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Снимка Денис Бучел

Строителната
индустрия през
януари – септември
2015 г.

` стр. 10-12

ÌÂÙÇÓÔÄÐÔÐÏÂÊÉÑÜÍÏÇÏÊÇÏÂÐÃÇÌÔÊÔÇ

ИНТЕРВЮ

Проф. д-р. инж. Стоян Братоев, изп.
директор на „Метрополитен“ ЕАД:

Строителите
да се стягат
за работа ` стр. 6-7

Свилена Гражданска
Ренета Николова

Камарата на строителите в България
(КСБ) ще стартира инициатива за повишаване качеството на изпълнение на обектите,
като началото ще е в София. Това стана ясно
по време на среща между кмета на Столичната община (СО) Йорданка Фандъкова и ръководството на КСБ. В срещата от страна
на браншовата организация участваха инж.
Светослав Глосов – председател на УС на КСБ,
почетният председател на Камарата инж. Симеон Пешов, зам.-председателите инж. Иван
Мирински и инж. Николай Станков, инж. Иван
Бойков – изп. директор на КСБ, Валентин Николов – председател на Контролния съвет. В
дискусията се включиха и собственици и управители на фирми, изпълняващи проекти на
територията на СО – Владимир Житенски и
инж. Стефан Тотев – „Джи Пи Груп” ООД, инж.

Благой Козарев – „Райкомерс Конструкшън”
ЕАД, инж. Любомир Качамаков – „СК-13 Холдинг” АД, Доминик Хамерс – „Геотехмин” ООД и
„Геострой“ АД, Боян Делчев – „Трейс Груп Холд”
АД, инж. Тошко Колев – „Балканстрой” и др.
„По време на работна среща с инж. Светослав Глосов в края на миналата година се зароди идеята заедно с Камарата да организираме
дискусия, на която да обсъдим с фирмите, изпълняващи обекти в София, строителството,
резултатите, но и проблемите по отношение
на работата. Проектите са много, а с тях и
трудностите и предизвикателствата, на които трябва да намираме решения. Отнасяме се
изключително отговорно към ангажиментите,
които поемаме. И в най-тежките години на криза бяхме един от най-коректните платци към
фирмите. В същото време сме много взискателни към компаниите”, подчерта кметът на
София.
` стр. 8

ФИНАНСИ & ИНВЕСТИЦИИ

2016 г. ще стартира
с цялостни ремонти на
вътрешнокварталните
улици на София

` стр. 22-23

Вестник „Строител“ е произведен в условията на
система за управление, сертифицирана от
Bureau Veritas Certification по стандарта ISO 9001.
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СВЕТЛИНА

ДО
ПРОФ. Д-Р ИНЖ. СТОЯН БРАТОЕВ
ИЗП. ДИРЕКТОР НА „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД

ãĂûøĄôöüĆùÿùāôøĄùą
Тухла четворка

Тъкмо се настройва хме за посрещането на поредния „национален
празник” Антоновден, когато шефът
10 минути преди края на работното
време ни събра във фургона на „спявка”. Сигурно пак някой от нас някъде
се беше издънил. Защото работехме
на няколко фронта в градчето – преоформяхме площада, строяхме нова
чешма, санирахме детската градина,
довършвахме отвън новата църква.
Европейски проект на общината – и
за много пари, но и с много работа.
Та влетя шефът и пушачите мигом
изхвърлиха цигарите през прозорчето. „Кметът иска да монтираме за
празника кръста на църквата”, изрече
като скоропоговорка нашият. „Колко
му е!”, веднага си рекохме. Въпреки че
сме майстори за грубия строеж…
Истината се оказа малко по-различна от първоначалния ни устрем.
Защото на другия ден докараха специалното строително скеле барабар с
няколко експерти по църковните дела
и се започна една... Не ти е работа.
Който не е оформял работна площадка на 30 метра височина под кръгъл
купол, той нищо не разбира от нашенската майстория.
В основата бяха кофражистите, но
истинската работа се вършеше май
от Наско багеристчето. Той сновеше

с вишката отляво и отдясно, повдигаше и подаваше плоскости на майсторите. По разпореждане на инженера
на фирмата той на шест места издигаше по някой от майсторите, за да
поставят 30 см дюбели, които купиха
от магазина отсреща, за да има площадката най-здравата подпора.
Тази нощ се оказа най-тежкото
изпитание за бригадата ни. Защото
ние, строителите, освен че изправихме и монтирахме на предварително
поставената конструкция на върха
на купола позлатения кръст, трябваше да монтираме и светлините към
църквата. Жоро Електрото се справи
прекрасно. Шефът и техническият
останаха доволни. Добре, че едно от
местните капанчета остана да работи за нас и за през нощта, а и за доста от миряните, които докато чакаха
чудото, наблегнаха на греяното вино.
В шест часа пристигна цялата
кметска управа на градчето и Жоро
Електрото даде жега на инсталацията.
Църквата светна! За миг хората
онемяха, а после неистово се запрегръщаха.

От тухларната
Георги Сотиров

УВАЖАЕМИ ИНЖ. БРАТОЕВ,
Приемете моите и на Управителния съвет на Камарата на строителите в
България най-искрени поздрави по случай Вашия рожден ден.
Професионалният Ви път е изцяло свързан с изграждането на метрото на
София. Като изпълнителен директор на „Метрополитен” ЕАД Вие работите
неуморно за развитието на столичната подземна железница, която през последните години нарасна в пъти. Десетки хиляди софиянци и гости на града
всекидневно ползват метрото. То подобрява средата за живот в София, пести
време на гражданите и бизнеса, спомага за опазване на околната среда. Този
най-голям проект на София е признат от ЕК за един от най-добрите примери в
Европа. За успешната му реализация от значение е и конструктивният диалог
и сътрудничеството между Столичната община, ръководения от Вас екип, КСБ
и строителните компании.
Знаем, че в началото на 2016 г. подготвяте започването на новите трасета на метрото. До седмици ще стартират поредните големи строителни
площадки. Затова най-сърдечно Ви пожелаваме здраве, сили и късмет, за да
можем заедно да се изправим пред новите предизвикателства, да приложим натрупания опит, да демонстрираме възможностите да променяме към по-добро
средата, която ни заобикаля.
Нека професионалните Ви успехи бъдат съпътствани и от лично щастие и
много поводи за радост!

19 януари 2016 г.
София

С уважение,
Инж. Светослав Глосов
Председател на УС на КСБ

ëùąĆüĆĄĂúøùāøùāüĂĆùþüăôāôö åĆĄĂüĆùÿ¢
Проф. д-р инж. Стоян Братоев, от все сърце Ви пожелаваме здраве, щастие и
още много професионални успехи! Хубав празник!

ãĄùûąùøĀüĊôĆôøôăĂċùĄăü

20 януари
Доц. д-р инж. Георги Годинячки, член на Комисията
за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС
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Снимки Денис Бучел

Високопоставените гости са у нас по покана на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова
Десислава Бакърджиева
Правителствена делегация от Туркменистан, водена от Шамухамет Дурдилиев – зам.-председател на
Кабинета на министрите,
отговарящ за строителството, е на тридневно
посещение в страната по
покана на министъра на
регионалното развитие и
благоустройството Лиляна Павлова. В състава й са
включени председателят
на Държавния комитет по
спорта Какабай Сейдов,
зам.-кметът на Ашхабад
Мухаметгелди Юсупов, зам.министърът на комуналното стопанство Атамурат
Реджепов, зам.-министърът
на строителството и архитектурата Парахат Мяликгулиев, зам.-министърът на
селското и водното стопанство Максатмират Атаев
и зам.-председателят на
държавния концерн „Туркменавтоеллари“ Тойлимират
Маметдурдиев. В рамките
на посещението си у нас от
13 до 15 януари делегацията
проведе срещи с представители на българското правителство и посещение на
редица инфраструктурни и
исторически обекти.
Веднага след пристигането си правителствената
група от Туркменистан разгледа Античния културно-комуникационен комплекс „Сердика” на столичното Ларго.
Министърът на културата
Вежди Рашидов представи
проекта за Ларгото, който се
финансира с евросредства по
Оперативна програма „Регионално развитие”. Заедно с министър Рашидов бяха и зам.министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията Антон
Гинев, зам.-кметът на София
д-р Тодор Чобанов, проф. д-р
инж. Стоян Братоев – директор на „Метрополитен” ЕАД.
„Възхитени сме от археологическото богатство

в центъра на София и от
грижата, която проявявате
за опазването му”, заяви Шамухамет Дурдилиев по време
на обиколката.
По-късно делегацията
от Туркменистан разгледа
метрото в София. Развитието на столичната подземна
железница бе представено
от инж. Стоян Братоев.
Последва разходка до Музея
за история на София, в който д-р Тодор Чобанов разведе чуждестранните гости.
Правителствена група разгледа и новооткрития „София Тех Парк”. Делегатите
бяха посрещнати от министъра на икономиката Божидар Лукарски, министъра на
регионалното развитие и
благоустройството Лиляна
Павлова и изпълнителния
директор „София Тех Парк“
Елица Панайотова. Пред
гостите министър Лукарски
посочи, че това е първият
научно-технологичен парк в
България, а изграждането му
е насочено към развитието
на икономика на знанието,
на модерните технологии и
иновациите. По думите му
територията на комплекса
е мястото, където могат
да взаимодействат наука и
бизнес и да създават добавена стойност за икономиката.
По време на обиколката

в „София Тех Парк“ представителите на Туркменистан
обходиха сградите на Инкубатора, Форума и лабораториите в комплекса, както и
допълнителната прилежаща
инфраструктура, многоетажен паркинг и спортни
площадки. Шамухамет Дурдилиев поздрави Божидар Лукарски за реализирането на
проекта и прояви интерес
към бъдещо партньорство.
В рамките на втория ден
от посещението, на 14 януари, в сградата на Камарата
на строителите в България
се проведе официална среща
с делегацията от Туркменистан и представители на
българското правителство.
Повече за срещата четете в следващия брой на в.
„Строител“.

ǹȓȍȌȊȈȡȈȚȈșȍȌȔȐȞȈȡȍȘȈȏȋȓȍȌȈȔȍȕȖȊȐȧ
ǯǶǷȊȗȓȍȕȈȘȕȈȏȈȓȈ
Свилена Гражданска
Новият Закон за обществените поръчки (ЗОП) ще се разгледа на второ четене
в пленарната зала през следващата седмица. Това заяви председателят на правната
парламентарна комисия Данаил Кирилов по
време на заседание на оглавяваната от него
структура. Припомняме, че тя е водеща по
този нормативен акт. Той бе приет на първо
четене на 29 октомври м.г.
На заседанието в парламентарната комисия присъстваха Миглена Павлова – изпълнителен директор на Агенцията по обществените поръчки (АОП), Иво Кацаров – главен
секретар на АОП, Георги Костов – зам.-министър на земеделието и храните, и др.
Народните представители успяха да приемат правилата за възлагане на обществените поръчки, за публичност и прозрачност,

изисквания към кандидатите за участие и
др. Стойностният праг за строителство,
при който ще се прилага нормативният акт,
ще е по-голям или равен на 5 млн. лв., за доставки – 262 077 лв., 500 000 лв. – за услуги.
В новия ЗОП се транспонират европейските директиви в областта на търговете
и концесиите. Той е рамков закон и трябва да
влезе в сила до средата на април т.г.
Към него ще има правилник за прилагането, който ще бъде обявен за обществено
обсъждане няколко дни след приемането на
ЗОП.
До редакционното приключване на броя
законопроектът не беше приет изцяло от
правната комисия.

Снимка авторът

Данаил Кирилов, председател на правната комисия:
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ǲȈȉȐȕȍȚȢȚȖȚȗțșȒȈȌȖȔȓȕȓȊ ǌǛǔǻǺǷǿȃǬǮǬǴǸǺǾǴǳǬ
ǚǶǺǷǺǮǼȆǽǾǹǴȋǻȆǾǹǬ
ǝǺȀǴȋǴǌǘÅǝǾǼǿǸǬ´
ȏȈȍȕȍȘȋȐȑȕȈȍȜȍȒȚȐȊȕȖșȚ
Средствата се предоставят за разплащане на проекти по ОПРР
Страницата
подготви
Невена Картулева
До 3 млн. лв. допълнителни разходи по бюджета
на Министерството на
регионалното развитие
и благоустройството за
2016 г. бяха одобрени от
правителството по време
на редовното му седмично
заседание.
Средствата се отпускат за плащания по проекта „Енергийно обновяване

на българските домове”,
финансиран по Оперативна програма „Регионално

развитие 2007 – 2013”. С
тях се осигурява ресурс,
необходим за дейности по

обновяване на сградите,
които към 31.12.2015 г. не
са могли да бъдат извършени.
По този начин се дава
възможност да бъдат довършени и въведени в експлоатация зданията по
проекта. Това ще допринесе за по-голям размер на
усвояване на европейските средства, за промяна
на облика на постройките
и за подобрение качеството на живот на гражданите.

ǶȗȘȍȌȍȓȍȕȐșȈǻȗȘȈȊȓȧȊȈȡȐ
ǹȍȘȚȐȜȐȞȐȘȈȡȖȘȋȈȕȗȖǶǷǺǺǰ
Дирекция „Координация на програми и проекти“ към Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията беше определена за Управляващ
орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“
(ОПТТИ). Сертифициращ
орган по нея става Дирекция „Национален фонд“

към Министерството на
финансите. Това реши
кабинетът по време на
редовното си седмично
заседание.
ОПТТИ ще инвестира над 1,8 млрд. евро в
модернизация на инфраструктурата и подвижния
състав на железопътния
транспорт, изграждане и
рехабилитация на магистрали и пътища I клас,

свързани с Трансевропейската транспортна
мрежа, инфраструктура
и подвижен състав за метрополитена и интермодални терминали.
Програмата ще допринесе за реализацията на
концепцията за конкурентоспособна и устойчиво
развита транспортна
система, както и за пос т иг ане н а жел ан ат а

устойчива мобилност на
хора и стоки, насърчаване
развитието на вътрешния пазар и общата конкурентоспособност на
общността, териториалното икономическо и социално сближаване, като
се вземат предвид екологичните аспекти, в т.ч.
промяната на климата,
замърсяването на въздуха
и защитените зони.

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) получава
имоти – публична държавна собственост, за теренно
осигуряване на Околовръстния път на София и автомагистрала „Струма“. Това реши Министерският съвет по
време на седмичното си заседание. Единият парцел е с
площ 0,907 дка и попада на територията на столичните
райони „Люлин“ и „Обеля“, а останалите с обща площ около 28,5 дка се намират в землищата на селата Дяково,
Тополница и Делян, община Дупница.
С друго решение правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на
четири военни имота с отпаднала необходимост за
Министерството на отбраната и Българската армия.
Това са поземлени имоти в землищата на селата Горна
Брезница, община Кресна – 70 дка и 25 сгради, Игралище,
община Струмяни – 70 дка и 22 сгради, Калипетрово,
община Силистра – 30 дка и 5 сгради, както и 40 сгради край с. Голямо ново в община Търговище. Промяната
в статута им ще позволи с тях да бъдат извършвани
разпоредителни действия по Закона за държавната собственост.

ǚǰǺǭǼǱǹǺǱǻǼǱǰǮǬǼǴǾǱǷǹǺ
ȀǴǹǬǹǽǴǼǬǹǱǳǬ
ǼǬǳȄǴǼǱǹǴǱǹǬǸǱǾǼǺǾǺ
Правителството
даде съгласието си Управляващият орган на ОП
„Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 –
2020“ да подпише договор
с „Метрополитен“ ЕАД за
предварително финансиране на първия етап на
проекта за разширяване
на метрото в София по
линията бул. „Владимир Ва-

зов“ – ул. „Житница“. Проектът се финансира от
оперативната програма и
ще бъде стартиран преди
формалното му одобрение
от ЕК. Първият етап от
линия 3 е с дължина 7,8 км
и 8 метростанции. Проектът включва още доставка на подвижен състав и
изграждане на депо в района на ул. „Житница“.

ǭǹȡȍȐȕȊȍșȚȐȘȈȔȓȘȌȍȊȘȖȊȘȍȋȐȖȕȐȚȍȗȖ
ȊȢȕȠȕȐȚȍșȐȋȘȈȕȐȞȐ
Свилена Гражданска
Европейската комисия одобри серия от
програми за териториално сътрудничество
на обща стойност 1 млрд. евро, подкрепящи
социалното и икономическото развитие на
регионите от двете страни на външните
граници на Европейския съюз (ЕС).
„Много се радвам, че Европейският фонд
за регионално развитие може да допринесе
за сближаването между ЕС и неговите съседи. Програмите за трансгранично сътрудничество са конкретни примери за това как
ЕС работи, за да помогне на гражданите за
справяне с общите предизвикателства. По
този начин ще се създаде истинско чувство
на солидарност и ще се повиши конкурентоспособността на местните икономики”,
заяви комисарят по регионалната политика

Корина Крецу.
Ще се даде приоритет на проекти, подпомагащи устойчивото развитие по външните граници на ЕС, като по този начин ще
се постигне намаляване на различията в
стандарта на живот и справяне с общите
предизвикателства. За всяка една от програмите участващите страни са избрали
до четири приоритета, като например подпомагането на малките и средните предприятия, културата, околната среда и др.
Новият пакет ще финансира проекти в
27 страни – Армения, Грузия, Молдова, Украйна, Русия, Египет, Израел, Йордания, Ливан,
Палестина, Тунис, Норвегия и Турция, в т.ч. и
членовете на ЕС България, Гърция, Кипър, Естония, Финландия, Франция, Италия, Латвия,
Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния,
Швеция. Безвъзмездните пари ще бъдат отпуснати чрез покани през 2016 или началото
на 2017 г.

ǷȘȍȌșȚȈȊȐȝȈȘȈȉȖȚȕȈȚȈȗȘȖȋȘȈȔȈ
ȕȈǭȊȘȖȒȖȔȐșȐȧȚȈȏȈȋ
Снимка авторът

Невена Картулева
Ръководителят на Представителството на Европейската комисия (ЕК) в България Огнян Златев представи работната
програма на Комисията за 2016 г. Това стана по време на изслушването му пред парламентарната Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
В изказването си Златев уточни, че
един от приоритетите за тази година е
стимулирането на инвестициите, растежа
и създаването на работни места. Ще бъде
изготвен и пакет от мерки за кръговата
икономика, свързан с ефективността при
използване на ресурсите и управлението
на отпадъците. Развитието на малките и
средните предприятия ще бъде подпомог-

нато и чрез стратегията за единен пазар.
Предстои ЕК да разработи и законодателна стратегия по отношение на фалита
и несъстоятелността, е записано още в
резюмето на работната програма на ЕК.
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ǬȖȧȕțȈȘȐȡȍȉȢȌȈȚȖȉȧȊȍȕȐȗȘȖȜȍșȐȐȚȍ
ȏȈȒȖȐȚȖȡȍșȍȌȈȊȈșȐȕȧȒȈȘȚȈ
Списъкът ще се актуализира ежегодно
Мирослав Еленков
До 31 януари ще бъде
утвърден специален списък на професиите, за
които според българския
бизнес има недостиг на
висококвалифицирани кадри и следователно се
налага внос от трети
страни по облекчена процедура. Списъкът ще се
актуализира ежегодно.
Работодателските орга-

низации вече са изпратили на вицепремиера и социален министър Ивайло
Калфин предложенията
си за професиите, които
да бъдат включени в него
за 2016 г. Сред тях са инженер-химици, машинни
инженери, инженери производство, бизнес анализатори в информационните технологии, дизайнери
в софтуера, ръководители
на IT проекти, системни и

мрежови администратори,
програмисти, аргончици,
електромонтьори, ръководни кадри за минната
индустрия, както и за отрасъл „Химия”.
Според приети от правителството през есента на миналата година
промени в Наредбата за
условията и реда за издаване, отказ и отнемане
на разрешения за работа
на чужденци в България се

ǬȍȒȓȈȘȈȞȐȐȏȈȖȉȓȈȋȈȕȍșȒȖȘȗȖȘȈȚȐȊȍȕȌȈȕȢȒ
ȊȍȟȍȔȖȋȈȚȌȈșȍȗȖȌȈȊȈȚȗȖȍȓȍȒȚȘȖȕȍȕȗȢȚ
Росица Георгиева

Снимка авторът

Годишните декларации за облагане с
корпоративен данък (КД) ще могат да се
подават по електронен път, съобщиха от
пресцентъра на Националната агенция за
приходите (НАП). Услугата вече функционира. Към 8 януари по интернет са подадени 1278 декларации, като най-много са
от София – 325, и Пловдив – 164. Крайният
срок за изпращане на документите е 31
март. Това е и датата, до която трябва да
се плати дължимият КД след приспадането на направените авансови вноски. Фирмите, които предоставят декларациите
си по електронен път навреме, ползват 1%
отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1000 лв. От
НАП напомнят, че неподаването на декларации се санкционира, като минималната
глоба е 500 лв. за юридическо лице и 200 лв.
за управител на фирмата.
През седмицата на пресконференция
в НАП бяха направени разяснения относно
сегашната данъчна кампания за физически
лица. Росен Бъчваров – директор на Дирекция „Комуникации и протокол” в институ-

цията, заяви, че се очаква в рамките на
2016 г. да бъдат подадени 600 хил. данъчни
декларации от граждани, от които 40% –
по интернет. Бъчваров подчерта, че санкцията за физическите лица, които не са
подали документи, е до 500 лв., а за предоставяне на неправилни данни – до 1000 лв.
Боряна Георгиева – директор на Дирекция „Обслужване” в НАП, заяви, че през
2016 г. образецът на данъчните декларации не се различава особено от миналогодишния. Новото е, че гражданите вече могат да посочат свой пълномощник, който
да представи документа в НАП. Крайният
срок за физическите лица е 3 май.

„Чрез създаването на
секторни помирителни комисии към Комисията за
защита на потребителите
(КЗП) ще бъде подпомогнато извънсъдебното решаване на спорове между търговци и потребители.“ Това
заяви зам.-министърът на
икономиката Даниела Везиева при откриването на
кръгла маса на тема „Новите помирителни комисии
– механизъм за решаване
на спорове между потребители и търговци“. Участие
в срещата взеха и Жечо
Станков – зам.-министър
на енергетиката, Димитър
Маргаритов – председател
на КЗП, омбудсманът на Република България Мая Манолова, представители на
специализирани регулаторни и надзорни органи, както
и на браншови организации.
„Един от основните
приоритети в работата
на Министерството на
икономиката е повишаването нивото на защита
на потребителите. За да
отговорим и на съвременните условия, и на регламента на Европейската
комисия (ЕК), изготвихме
пакет нормативни актове през миналата година,
като част от тях са изме-

нение на Закона за защита
на потребителите точно
в частта за алтернативни спорове и правилника за
работата на помирителните комисии към КЗП“,
каза Везиева. По думите
й основната цел на създадените секторни помирителни комисии към КЗП
е на едно място да се съберат държавните органи,
операторите, потребителите заедно с техните
сдружения и сдруженията
на търговците.
Зам.-министър Везиева
посочи, че помирителните
комисии и процедурите,

които са създадени, са основно в областта на енергетиката, ВиК, електронни и пощенски услуги, на
транспорта и финансовия
сектор. Тя обяви още, че
чрез комисиите ще бъдат
решавани и спорове, свързани и с трансгранични
онлайн дейности. Това е и
част от новата електронна платформа на ЕК за решаване на спорове, която
ще заработи в средата на
февруари и където всеки
ще може безплатно чрез
електронен портал да потърси съдействие при конфликти.

ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Оценка на съответствието
Строителен надзор
Инвеститорски контрол
z Енергийна ефективност
z Оценки
z
z
z

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

специалисти ще бъдат
назначавани със заплата,
не по-малка от 3 средни за страната, което
по последни данни прави
2655 лв. Това предвижда
нов проектозакон за тру-

довата миграция и трудовата мобилност, който беше приет на първо
четене от парламентарната Комисия по труда,
социалната и демографската политика.

ǐȆǼǲǬǮǬǾǬȅǱǺǾǻǿǽǶǬǭǱǳǷǴȁǮǱǹǴǳǬǱǸǴ
ǹǬǺǭȅǴǹǴǽȀǴǹǬǹǽǺǮǴǳǬǾǼǿǰǹǱǹǴȋ
Мирослав Еленков

ǹȢȏȌȈȊȈȚșȍȒȚȖȘȕȐȗȖȔȐȘȐȚȍȓȕȐȒȖȔȐșȐȐȒȢȔǲǯǷ
Мирослав Еленков

облекчава режимът за издаване на т.нар. синя карта на ЕС. Тя е за заетост
на висококвалифицирани
с п еци а ли с т и . О т пад а
пазарният тест, т.е. от
работодателя вече няма
да се изисква предварително проучване на трудовия пазар за подходящи
висококвалифицирани специалисти, което до този
момент беше задължително условие. Чуждите

Държавата ще може да
отпуска безлихвени заеми
на общини с финансови затруднения. Това е записано
в проекта за промени на
Закона за публичните финанси, който е публикуван
на сайта на Министерството на финансите за
обществено обсъждане.
Безлихвеният заем ще се
дава след изготвянето на
план за финансово оздравяване на общината.
Друг важен момент
в документа е, че изпълнението на структурни

реформи или на важни инвестиционни проекти ще
е основание за временно
отклонение от средносрочната бюджетна цел
за структурния дефицит
или от задължителната
годишна корекция на бюджетното салдо, съгласно
изискванията на Европейския съюз. Отпада и ограничението за отклонения
от средносрочната бюджетна цел при размер на
дълга до 40% от брутния
вътрешен продукт. Въпросните реформи и проекти обаче трябва да имат
„положителен ефект върху

фискалната устойчивост
в дългосрочен план”. Това е
записано в проектозакона.
Един от мотивите за
тези промени е, че по този
начин „се поставят цели
за финансово оздравяване
на общините в годишен и
средносрочен план на базата на обективен анализ на
основни финансови показатели с цел въвеждане на
възможни консолидиращи
мерки в управлението на
техните финанси, инициирани от общинския съвет
и след публично обсъждане,
в интерес на местната
общност“.

Снимка Денис Бучел
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Проф. д-р. инж. Стоян Братоев, изп. директор на „Метрополитен” ЕАД:

³ÔÒÐÊÔÇÍÊÔÇÆÂÓÇÓÔáÅÂÔ

Обявихме търг за участъка на метрото от театър „Зад канала“ до „Владимир Вазов“. През март
пускаме обществена поръчка за трасето от „Красно село” до „Овча купел” от третия лъч

Снимка Денис Бучел

Свилена Гражданска
Инж. Братоев, 2015 г.
бе изключително силна за
метрото в София. Бяха
пуснати продължението
на първия лъч до Бизнес
парк „София” в „Младост”
и отклонението до летище София. Проведени бяха
и тръжните процедури за
първите 7 км от третата линия. Какво предстои
през тази година?
2016 г. мога да кажа, че
ще е работна, по строително – ще е хамалска година, защото ще започнат
първите дейности по третата линия на метрото.
Те ще са най-тежки, тъй
като са свързани с реконструкция на инженерните
мрежи, с изграждането
на конструкциите. Ще се
изпълняват основно груби
строителни дейности, т.е.
2016 г. ще бъде много работна година.
По кои участъци от
третия лъч ще се работи
през следващите месеци?
Линията е с трасе от
бул. „Ботевградско шосе“,
бул. „Владимир Вазов“, ул.
„Професор Милко Бичев“,
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, площад „Орлов
мост“, бул. „Васил Левски“,
бул. „Патриарх Евтимий“,
бул. „Прага“, ул. „Георги Софийски“, Медицинска академия, кръстовището на
бул. „България“ и бул. „Иван
Гешов“, ул. „Кюстендил“, ул.
„Житница“, ул. „Президент
Линкълн“, преминава под
Софийски околовръстен
път до жп линията с направление София – Пловдив. Общата дължина е
15 818,29 м и има 16 станции. Проектът условно е
разделен на три етапа.
Първият е участък от МС5
до МС14 с дължина 8 км и
8 станции, включително
и изграждането на депо в
района на ул. „Житница“,
което ще бъде предмет на
отделна процедура. Втората фаза включва трасето
от МС14 до МС18 от 4 км
и с 4 станции. Третият
етап е от бул. „Ботевградско шосе“ до МС5 от 4 км и
с 4 бр. станции.
До края на този месец
трябва да стартираме
7 км участък от театър
„Зад канала” до „Красно
село” със 7 станции. През
втората половина на годината планираме да започне и строителството
на МС5 – 630 м, която ще
свърже първото трасе
с бул. „Владимир Вазов”.
Спирката ще се намира източно от моста „Чавдар”
под бул. „Владимир Вазов”.
До края на 2016 г. трябва
да стартираме работа и

по участъка от „Красно
село” до „Овча купел” и жп
линията София – Перник
в долната част на Горна
баня, или общо 12 км метро трябва да започнат
да се изграждат. Но найважно и най-продължително като време е централното трасе. То изисква 42
месеца за строителство,
т.е. малко над 3 години и
половина. Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова спомена, че
ще са нужни 4 години, но
в този срок влизат изпитанията и дейността на
приемателните комисии.
На другите участъци от
линията са необходими
две години и половина за
реализация. Поради тази
причина започваме първо с централното трасе.
Идеята е всички те да завършат заедно и през първата половина на 2019 г.
да открием трасето от
бул. „Владимир Вазов” през
централна градска част,
„Красно село”, „Овча купел”
до жп линията София - Перник в долната част на Горна баня.
В какво ще се състои
предизвикателството
при изграждането на централния участък?
За съжаление то няма
да е едно, а ще са много.
На първо място трасето
на третата метролиния
минава през възможно найсложния участък. Трасето

от театър „Зад канала”
до Орлов мост ще е под
реката, частично отдолу
на западното платно на
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, под което е Левият перловски колектор.
Друго сериозно предизвикателство е станцията
на Орлов мост. Тя е особена, защото геологията
е изключително лабилна
там. Ще е необходимо да
се направи доста укрепване и заздравяване на
почвата, за да може да се
изгради обектът. Основно там ще се изгражда по
нов австрийски способ с
една голяма шахта. Всичко това изисква определени специфики на самото
строителство. Допълнително има изключително
много подземни води и пясъчни лещи и е възможно
най-лошото стечение на
хидрогеоложките условия.
Строителите това са го
видели в тръжните документи и знаят, че е необходимо да предприемат
нужните мерки. Каквито и
да са условията, трябва да
се осъществи и тази метростанция.
Друго сериозно предизвикателство е спирката
на Националния дворец
на културата. Тя ще е западно под бул. „Патриарх
Евтимий” между Петте
кьошета и бул. „Витоша”.
Станциите на третата линия на метрото ще
са по-дълбоки – под 20 м.

Тази на Орлов мост минава под първия лъч, а тази
на „Витоша” – под втория.
За целта ще се изградят
по-масивни конструкции и
по-дълбок котлован, за да
може да се осъществят.
Както и метростанцията на бул. „Патриарх
Евтимий” и ул. „Граф Игнатиев”, така и тези на НДК
и на Медицинска академия
ще трябва да се реализират в много притеснени
условия. Ще се правят
изключително сериозни
временни организации на
движението за прехвърляне на трафика с цел заобикаляне на строителните
площадки. Това, разбира се,
е част от работата. Вече
се изготвят временните
организации. На 18 януари
с кмета на София Йорданка Фандъкова ще обявим
официално техния обхват.
Строителите в момента
правят проектите. Част
от тях са минали на съгласуване.
Голямо предизвикателство ще бъде реализацията на станцията на бул.
„Цар Борис III” и ул. „Житница” в „Красно село”. Тя ще е
на три нива поради това,
че върху нея ще се изгради
подземното преминаване
на улицата за коли. Другата причина да потъва трасето е, че ще е под няколко
имота и е необходимо дълбочината да бъде под 8 м.
Заради същото на ул. „Граф
Игнатиев” постигнахме

12 м. Минималното допустимо преминаване е 8 м, а
ние винаги се стремим да
е повече. Станцията на
„Красно село” ще трябва
да се изгражда, без да се
спира изцяло движението
по бул. „Цар Борис III”. Ще
се прехвърля трафикът
в едната половина, за да
може да се строят пешеходните подлези под едната част на булеварда, след
това ще се работи от другата страна. Ще е доста
сериозно предизвикателство. Това е най-трудният
и ключов участък от третата линия, не че другите
са лесни, но те ще се осъществяват по класически
открит способ с укрепване
на изкопите.
Както вече казах, на
Орлов мост ще се строи
по подземен метод, а другите станции ще се реализират по миланския, както
направихме при строителството на продължението
на втория метролъч по бул.
„Черни връх”. Целта е да
можем в рамките на година – година и два месеца
да възстановим движението отгоре и да продължим
работата по подземната
железница. Последната година на строителството
ще е посветена основно на
релсови пътища, схеми на
управление и функциониране и т.н.
Третата линия на метрото има доста други
специфики, които за първи

път ще правим у нас, тъй
като тя е ново поколение
по отношение на автоматиката на подвижния състав. Това са най-съвременните технологии, които
се предлагат в момента в
този тип съоръжения.
Разкажете ни повече
за тях.
Влаковете ще бъдат с
опция за автоматично управление, т.е. ще има машинист, но неговите функции ще бъдат ограничени.
Той при нужда ще може да
поеме мотрисата на ръчно
управление. Този тип влак
е така поръчан, че в даден
момент само с една допълнителна софтуерна добавка ще може да премине на
автономно движение без
машинист. Обаче засега
ние не планираме подобно
нещо. Автоматиката на
влака е свързана с тази
на тунелите, която вече
ще е с управление чрез радиосигнали. Благодарение
на нея позиционирането
на влака по трасето ще
става с точност до 1 м, а
не както е в момента – да
казваме по блок участъци, които са с дължина до
100 м. Новата система ще
допринесе за по-доброто
управление и за сигурността на метрото.
Ще въведем нова система за пренос на данни и
за диспечерско управление.
Характерното за третата линия на метрото
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е, че станциите ще имат
преградни стени между
пероните и влаковете с
височина около 1,5 м. Те
ще бъдат прозрачни. Ще
има врати в тях, които
ще бъдат разположени
срещу тези на влака и ще
се отварят единствено
само с тях, за да могат да
слязат или да влязат пътниците. След това ще се
затварят, за да потегли
мотрисата. По този начин
няма да има възможност
за попадане на човек върху
релсовия път. Това също
е нова тенденция, но в последните години започна
да набира скорост. Така
например в Париж вече две
линии са преоборудвани с
тази система, в Хонконг
са три и т.н. Отварянето
и затварянето на вратите
ще се управлява също от
влака.
Споменахте, че на 18
януари ще представите
промяната на движението заради изграждането
на новия лъч. Но кога ще
стартира самото строителство?
От 5 януари т.г. вече
текат договорите на изпълнители за изграждането на третия участък.
Строителите от подписването на контрактите
през септември м.г. до
сега, независимо че не
бяха в сила документите,
свършиха доста работа по
отношение на подготовката на проектите. Заради
това сега можем почти

Визуализация на бъдещата спирка на ул. „Сребърна”

веднага да представим
как ще правим спирането
на движението. От 25 януари вече ще имаме временни организации за канали,
проводи и т.н., т.е. - има
проектна готовност. Ако
строителите не бяха работили предварително, сегашните дейности щяха да
станат факт през март,
тъй като по договорите
това трябва да се случи
до третия месец след влизането им в сила.
Нагласата ни е до края
на януари да започне физическата работа. Сигурно
няма да стане навсякъде
едновременно, а в зависимост от потребностите и
спецификата. Постепенно

на всички площадки ще се
работи вече през февруари.

и поръчката за строителство на депото, което ще
бъде в „Земляне”.

Кога ще обявите
тръжните процедури
за участъка от „Красно
село” до „Овча купел”?
Най-вероятно ще бъдат през март т.г. Преди
дни обявихме обществената поръчка за МС5 и
630 м тунелен участък от
третата линия на метрото. Трасето е от театър
„Зад канала” до „Владимир
Вазов” за 45 млн. лв. Изборът ще е по критерий
„Икономически най-изгодна оферта”. Предложения
се подават до 1 март т.г.
През март ще обявим

Кога ще приключи изграждането на продължението на втория лъч по
бул. „Черни връх”?
Дейностите там вървят по график. Наваксахме
част от изоставането,
което беше свързано с
допълнителна работа заради преовлажняване на
почвата. Наложи се да
усилим конструкцията, за
да минем отдолу, тъй като
почвите бяха много слаби.
Това отне време, но вървим в график. През лятото
участъкът ще бъде завършен. Изпълнени са над

60% от строителните работи. От конструкциите
остават да се направят
около 15 - 20%. Започнато
е архитектурното оформление на станцията.
Служебните помещения
трябва да бъдат предадени другия месец. От март
ще стартира монтаж на
оборудване. Изобщо там
сме по график и през юли
ще вървим към приемателна комисия. Прогнозата е,
че след пускането на участъка пътникопотокът ще
се увеличи с 20 хил. души.
Предвижданията се правят за 3-та, 5-а, 10-а и 30-а
година. Прогнозата за 10-а
е, че ще достигнат 20 хил.,
но според мен много по-рано ще надвишим това число, тъй като територията
е много активна. Там има
над 120 жилищни блока. В
близост са разположени
големи търговски обекти
и административни сгради. 30-годишната прогноза
е за 24 хил. души, но според
мен 10-годишната ще бъде
реализирана още на третата година и след това
ще гоним следващата.

вторият етап на третия
лъч и се стигна до 12 км.
Слава Богу, имаше подготвена документация.
За третия етап на диаметъра, който е по бул.
„Владимир Вазов”, също
имаме готов проект. Ако
има осигурено финансиране, ние сме подготвени
да стартираме работа и
по него. Сигурно няма да
стане тази година, но от
следващата ще започнем
да действаме по участъци,
където се мисли за разширение. Най-вероятно едното ще е отклонението към
кв. „Гео Милев” и кв. „Слатина” от третата линия. Там
има вече минал експертен
съвет, който е одобрил 6
км с 6 станции. Разбира се,
има още процедури, които
трябва да преминат. Надявам се през 2017 г. да работим и по този проект. Нашата практика е, докато
се строи даден участък, да
се подготвя приоритетно
по-нататъшното му разширение.
Ще се работи и по отклонението на третата
линия по ул. „Дойран”.

А за третата линия на
метрото?
Около 130 хил. пътници
се очаква да ползват допълнително подземната
железница, когато изградим 12 км. А когато цялата
линия бъде завършена, те
ще са 170 хил.

В началото сме на
2016 г. Какво ще пожелаете на колегите и на строителите?
Да имат търпение и да
знаят, че тази година ще е
наистина работна. Разбира се, първо им пожелавам
всичко най-хубаво - здраве,
успехи, щастие и всеки да
е добре вкъщи, защото
който е добре там, е добре
и на работа. 2016 г. ще е
сериозна година, но както
знаете, ние не сме спирали да действаме. Проблеми
ще има, но ние ги решаваме заедно. Вече започнаха
седмичните оперативки
за третата линия по проектиране, а след това ще
се прехвърлим на строителните площадки, за да
можем да следим ситуацията и да контролираме
графиците. Строителите
да се стягат за работа.

Подготвяте ли реализацията и на други обекти, за да имате проектна
готовност при осигуряване на финансиране?
Ние така работим. И
сега, ако не бяхме подготвили проектите, нямаше
да започнем изграждането
на 12 км, защото по план
първоначално трябваше
да стартираме с първите
7 км. Така се развиха събитията и нашият кмет,
общо взето, много бързо
се съгласи да вървят едновременно и първият, и
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„Искам да благодаря на
цялото ръководство на Камарата. Тук присъстват и
най-големите компании,
които изпълняват обекти в
Столичната община и знаят, че договорите, които
подписваме, съдържат клаузи, предвиждащи сериозни
санкции и неустойки, когато има проблеми при изпълнението или при забавяне.
Всичко, което правим, е
публична инвестиция и то
се вижда и от хората. За
съжаление има и случаи на
некачествено извършени
дейности. Трябва откровено и отговорно да обсъдим възможностите за
подобряване качеството
на работата на строителните фирми в нашия град”,
заяви кметът на София
Йорданка Фандъкова и допълни, че Столичната община е сред най-големите
инвеститори в страната.
Дебатът за качеството
на работа на строителните фирми беше сред основните в последната година.
Трябва публично да е ясно
на какво се дължат проблемите и най-същественото
- какво може да се направи, за да не се допускат”,
каза Фандъкова. „Всички
знаете, че не правим компромис с качеството, и в
същото време съм убедена,
че и вие като изпълнители
държите на него. За фирмите трябва да е важно
да реализират обекта и да
получат одобрението както на възложителя, така
и на гражданите. Общ е
интересът да поговорим
за проблемите, които има
с качеството, и да се намерят решения, защото
остава още много работа.
София се променя реално
благодарение на всички
средства, които успяхме
да защитим пред Брюксел,
но и благодарение на вашия
труд. Ключови обекти бяха
завършени през тези години и хората ги виждат,
свикват с тях и софиянци
стават още по-взискателни”, акцентира кметът на
столицата.
„В. „Строител” е много
надежден наш партньор
и всяка година прави изложба и популяризира дейността на строителните
компании и на общината.
С главния редактор невинаги успяваме да поберем
на платна всички нови
обекти”, обясни Фандъкова и добави, че през 2016 г.
продължават усилената
работа и сериозните инвестиции. На Столичния
общински съвет вече е
предложен проектобюджет за близо 1,2 млрд. лв.
В петък той е внесен официално за разглеждане от
общинските съветници.
Вече започна обсъждането
му в комисиите. „Дискутирахме проектобюджета и с
Консултативния съвет по
бизнес, в който член е и г-н

Снимки Денис Бучел

Глосов като председател
на КСБ. Един от основните
ни приоритети продължава да бъде инвестицията
в инфраструктурата. Затова сме отделили както
собствени средства, така
и европейски. Знаете, че
2015 г. беше последна от
програмния период 2007
– 2013 г. и затова разплатихме най-големия обем
от европейски средства”,
поясни кметът.
През 2016 г., която
реално е първата от програмни я период 2014 –
2020 г., средствата са помалко и това е отразено в

бюджета. Най-големият и
най-същественият обект
не само за 2016 г., а и за
години напред, е третата
линия на метрото. До края
на този месец започва реалното строителство.
През следващата седмица
от Столичната община ще
представят пред медиите
и гражданите организацията на движението, която
няма да е лесна.
„Това е едно от много
големите предизвикателства при строителството
в София. През 2015 г. успяхме да завършим големи
обекти с тежка организация на движението както с
усилията на строителите,
така и на зам.-кмета Любомир Христов и хората от
неговия екип – такива обекти бяха и Руски паметник,
и бул. „Цариградско шосе”.
На детайлите трябва да се
обръща особено внимание,
защото при тях най-често
има проблем. Знаете, че започваме 7 метростанции
до края на месеца”, подчерта Фандъкова. Обявен
е вече търгът за станцията на бул. „Владимир Вазов”. Очаква се да стартират и процедурите за
строителството на още
четири по трасето „Овча
купел” – „Горна баня”, така
че до края на тази година

да започне и изграждането
на общо 12 станции. В проекта за бюджет са заложени 200 млн. лв. за метрото
за 2016 г., от които 180
млн. лв. са безвъзмездни
средства, осигурени от ОП
„Транспорт и транспортна
инфраструктура”. „Изключително съм благодарна
на българското правителство, на министър-председателя Бойко Борисов, на
министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията Ивайло
Московски, защото, когато
работим съвместно, много
бързо строим метрото. Когато имахме противоречия
в един предишен период и
правителството отказа
съфинансиране, тогава се
изправихме пред трудности, но ние не се плашим, а
се справяме ”, заяви Фандъкова.
„Поради започването на
изграждането на метрото
много внимателно са планирани другите обекти,
за да не се затруднява
движението. Това означава, че няма да стартира
реконструкцията на бул.
„Дондуков”, въпреки че има
готовност. Ще се работи
по бул. „Владимир Вазов”.
Ще започнем работа по ул.
„Монтевидео” и ул. „Обиколна”. По ул. „Козлодуй”, както

и по бул. „Витоша” до Южния парк”, ще се подменят
и трамвайните релси”,
подчерта тя. Ще се извърши и реконструкция на
множество по-малки улици,
тъй като новият основен
приоритет на Столичната община е работата в
кварталите. „Очаквам от
вас предложения как да се
ремонтират тези обекти
по-бързо и качествено със
средствата, които имаме,
а и да се изграждат малки
улици”, подчерта тя.
В същото време ще
стартират и обектите по
ОП „Региони в растеж 2014
– 2020”, които се отнасят
до обновяване на сградите
на училища и детски градини, театри и социални
центрове. Предстоят да
бъдат обявени обществените поръчки за тях. Сред
обектите са 24 детски
градини и училища, театър „София” и Кукленият
театър и др. Ще бъдат изградени 7 нови и ще бъдат
реконструирани 2 детски
градини.
През 2016 г. ще продължи вторият етап на парка
на Националния дворец на
културата. През лятото
ще се въведе в експлоатация и продължението на
втората линия на метрото
до кв. „Хладилника”.
„Много съществена
дейност е надзорът и контролът върху проектите.

Това са нещата, които сме
установили и идентифицирали като рискове. Имаме
ясни определени срокове,
но възникват ситуации,
при които трябва да търсим спешни решения. Това
става проблем на възложителите и на изпълнителите. Готова съм в хода на
реализацията на обектите
да дискутираме всякакви
теми, за да намерим найдобрите решения”, подчерта кметът.
„През последните години София е най-големият
инвеститор в България и
сумата, която казахте, съответства на над 20% от
строителната продукция у
нас. Ние като строители
не можем да не бъдем доволни от това, което се
предвижда да бъде осигурено като работа за фирмите”, заяви инж. Светослав
Глосов. „Факт е, че през последните 3 години има спад
в качеството. Причините
са много – недостатъчният строителен надзор,
недобри проекти, липсата
на квалифицирана работна
ръка. Можем да добавим и
това, че се създаде една
порочна практика - липсата на работа накара фирмите да оферират на силно занижени цени своята
продукция – цени, с които
не могат да привличат и да
заплащат добри пари на работниците си. Факторите

са много”, подчерта той.
„Прави добро впечатление
в последните търгове,
проведени по големи инфраструктурни проекти, че
най-ниската цена започва
да се забравя като основен
компонент при оценяването на предложенията, вече
се набляга на икономически
най-изгодна оферта, което
ние като Камара отчитаме
като положително влияние.
Никой не е доволен, когато
го критикуват, особено
като го правят хора на високо държавно ниво и тези,
които ползват нашия продукт”, каза още инж. Глосов.
Почетният председател на КСБ инж. Симеон
Пешов изрази благодарност към г-жа Фандъкова
и СО за диалога и добрата
комуникация с фирмите.
Той постави като тема за
обсъждане проблема с отчуждаването, който води
до забавяния в сроковете
при реализиране на големите инфраструктурни обекти. Инж. Пешов предложи
да се заимства немският
опит, като КСБ преведе
нормативната база и предложи работещ и по-ефективен модел.
Инж. Иван Бойков – изп.
директор на КСБ, допълни,
че много от проблемите
се коренят в неактуалното законодателство. ЗУТ
е остарял и многократно
поправян, посочи той и напомни, че КСБ има готови
проекти на закони за устройство на територията
и регионалното развитие,
за градоустройството и
отделен закон за строителството. Некачествените проекти, липсата на
квалифицирани кадри и на
иновативни технологии и
работещите на строителния пазар нерегистрирани
дружества са другите причини, които създават проблем за фирмите, каза още
инж. Бойков.
Инж. Благой Козарев
посочи, че има нови технологии, които позволяват
да се възстановява инфраструктурата буквално за
часове след осъществяването на ВиК ремонти,
но не се предпочитат от
възложители като „Софийска вода”, тъй като цената
е по-висока. Той добави, че
би било добре при реализацията на някои обекти в
София да се използват безизкопни технологии, както
се практикува в редица европейски държави.
„Нека гледаме на тази
първа среща като начало
на един постоянен диалог
за качеството на обектите”, обобщи в края на срещата кметът Фандъкова.
„Качеството ще е основен приоритет в работата на Камарата”, заяви
от своя страна инж. Светослав Глосов.
Повече за обектите на
Столичната община – на
стр. 22 – 23.
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Рекламна тарифа

„Вестник Строител“ ЕАД е сертифицирано за устойчиво
управление на събития по стандарта ISO 20121 от
Bureau Veritas Certification.

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО

Пълноцветно лого до 8 кв. см
(само с едногодишен договор)
2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – РЕКЛАМНИ КАРЕТА
Цяла страница
1/2 страница
1/4 страница
1/8 страница

254x377 мм 1000 лв.
254х187 мм 500 лв.
125х187 мм
250 лв.
125х93 мм
125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ
Максимален обем 1/2 страница 500 лв.
4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ
Цена за 10 кв. см

20 лв.

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА
(www.vestnikstroitel.bg)
Размер
Цена

225х48 пиксела
150 лв./месец

6. ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА
Обем
до 2500 знака + 1 снимка
Цена
60 лв.
7. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4
Тираж 8000 бр.
Тираж до 2500 бр.
Тираж над 2500 бр.

0,20 лв./бр.
0,40 лв./бр.
0,25 лв./бр.

8. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО НА В. „СТРОИТЕЛ“
Цена за 1 година

125 лв.

9. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ
Фотозаснемане до 4 часа и обработка на материала
Фотозаснемане до 8 часа и обработка на материала
Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране
Забележка: Посочените цени
не включват ДДС.
Вестникът излиза всеки петък, материалите за публикациите (дизайн, текст)
се подават до вторник същата седмица.

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

350 лв.
650 лв.
1000 лв.
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9 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.
9 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

50
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Началото на едно трудно, но дългоочаквано оживление

Таня Бъчварова,
гл. експерт, „Анализи
и прогнози“, Екип КСБ
Анализът от деветмесечието от януари до септември 2015 г. показва, че
възстановяването на икономиката продължава, но
не достатъчно убедително. Това важи и за строителната индустрия в
Европа. Строителството
остава водач и двигател
на икономиката и създава
работни места, генерира
заетост. Според анализ
на Европейската комисия
отрасъл „Строителство”
е най-големият работодател в Европа. Около 20 милиона души са заети в този
бранш. Секторът спомага
за насърчаване растежа
на други производствени
сектори, като например
транспортната инфраструктура.
Евростат потвърди
първоначалните си оценки
за ръста на Брутния вътрешен продукт (БВП) в
еврозоната и ЕС през третото тримесечие на годината. Икономиката на еврозоната се е разширила с
0,3% за периода в сравнение
с предходното тримесечие,
а на ЕС – с 0,4%. На годишна
база ръстът на БВП достига съответно 1,6% и 1,9%.
За трето тримесечие
на месечна база най-силен
икономически растеж е
отчетен в Румъния – 1,4%,
следвана от Хърватия –
1,3%, Малта –1,1%, и Латвия – 1%, Полша – 0,9%,
Словакия – 0,9%, Испания и
Швеция - с 0,8%. Най-силни
спадове са регистрирани
в Гърция (-0,9%), Естония
(-0,5%) и Финландия (-0,5%).
На годишна база Малта бележи ръст от 5,6%, Чехия –
4,5%, Швеция – 3,9%, Полша
– 3,7%, Румъния и Словакия
– 3,6%. За България тримесечният растеж е 0,7%, а
на годишна база – 2,9%.
Строителният сектор
има важна роля за възстановяването на Европа. Той
обаче се нуждае от правилните икономически стимули и регулаторната рамка,
за да направи това.

Обща строителна
активност
Строителната индустрия на България за периода януари – септември на
2015 г. се характиризира с
незначителна динамика на
годишна база (след ревизията на предварителните
данни за 2014 г.). Тенденцията обаче е положителна по
някои показатели. Налице е
напредък по плащанията по
оперативните програми.
Фактор, диктуващ положителната линия на растеж в
сектора.
Очакванията за сторителния сегмент са запазване текущите нива на
обемите до края на 2015 г.
и по-значително нарастване през 2016 г. Търсенето и

Строителна продукция в ЕС III трим. 2015 г.
(Спрямо предходното тримесечие), %
По предварителни данни на Евростат
2,8%
0,1%
-0,3%

0,3%

-0,8%

-0,3%

2,6%

2,0%

1,0%

0,6%

0,2%

-0,3%

1,3%

-0,5%

-1,9%

-2,3%
-4,6%

-4,2%

-9,8%

Тенденция: нивата се
колебаят около 4,9 млрд. лв.
9 Инженерно строителство януари – септември 2015
2010 г.
4220 млн. лв.
2011 г.
4244 млн. лв.
2012 г.
3869 млн. лв.
2013 г.
3519 млн. лв.
2014 г.
4523 млн. лв.
2015 г.
4949 млн. лв.
Те н де н ци я : Н и в а т а
са към нарастване до 5
млрд. лв. за 2015 г.

Индекс на строителна продукция януари-септември
България Европа 2015 г. /годишна база/
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август

септември

-2,0%
0,9%
0,4%

-2,2%
-1,6%
-3,5%

-1,3%
0,1%
-2,0%

-1,1%
0,3%
-1,2%

-7,0%
1,1%
0,3%

1,8%
0,5%
-1,0%

-0,5%
0,3%
-0,3%

-0,3%
-1,1%
-1,4%

-2,7%
0,6%
1,8%

Продукция на строителните предприятия
деветмесечие 2008 г. – деветмесечие 2015* г., млн. лв.
35 000
30 000

14 356

*По предварителни данни на НСИ

13 842
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Деветм. 2008 г. Деветм. 2009 г. Деветм. 2010 г. Деветм. 2011 г. Деветм. 2012 г. Деветм. 2013 г. Деветм. 2014* г. Деветм.2015* г.

Строителство-общо

намирането на механизмите за максимално усвояване
на европейските средства
по новия програмен период
през 2016 г. ще бъде приоритет и основен фактор,
диктуващ растежа в строителната индустрия.
Към 16.12.2015 г. вписаните строителни компании в ЦПРС на КСБ, които
работят на строителния
пазар, са 4461. От тях 4415
български юридически лица
и 46 чуждестранни фирми.
Заличените компании към
тази дата са 521 бр.
Малките фирми по критерий „Персонал“ са 3792,
или 85% от общо всички
вписани в ЦПРС, средните
са 580, или 13,0%, а големите са 89, или 2%.

Произведена продукция
За строителния сектор изминалите девет

Сградно

Инж енерно

месеца приключиха с изпълнени обекти на обща
стойност 9846 млн. лв. По
предварителни данни се
регистрира запазване на
нивата на годишна база.
Продължава спадът при
сградното строителство
и се регистрира незначителен ръст при инженерното. Строителният бизнес
регистрира положителен
темп през 2015 г., което
е позитивна тенденция за
първи път от години назад.
Сегментът „Сградно
строителство” формира
произведена продукция за
деветте месеца на 2015 г.
в размер на 4897 млн. лв.,
или 49,7% от общата продукция. Сградното строителство про дължава
низходящата си корекция
и показва спад от 8,1% в
сравнение със същия период на предходната година
и ръст от 25% спрямо пре-

2010 г.
8722 млн. лв.
2011 г.
8715 млн. лв.
2012 г.
8869 млн. лв.
2013 г.
8391 млн. лв.
2014 г.
9854 млн. лв.
2015 г.
9846 млн. лв.
Нивата на произведената продукция в строителния сектор от 2010 г. до
2013 г. се запазват, като
2014 г. регистрира незначителен ръст и се запазват
нивата за 2015 г.
9 Сградно строителство – януари – септември
2015г.
2010 г.
4502 млн. лв.
2011 г.
4471 млн. лв.
2012 г.
5000 млн. лв.
2013 г.
4872 млн. лв.
2014 г.
5331 млн. лв.
2015 г.
4897 млн. лв.

дходното тримесечие. Тенденцита се дължи на сезонната работа.
Инженерната инфраструктура в произведената продукция като цяло
има дял от 50,3%, който е
незначително по-висок от
реализирания обем в сегмента на сградното строителство. Формираната
продукция възлиза на 4949
млн. лв. с отчитане на ръст
от 9,4% на годишна база, а
в сравнение с предходното
тримесечие резултатът е
положителен – 26,9%.
Данните за периода
януари – септември 2015 г.
в сравнителен анализ със
същия период на миналата година регистрат спад
от 0,1%. Стойностите по
години за произведена продукция през периода януари
– септември:
2008 г.
14 356 млн. лв.
2009 г.
13 842 млн. лв.

По предварителни данни
произведеният

брутен вътрешен продукт
общо за икономиката
през третото тримесечие на 2015 г. възлиза на
23 490 млн. лв. по текущи
цени. На човек от населението се падат 3267 лв.
от стойностния обем на
показателя. Създадената
от отраслите на националната икономика брутна
добавена стойност през
третото тримесечие на
2015 г. възлиза на 19 938
млн. лв. по текущи цени.
БВП с натрупване по предварителни данни, формиран
общо за икономиката, възлиза на 62673 млн. лв. Брутната добавена стойност
за деветте месеца е 53 345
млн. лв.
Б р у т н а т а д о б ав е на стойност в отрасъл
„Строителство“ за периода януари – септември на
2015 г. по предварителни
данни е 2502 млн. лв., или
с дял от 4,7%. Един зает в
отрасъл „Строителство“
формира 13 747 лв. за разглеждания период.
9 Тримесечни изменения
През третото тримесечие на 2015 г. БВП нараства спрямо второто
тримесечие с 0,7%. Брутната добавена стойност
в икономиката нараства с
0,2%, а в отрасъл „Строителство” увеличението е
с 0,2%.
9 Годишни изменения
БВП нараства с 2,9%
през третото тримесечие на 2015 г. в сравнение
със същото тримесечие на
предходната година по данни на НСИ.

През третото тримесечие на 2015 г. спрямо
същото тримесечие на
предходната година брутната добавена стойност
се увеличава с 1,6%. Отрасъл „Строителство” регистрира забавяне от 1,2%.
По предварителни данни
на НСИ заетите лица общо
в икономиката за последните три месеца на 2015 г.
наброяват 3505 хил. души.
В отрасъл „Строителство”
заетите са били 181,9 хил.
души. Общият брой отработени часове в икономиката за третото тримесечие е 1468,5 милиона часа.
Отработените човекочаса
за третото тримесечие в
отрасъл „Строителство”
са 55 милиона, или 3,7%
от общо отработените
часове за третото тримесечие. Структурата на
заетостта по икономически дейности през третото тримесечие на 2014 и
2015 г. показва увеличение
на относителния дял в индустриалния сектор и в
сектора на услугите.
На едно заето лице в
икономиката за периода
се падат 17 881 лв. от текущия обем на брутния
вътрешен продукт. Брутната добавена стойност
средно на един зает през
третото тримесечие на
2015 г. реално се увеличава
с 1,1% и с 1,1% за един отработен човекочас спрямо
съответното тримесечие
на предходната година.
В отрасъл „Строителство” януари – септември 2015 г. едно заето
лице формира 13 747 лв.
Производителността на
труда на база реализиран
обем в строителството
е 54 099 лв. за деветте
месеца, средно по 6011 лв.
месечен дял на един зает в
сектора.

Обявените обществени
поръчки
в отрасъл „Строителство“ за януари – септември за 2015 г. са 2329 броя
на стойност 2597 млн. лв.,
от които 298 бр. са без
обявена стойност. За същия период на 2014 г. обявените поръчки са 2764 бр.
на стойност 4198 млн. лв.,
от които 503 бр. нямат
обявена стойност. Регистрира се спад на броя
на обявените поръчки, като
намалява и броят на тези
без обявена стойност с
205 броя.
Обявени поръчки по
сегменти:
9 Инженерна инфраструктура – 686 бр., или
29,5% от общо обявените
поръчки, на прогнозна стойност 1258 млн. лв. Поръчките без обявена прогнозна
стойност са 57 бр. В сравнение със същия период на
миналата година има спад
при броя обявени поръчки
от 29,5%.
9 ВиК – 136 бр., или 5,8%
от общо обявените поръч-
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ки, на прогнозна стойност
204 млн. лв. Поръчките без
обявена стойност са 24 бр.
Тенденцията при броя обявени поръчки в този сегмент е спад от 31,0% на
годишна база.
9 Сградно строителство – 434 бр., или 18,6%, на
стойност 263 млн. лв. Без
обявена прогнозна стойност са 23 бр. Наблюдава
се спад от 15,7% на годишна база.
9 Енергийна инфраструктура – 279 бр., или
12,0%, на прогнозна стойност от 598 млн. лв. Обявените поръчки без прогнозна
стойност са 23 бр. Тенденцията, която се наблюдава,
е ръст от 73,4% на годишна база.
9 Проектиране и надзор – 794 бр., или 34,1%, на
прогнозна стойност от
274 млн. лв. Поръчките без
обявена стойност са 23 бр.
Отчита се спад от 17,7% в
сравнение със същия период на миналата година.

58 договора за 12 млн. лв.,
или 2,8% от общо сключените. Тенденцията е спад
от 23,7% на годишна база.
По оперативни програми са сключени 434 договора, а с финансиране от
държавния бюджет те са
1620 бр. От всички сключени договори за януари – септември 2015 г. най-висок
дял по критерий „Брой“ заемат обществени поръчки,
финансирани по Програмата за развитие на селските райони – 11,0%, следва
ОПРР с дял от 4,4%, Оперативна програма „Околна
среда“ – 2,1%, Оперативна
програма за развитие на
сектор „Рибарство“ – 0,7%,
Държавен бюджет – 78,9%.
По критерий „Стойност“
водеща е ОПТТИ с дял от
14,8%, следвана от ПРСР
– 13,7%, ОПРР – 8,0%, ОП
„Околна среда“ – 5,9%, Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“
- 1,3%, а делът на държавния бюджет е 47,6 %.

Сключените договори

Разрешителни за строеж

в отрасъл „Строителство” за януари – септември 2015 г. са 2094 броя на
стойност 1577 млн. лв., от
които без посочена стойност са 107 броя.
9 Инженерна инфраструктура – 1100 бр. са на
стойност от 1101 млн. лв.,
или 53,6% от общо сключените договори за разглеждания период. Тенденцията
на годишна база при броя
сключени договори е спад
от 4,2%.
9 ВиК – 134 бр. на обявена стойност от 167
млн. лв., или 6,5% от общо
сключените договори. На
годишна база се забелязва
спад от 24,3% при броя на
сключените контракти.
9 Енергийна инфраструктура – 263 броя на
посочена стойност от 114
млн. лв., или 12,8% от всички. Наблюдава се ръст от
30,8% на годишна база.
9 Сградно строителство – 557 бр. на обявена
стойност от 195 млн. лв.,
или 27,1% от общо сключените договори. Тенденцията при този сегмент
на годишна база е спад от
20,9% при броя подписани
контраткти.
За периода януари –
септември 2015 г. малките строителни фирми са
сключили 842 договора на
стойност 200 млн. лв., или
41,0% от всички. На годишна база се забелязва спад
от 7,0% при броя на сключените договори от малки
компании. Средните строителни фирми са сключили
875 контракта на обявена
стойност от 588 млн. лв.,
или 42,6%. Тенденцията
е спад от 7,3% на броя на
сключените договори на
годишна база. За периода
големите строителни компании са сключили 279 договора за 777 млн. лв., или
13,6% от всички. Тук също
се отчита спад от 8,5% на
годишна база. Невписаните
фирми в ЦПРС са сключили

За третото тримесечие на 2015 г. издадените
разрешителни за нови жилищни сгради бележат значителен ръст, докато тези
за административни са
със значително намаление.
Разрешителните за строеж за жилищни сгради са
1154 с 4670 жилища в тях
и 654 082 кв. м разгъната
застроена площ, а за административни сгради/офиси
те са 40 с 52 197 кв. м РЗП.
За други сгради са издадени
1097 с 501 156 кв. м площ.
През периода юли - септември издадените разрешителни за нови жилищни
сгради се увеличават с
11,1% спрямо същия период на предходната година.
Жилищата в тях са с 35,8%
повече, а разгънатата им
застроена площ нараства
с 47,4%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни
сгради, намалява с 23,1%,
а тяхната площ – с 12,7%.
Издадените разрешителни
за строеж на други сгради се увеличават с 0,5%, а
разгънатата им застроена площ е повече с 4,6%.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на
жилищни сгради се увеличават с 1,2%, жилищата в
тях – с 35,2%, а общата им
застроена площ – с 27,5%.
Броят на издадените разрешителни за строеж на
административни и други
видове сгради намалява съответно с 9,1% и 14%. Разгънатата застроена площ
при административните
сгради нараства с 218,1%,
а при д руг ите видове
сгради се наблюдава спад
от 42,5%. Най-голям брой
разрешителни за строеж
на нови жилищни сгради
са издадени в областите
София-град – 179, Пловдив
– 167, Варна – 116, Бургас –
105, и София – 77. Най-много
жилища предстои да бъдат
започнати в областите

Брутна добавена стойност – Строителство
деветмесечие 2007 г. – деветмесечие 2015* г., млн. лв.
*По предварителни данни на НСИ
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Поток на преки чуждестранни инвестиции, по икономически
отрасъл, млн. € 2008 г. – януари – септември 2015 г.
По предварителни данни на БНБ

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012г.

ОБЩО,
млн. €
Строителство,
млн. €

на нови сгради за деветмесечието на 2015 г. са разпределени:
9 Жилищни сгради –
3254 разрешителни за
строеж, което е ръст от
2,5 % на годишна база. Увеличение има и при разгънатата жилищна площ от
25,9%. Издадените разрешителни за жилища в сградата са 12 422 бр., което е
ръст от 20,7%.
9 Административни
сгради – за разглеждания
период са отчетени 108
разрешителни, което е
спад на годишна основа от
24,5%. Най-голям брой разрешителни за административни сгради са издадени в
Пловдив - 23 бр.
9 Други сгради – 3228
издадени разрешителни,
или има ръст от 1,5% на
годишна база. Най-много
разрешителни са издадени
в Пловдив – 394 бр.
Тенденцията, която се
наблюдава в София-град
при издадените разрешителни за строеж на нови
жилищни сгради, е ръст от
47,0% на годишна база. При
издадените разрешителни
на жилищата увеличението също е значително - от
67,8%. В Пловдив броят на
издадените разрешителни за жилищни сгради за
януари – септември нараства спрямо същия период
на 2014 г. с 35,1%. Разрешителните за жилищата
също носят положителен
знак от 95,2% на годишна
база. В сравнителен анализ
на годишна база за Бургас
разрешителните за строеж на нови жилищни сгради
намаляват с 29,7%. Намалението на издадените разрешителни при жилищата
е от 32,9%. Варна бележи
незначителен ръст при издадените разрешителни на
жилищните сгради от 5,1%,
при жилищата в тях обаче
се наблюдава спад от 8,9%.
По данни на НСИ за периода януари – септември
2015 г. е

2013 г. 2014 г.

6 727,8 2 436,9 1 151,2 1 330,2 1 141,7 1 446,3 1 289,1

611,6

София-град – 1779, Пловдив
– 766, Бургас – 572, Варна
– 527, и Благоевград – 250.
За периода януари – септември 2015 г. издадените

278,1

110,2

-90,5

254,8

разрешителни за строеж общо на всички видове
сгради са 6590. Забелязва
се тенденция на ръст от
1,4% в сравнение със съ-

25,3

76,5

I-IX
2015

1308,0

17,6

щия период на 2014 г. при
броя на разрешителните и
увеличение от 29,1% на разгънатата застроена площ.
Издадените разрешителни

на 3719 сгради. Спрямо
същия период на 2014 г. се
отчита ръст от 4,2%. От
тях жилищните сгради,
които са започнати през
деветмесечието на миналата година, са 2131 бр.,
или има ръст от 11,2% на
годишна база. Жилищата
в тях също регистрират
сериозно увеличение 9854 бр., или 77,1% на годишна база.
При административните сгради се регистрира
спад на годишна база от
7,9%. Започнатите административни сгради за
деветте месеца на 2015
година са 70 бр. При другите сгради статистиката показва спад от 3,7% в
сравнение със същия период на 2014 г. Общият брой
започнати други сгради
през януари – септември
2015 г. е 1518 бр.
` стр. 12
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` от стр. 11

Въведените
в експлоатация

Географска структура на преките инвестиции в страната,
млн. € (януари - септември 2015 г.)
По предварителни данни на БНБ

завършени жилищни
сгради за 2014 г. показват
ръст от 12,0%, а жилищата в тях - увеличение от
8,2%. Тенденцията, която
се наблюдава от анализа,
е нарастване и на разгънатата жилищна площ от
8,2% в сравнение с 2013 г.
Цифрите са положителни
за строителите, но въпреки всичко ръстът остава незначителен, като
се има предвид годишната база за сравнение.
Нарастването, започнало
през втората половина на
2014 г., дава надежда за
прогноза с положителен
знак и основание за по-динамични промени в жилищното строителство през
2015 г.
Завършените сгради,
въведени в експлоатация
по вид на конструкцията,
са предимно от стоманобетон. Те представляват
70,5% от общо въведените в експлоатация жилищни сгради. Делът на
тухлените сгради е 25,6%,
като е регистрирана тенденция на нарастване.
Следват панелни и други,
които са 3,9%. Един от
основните приоритети,
поставен пред жилищния
сегмент, е подобряването
на енергийната ефективност. Жилищното строителство в България през
2015 г. постави началото
на проекти, насочени основно към реновация и саниране, оптимизация, модернизация и подобряване
на енергийната ефективност на съществуващия
сграден фонд. През януари
– септември 2015 г. тенденцията на пазара на недвижими имоти има раздвижване, постигнатите
резултати като цяло са с
положителен знак. Статистическата информация показва и значителен
спад на разходите за придобиване на дълготрайни
материални активи в отрасъл „Строителство” от
59,5% за 2015 г. в сравнение със същия период на
2014 г.

Заетост
Заетите в отрасъл
„Строителство” за деветте месеца на изминлата
2015 г. са 181,9 хил. души,
или 5,2% от общо заетите
в икономиката на страната. В сравнение с 2014 г.,
когато броят на заетите
в отрасъл „Строителство”
е бил 176,8 хил. лица, има
ръст от 2,9%.
Наетите лица в отрасъл „Строителство” за периода януари – септември
2015 г. са 150 хил. души. Те
представляват 5,9% от
общо наетата работна
ръка в икономиката. Или
продължава тенденцията
на ръст в рамките на 1,3%
на годишна база.
Самонаетите лица в

Други
-37,2%
(-409,6 млн. €)

Германия
-39,7%
(-437,5 млн. €)

Люксембург
-5,9%
(-65,0 млн. €)

новорегистрираните безработни в бранша за деветте месеца на 2015 г.
показват нама ление с
трайна тенденция от 8,4%
в сравнение със същия период на 2014 г., промените
се дължат основно на сезонни фактори.
Общият обем на

преките чуждестранни
инвестиции

Норвегия
8,0%
(88,0 млн. €)
Нидерландия
144,3%
(1 589,2 млн. €)

Франция
9,6%
(105,8 млн. €)

Австрия
20,9%
(230,6 млн. €)

за януари – септември 2015 г. след корекция
на БНБ показват ръст от
50% на годишна база. Регистрираните високи нива
показват тенденция, която
се отчита за първи път от
няколко години. За януари –

Изпълнение на оперативните програми до 31.10.2015 г., евро
Договорени
средства

Бюджет на програмата
ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА

Реално
изплатени суми

Получени
траншове от ЕК

Общо
финансиране

Финансиране от
ЕС

Национално
съфинансиране

Общо към
31.10.2015г.

% на
изпълнение

Общо към
31.10.2015г.

% на
изпълнение

Получени
траншове от ЕК
(дял от ЕС) към
31.10.2015г.

% на
изпълнение

ОПТ

2 003 481 166 €

1 624 479 623 €

379 001 543 €

2 027 738 010 €

101,21%

1 606 149 114 €

80,17%

1 272 750 164 €

78,35%

ОПОС

1 717 164 786 €

1 395 379 676 €

321 785 110 €

2 107 206 623 €

122,71 %

1 708 167 445 €

99,48%

977 133 730 €

70,03%

ОПРР

1 601 274 759 €

1 361 083 545 €

240 191 214 €

1 673 529 287 €

104,51%

1 427 411 525 €

89,14%

1 036 578 527 €

76,16%

ОПРКБИ

1 162 215 551 €

987 883 218 €

174 332 333 €

1 183 045 399 €

101,79%

1 083 155 652 €

93,20%

893 831 549 €

90,48%

54 658 454 €

46 459 686 €

8 198 768 €

58 347 801 €

106,75%

52 181 744 €

95,47%

41 177 850 €

88,63%

1 213 869 575 €

1 031 789 139 €

182 080 436 €

1 272 393 698 €

104,82%

1 140 843 356 €

93,98%

980 199 682 €

95,00%

174 057 556 €

147 948 923 €

26 108 633 €

191 714 094 €

110,14%

160 929 862 €

92,46%

132 729 144 €

89,71%

7 926 721 847 €

6 595 023 810 €

1 331 698 037 €

8 513 974 911 €

107,41%

7 178 838 699 €

90,57%

5 334 400 646 €

80,89%

3 166 565 492 €

2 551 518 762 €

615 046 730 €

3 136 804 695 €

99,06%

2 530 237 624 €

79,90%

2 154 256 945 €

84,43%

83 710 891 €

62 783 168 €

20 927 723 €

95 840 678 €

114,49%

63 715 179 €

76,11%

47 274 559 €

75,30%

3 250 276 383 €

2 614 301 930 €

635 974 453 €

3 232 645 372 €

99,46%

2 593 952 804 €

79,81%

2 201 531 504 €

84,21%

11 176 998 229 €

9 209 325 740 €

1 967 672 490 €

9 772 791 502 €

87,44%

7 535 932 150 €

81,83%

ОПТП
ОПРЧР
ОПАК
ОБЩО СКФ
ПРСР
ОПРСР
ОБЩО
ЗЕМЕДЕЛСКИ И
РИБАРСКИ
ФОНДОВЕ
ОБЩО

11 746 620 283 € 105,10%

По данни на Министерството на финансите

млн.€

По даннина
на оперативните
Министерството на финансите
Изпълнение
програми
до 31.10.2015г., млн. €
3 500

3 137

3 000
2 500
2 000

2 530
2 107

2 028
1 606

1 708
1 674
1 427
1 183

1 500

1 272

1 083

1 141

1 000
500
0

192 161

58 52
ОПТ

ОПОС

ОПРР

ОПРКБИ

ОПТП

Договорени средства - общо

ОПРЧР

ОПАК

96 64
ПРСР

ОПРСР

Реално изплатени суми - общо

По данни на Министерството на финансите

сектора са 31,9 хил. души.
Те заемат 3,3% от общо
самонаетите и показват
отново ръст от 11,5% на
годишна база. Тенденцията на ръст се наблюдава
от 2008 г.
Анализът показва застаряване на работната
сила в отрасъла и отлив
на младото поколение от
строителната професия.
С р е д н ат а р аб о т н а
заплата за януари – септември 2015 г. в отрасъл
„Строителство” нараства

със 7,9%. Месечното възнаграждение за периода
възлиза на 723 лв.

Безработните
Според данните на НСИ
коефициентът на безработица за разглеждания период общо за страната е
9,6%, или с 2,1 процентни
пункта по-нисък в сравнение със същия период на
2014 г. Безработните в
страната за деветте месеца на 2015 г. са 319,8 хил.

души, или с 18,9% по-малко
спрямо същия период на
2014 г., когато броят им е
бил 394,5 хил. души.
От всички безработни за деветте месеца на
2015 г. 13,0% са с висше
образование, 51,4% - със
средно, и 35,6% - с основно
и по-ниско.
Безработните в отрасъл „Строителство” за
януари – септември 2015 г.
са 38,3 хил. души, или 12,0%
от общо безработните
в страната. Данните за

септември капиталите,
влезли в страната, възлизат на 938 млн. евро, което
е 2,9% от БВП.
Преките чужди инвестиции в отрасъл „Строителство” възлизат на 17,6
млн. евро и показват тенденция на спад с инвестиционен дял от 67,6%. Като
цяло дребномащабните
проекти продължават да
са във фокуса на инвеститорите.
Друг изключително показателен факт е и слабото нарастване на платените такси за издаване
на строителни разрешителни в София по данни на
Направление „Архитектура и градоустройство“ по
години, като трябва да се
отбележи, че ситуацията
и в останалите градове от
страната е аналогична.
Платени такси за издадени разрешителни:
2008 г.
45 млн. лв.
2009 г.
25 млн. лв.
2010 г.
15 млн. лв.
2011 г.
5 млн. лв.
2012 г.
5,7 млн. лв.
2013 г.
5,7 млн. лв.
2014 г.
7 млн. лв.
I – IX 2015 г.
7 млн. лв.
Отчита се ръст на нивата на постъпления от
платени такси за издаде-

ните разрешителни през
2015 г. в столицата.

Просрочените задължения
н а це н т р а л н о т о и
местното правителство
към 30.09.2015 г. са в размер на 383 млн. лв. Като
229 млн. лв. са задължения на консолидираното
централно правителство
и 154 млн. лв. на местно
ниво – общините. Обемът
на произведената продукция в строителството за
януари – септември 2015 г.
бележи незначителен ръст
след ревизията на статистическите данни за 2014 г.
За разлика от последните
две години все повече преобладават нагласите за
съживяване на строителната индустрия. Задлъжнялостта на общините към
бизнеса се преодолява поуспешно с продължаваща
тенденция на ефективно
усвояване на европейските фондове. Все още се
наблюдава междуфирмена
задлъжнялост - една практика, водеща до финансови
загуби и риск от фалити.
Запазва се тенденцията и
на нисък ръст на кредитиране при малките и средните фирми и нарастване на
необслужваните заеми.
Кредитирането си остава бариера за строителните фирми. Причините, които непрекъснато се
обсъждат на дикусионните
форуми на КСБ, са слабите
проекти, които се нуждаят
от значителни корекции
при реализацията им на
следващ етап, процедурите за избор на изпълнител,
за които често има обжалвания. Те съответно водят
до забавяне на обществените поръчки.

Фондовете на ЕС се
превръщат в основен
инвестиционен
инструмент в
общността.
В европейските региони и градове през новия
програмен период 2014
– 2020 г. ще бъдат инвестирани 454 млрд. евро
от бюджета на ЕС и 637
млрд. евро от националното съфинансиране. През
новия програмен период
за устойчиво развитие и
намаляване на различията
между регионите за България ще бъдат налични 32
млрд. лв. чрез европейските фондове за икономическо развитие. За да бъдат
реализирани успешно инвестициите на ЕС, са предвидени мерки. Такива са
опростяването на процедурите, унифицирането на
правилата и прилагането
на контролни механизми, за
да не се допускат грешки
при тръжните процедури и
възлагането на обществените поръчки. Изводът е,
че важният генератор за
растеж на България са еврофондовете, но основната цел остава привличане
на повече инвестиции.

ФОРУМ

петък, 15 януари 2016
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ǹǨǩȗȘȖȊȍȌȍșȊȖȧȚȈȚȘȈȌȐȞȐȖȕȕȈ
ȋȖȌȐȠȕȈȚȊȖȘȟȍșȒȈșȘȍȡȈ
Снимки Денис Бучел

Мартин Славчев
Съюзът на архитектите в България (САБ)
проведе своята традиционна годишна творческа среща. Събитието
се състоя в сградата на
САБ на ул. „Кракра” №11
в столицата. Домакин бе
председателят на САБ
арх. Георги Бакалов. Сред
официалните гости бяха
големият български писател акад. Антон Дончев,
известен в страната и
чужбина със своя роман

ня, че въпреки желанието
ми поради натоварената
програма на моето кратко посещение в България
за съжаление няма да мога

Сигурна съм, че работата
ви ще бъде ползотворна.
И тъй като все още сме в
началото на 2016 г., искам
да ви пожелая много здра-

ве, радости и успехи в попрището, на което сте се
посветили”, бяха думите
на Ирина Бокова.
По време на срещата

в САБ акад. Антон Дончев
говори по темата „Архитектура на културата”, в
която акцентира на предизвикателствата, пред
които е изправен съвременният свят. „Организацията на обединените
нации трябва да се занимава с големите проблеми
на човешкото битие. Тези
трудности могат да бъдат
решени чрез диалог. Затова възможността начело
на тази организация да застане личност като Ирина
Бокова е една възможност
за човечеството, заяви
акад. Дончев. „Проблемите на света в момента са
проблеми на културата, на
разговора, на задаването
на понятията, на диалога.
А кой е по-подходящ човек
за решаването на тези
трудности от Ирина Бокова”, добави той.
Програмата на събитието включваше още
прожекция на филма „Архитектурата на България”
и отворена дискусия на
чаша вино.
Гости на срещата бяха
председателят на КС на
КСБ Валентин Николов и гл.
редактор на в. „Строител“
Ренета Николова

Акад. Антон Дончев изнесе
презентация на тема
„Архитектура на културата”

„Време разделно”, новият ректор на Университета по архитектура,
строителство и геодезия
(УАСГ) проф. д-р инж. Иван
Марков, председателят
на Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране (КИИП) инж.
Стефан Кинарев, председателят на Българската
търговско-промишлена
палата (БТПП) Цветан Симеонов, председателят на
Българската асоциация на
архитектите и инженерите консултанти (БААИК)
инж. Мирослав Йорданов,
проф. д-р инж. Добрин Денев – бивш ректор на УАСГ
и настоящ председател на
секция „Строителна наука
и образование” към Националния клуб на строителите ветерани (НКСВ). Сред
присъстващите бе и председателят на Контролния
съвет на Камарата на
строителите в България
(КСБ) Валентин Николов,
както и Ренета Николова
– прокурист и главен редактор на в. „Строител”.
„За мен е истинско
удоволствие да приветствам представителите
на творческата интелигенция в България, на
бизнеса и браншовите
организации. Всички вие
имате заслуга страната
ни да се развива и да върви
напред. От името на САБ
бих искал да ви поздравя с
настъпването на новата
2016 година”, каза председателят на САБ арх.
Георги Бакалов. Той изнесе
презентация на тема „Култура на архитектурата”.
Основните акценти в нея
бяха архитектурата през

годините, приоритетите
по нива, дейности и отговорности, свързани с
планиране и проектиране,
ЗОП и конкурсите в архитектурата, интересът на
участниците и управление
на процесите, естетизация и синтез на архитектурата, образование и
възпитание.
Президентът на фондация „Балканика” Николай
Стоянов прочете приветствие от Ирина Бокова.
ген. директор на ЮНЕСКО
„Уважаеми участници в
традиционната годишна творческа среща на
Съюза на архитектите
в България, искам да ви
благодаря за поканата да
участвам в това утвърдило се през годините събитие, както и да се изви-

да присъствам на вашия
интересен творчески разговор. Запознах се обаче с
темите на дискусиите и
с респектиращия списък
на участниците в тях –
авторитетни фигури от
областта на културата,
науката и бизнеса, и си
дадох сметка, че подобно
единение се среща много
рядко по нашите географски ширини. Това ме изпълва със светли надежди, защото симбиозата
между знанието, таланта
и деловитостта са в основата на всеки значим
обществен напредък. А
напредъкът и развитието
на духовността са между
най-важните приоритети
на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура.

Прожектиран бе филмът „Архитектурата на България”

Арх. Георги Бакалов, председател на САБ:

ǜǬǭǺǾǴǸǸǹǺǯǺǰǺǭǼǱǽǖǝǍ
С това събитие искахме да отбележим началото на една, надявам
се, успешна 2016 г. – за
културните дейци, за
бизнеса, за всички, които
искат България да върви
напред и да просперира.
Опитахме се да направим ретроспекция на
изминатия досега път и
да търсим полезното за
всички нас. Именно това
е смисълът на тези събирания – чрез диалог да
се опи таме да приближим позициите и да постигнем откритост и информираност
в по-широк кръг.
Бяхме уважени от много интелектуалци, представители на научната мисъл,
колеги от други браншови организации.
Акад. Антон Дончев говори пред аудиторията по темата „Архитектура на културата”. Моето участие бе по-скромно,
като в темата „Култура на архитектурата” може би някои мои бележки са прозвучали малко по-критично. Но в крайна
сметка е по-добре да си кажем как стоят нещата и да се опитаме да решаваме
проблемите заедно.
САБ работи много добре с КСБ, с
КИИП, с ръководството на научно-техническите съюзи. Всички ние сме част
от един процес. Затова е много важно в
началото на годината да се положат ре-

перите на диалога между тези организации.
С амите браншови
структури притежават голям управленски
потенциал, защото те
трябва да могат да се
справят с предизвикателствата на частния
бизнес.
Винаги сме казвали, че силата на САБ
е в това, че съюзът е
доброволна организация. От края на 2015 г.
сме включени в Закона
за устройство на територията като организация, която
подкрепя експертизата на общините,
а също така участва и в избора на
главен архитект. Същевременно работим по различни европейски проекти
и се опитваме да привличаме младите
хора към нашата общност. Защото
те няма да напускат страната ни, ако
тук се забелязва развитие на бизнес
средата.
Смятам, че е изключително важно
да се подреди целият инвестиционен
процес – да се знае кое е планиране, кое
проектиране, изпълнение, контрол на
качеството. Също така да се намерят
начини как да се преодолеят монополните търговски дружества, които често
пъти спъват същинското строителство.
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¯ÂÒÐÆÏÐÔÐÓÜÃÒÂÏÊÇÉÂÑÐÙÏÂ
ÓÜÓÉÂáÄÌÊÉÂÒÇÖÐÒÎÊ
Свилена Гражданска

Народното събрание започна със заявки за реформи.
По време на първото пленарно заседание за тази година
председателят на парламента Цецка Цачева пожела
на депутатите да работят
така, че да отговорят на
очакванията на българските граждани. След това
народните представители
от осемте парламентарни
групи представиха декларации с приоритетните за
тях нормативни промени
за 2016 г. Сред общите им
цели е внасяне на изменения
в законите, засягащи съдебната власт, Изборния кодекс,
антикорупционното законодателство и др.
„През парламентарния
сезон в сферата на икономиката акцентът се премества от справяне с кризата
към изграждане на солидна
база за заетост и растеж.
Политиките на пазара на
труда трябва да постигнат
гъвкавост и сигурност. От
особено внимание се нуждаят проблеми като дългосрочната безработица
и тази сред младите хора.
Ще продължи работата по
Националната програма за
енергийна ефективност“,
заяви председателят на ПГ
на ГЕРБ Цветан Цветанов.
„От „БСП – лява България“ имаме своите приоритети през този сезон –
прогресивно облагане, ДДС,
което диференцира и дава
възможност разходите за
отглеждане на деца да бъдат други, социални помощи
за майките”, каза председателят на БСП Михаил Миков
в декларация.
Сред приоритетите на
ДПС, представени от Четин Казак – съпредседател
на парламентарната група,
е съдебната реформа чрез
приемане на промените в
Закона за съдебната власт
и процесуалните закони, които да доразвият постигнатия значителен напредък с
неотдавнашните изменения
в Конституцията.
„Борбата с корупцията не е работа на една или
друга партия, а на всички
в пленарната зала. В тази
посока ние разчитаме, че в
Народното събрание ще се
постигне значителен пробив с приемането на закона
за антикорупция“, подчерта

Снимка Денис Бучел

Цветан Цветанов,
председател на ПГ на ГЕРБ:

ȁȍȘȈȉȖȚȐȔȏȈȖȗȚȐȔȈȓȕȖȚȖ
țșȊȖȧȊȈȕȍȕȈșȘȍȌșȚȊȈȚȈȖȚǭǹ

съпредседателят на Реформаторския блок Найден Зеленогорски.
„Сред най-важните задачи на Патриотичния фронт
през 2016 г. са промяна в
Изборния кодекс, свързана с
въвеждане на задължително
гласуване или активна регистрация“, заяви от пленарната трибуна Валери Симеонов – председател на ПГ на
Патриотичния фронт.
„Ще направим предложение за изменение на Закона
за администрацията“, каза
Светлин Танчев – съпредседател на ПГ на Българския
демократичен център.
„Главен приоритет за
АБВ продължава да бъде
справянето с демографската криза“, обясни председателят на ПГ на АБВ проф.
Борислав Борисов.
Тъй като това бе първа
работна сряда от месеца,
се проведе и блиц контрол
с премиера Бойко Борисов и
четиримата вицепремиери:
Томислав Дончев – по еврофондовете и икономическата политика, Ивайло Калфин
– по социалната политика
и демографското развитие,
Меглена Кунева – по координация на европейските политики и институционалните
въпроси, и Румяна Бъчварова
– по коалиционната политика и държавната администрация.
„На следващото или
по-следващо заседание на
кабинета ще приемем Целенасочената инвестиционна
програма в подкрепа развитието на Северозападна
България, Родопите, Странджа – Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слаборазвити
райони“, заяви министърпредседателят Борисов в
отговор на въпрос на Борислав Великов – депутат
от Реформаторския блок,

Михаил Миков, председател на ПГ на
„БСП – лява България“:

ǶșȕȖȊȕȐȚȍȕȐȏȈȌȈȟȐșȈȊ
șȖȞȐȈȓȕȈȚȈșȜȍȘȈ
Имаме своите приоритети и през този сезон – прогресивно облагане, ДДС, което диференцира и дава възможност
разходите за отглеждане на деца да бъдат други, социални
помощи за майките и за децата, социални решения, за да
има България.
Ще подкрепим инициативите, които са реални и дават
възможности на МВР, на службите на България да си вършат
работата срещу престъпността.
Продължават конфликтите около нас, които изправят Европа пред политическа, социална, културна криза, под натиска на милион имигранти от Близкия изток и Северна Африка,
често с неизяснена националност и статут, които заливат
Стария континент. Правителството ни все още няма ясна
позиция къде е България в този процес и как участва във
формирането на позициите.

Четин Казак, съпредседател на ПГ на ДПС:

ǵȍȖȉȝȖȌȐȔȐșȈȗȘȖȔȍȕȐ
ȒȈșȈȍȡȐȐȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȚȖ
ȘȈȏȊȐȚȐȍȕȈșȚȘȈȕȈȚȈ
Усилията през настоящата парламентарна сесия за реформи, включително и законодателни, трябва да са насочени
към промяна на Изборния кодекс с цел корекция и преодоляване на доказани недъзи при последния вот. Необходимо е
да се работи по нормативни актове, свързани с икономическото развитие на страната, гарантиращи постигането
на устойчив растеж чрез подобряване на бизнес средата
и инвестиционния климат, а не само чрез усвояване на европейските фондове. Нужни са промени, създаващи условия
за действително подобряване състоянието на българското
здравеопазване, образование и социална сигурност, а не самоцелни упражнения в реформаторство.
за развитието на Северозападна България.
По думите на премиера
обмисля се създаването на
фонд по програмата за 100
млн. лв. Със средствата ще
се финансират капиталови
ремонти в изоставащите
райони. Ключов обект за
Северна България ще е автомагистрала „Хемус“. Тази

година ще започне строежът на първия лот, като
същевременно е стартирало проектиране на другите
два. Ще се работи и по пътя
Русе – Търново.
„За съжаление тунелът
под Шипка не стана през
този програмен период. Ще
го правим с пари от бюджета“, допълни Борисов.

Иска ми се да вярвам, че през парламентарната 2016 г.
ще реализираме реформите, които заедно с нашите коалиционни партньори заложихме в програмата за управление и
по които има все още немалко работа. Сред приоритетите
ни са борбата с корупцията, нулева толерантност срещу
битовата престъпност и тежката организирана престъпност, либерализация на енергийния пазар и старт на новата
енергийна борса, проучване и добив на газ в Черно море и др.
В сферата на финансите е нужно най-вече да се харчи
по-ефективно. Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017 г. на Министерството на финансите е
предпоставка за постигане на дългосрочен икономически
растеж. Ще се работи за подобряване на бизнес средата, за
повишаване на заетостта, за ограничаване на безработицата и за намаляване на административната тежест. От
съществено значение за реализиране на управленските ни
намерения остава оптималното усвояване на средствата
от ЕС. Решени сме да отстраним дефектите в изборното
законодателство, които много ясно се видяха на отминалия местен вот. Наясно сме, че по този въпрос има голям
обществен интерес, както и заявени масови очаквания за
промяна на законодателната уредба.

Найден Зеленогорски, съпредседател
на Реформаторския блок:

ǷȘȐȖȘȐȚȍȚȍȗȘȐȍȔȈȕȍȚȖȕȈȕȖȊ
ȕȖȘȔȈȚȐȊȏȈǷǿǷ
През 2016 г. ние от Реформаторския блок ще настояваме
за по-усилена работа по изборното и антикорупционното
законодателство, промените в съдебната система и др. Ще
инициираме дискусия за следващи конституционни промени.
Борбата с корупцията не е работа на една или друга партия,
а на всички в пленарната зала. В тази посока разчитаме, че
в Народното събрание ще се постигне значителен пробив с
приемането на антикорупционния закон. Ще работим и по
пенсионното законодателство.
Сериозна цел е одобряването на промени в Закона за професионалното образование. Сред останалите приоритети е
приемането на закон за публично-частното партньорство, за
акцизите и данъчните складове и т.н. За нас е необходимо да
стартира финансирането на програмата за Северозападна
България, Родопите, Странджа – Сакар и други изоставащи
райони.

Валери Симеонов, председател
на Патриотичния фронт:

ǯȈȕȈșȕȈȌȕȍȊȍȕȘȍȌȍ
ǰȏȉȖȘȕȐȧȚȒȖȌȍȒș
Сред приоритетите на Патриотичния фронт през 2016 г.
са промени в Изборния кодекс, свързани с въвеждането на задължително гласуване или активна регистрация, на образователен
ценз, спиране на „изборния туризъм“, агитацията на чужди езици
и др. Парламентарната група ще работи за мерки в подкрепа на
дребния и средния бизнес чрез облекчаване на административните процедури и ограничаване на възможностите за рекет от
страна на институциите. Един от приоритетите е завършване на изграждането на защитното съоръжение по границата с
Турция до устието на р. Резовска.

Министърът на правосъдието Екатерина Захариева:

ǵȈȑșȗȍȠȕȈȚȈȕȐȏȈȌȈȟȈȍǯȈȒȖȕȢȚȏȈșȢȌȍȉȕȈȚȈȊȓȈșȚ
Мартин Славчев
„Най-спешната задача, която стои пред
моя екип, правителството, парламента и
пред съдебната система, е изменението
на Закона за съдебната власт.“ Това каза
министърът на правосъдието Екатерина
Захариева по време на публичната дискусия „Накъде отива Европа: холандско председателство на ЕС”, която се проведе в
„София хотел Балкан“. Събитието беше

организирано от „ПанЕвропа – България“,
Представителството на Европейската комисия у нас и Фондация „Конрад Аденауер“.
Сред официалните гости бе и посланикът
на Кралство Нидерландия Н. Пр. Том ван
Оорсхот.
„Вече 25 години реформираме, променяме и пак се връщаме в изходна позиция. Все
още не сме стигнали докрай и най-красноречивият факт за това е, че доверието в
съдебната система е с много ниски нива“,

заяви министър Захариева. „Вината е във
всички нас, а не само в самата съдебна система. Доверието в институциите е пряко
свързано с усещането за справедливост. То
е обвързано и с икономическото ни развитие
– една от пречките за привличане на достатъчно инвестиции в България е съдебната
система“, добави тя. Захариева посочи още,
че процесът е започнал и промените в основния закон вече са факт.
„Като председател на ЕС през 2016 г.

и първото 6-месечие нашата роля е изключително важна. Ще бъдем надежден и
ефективен медиатор, търсещ компромисни решения между 28-те страни членки,
както и между Съвета, Комисията и Европейския парламент“, каза Н. Пр. Томас
ван Оорсхот. Той представи и приоритетните сфери, върху които ще се фокусира
Нидерландия по време на своето председателство на Съвета на ЕС – миграция
и международна сигурност, Европа като
иноватор и създател на работни места,
стабилни финанси и силна еврозона, политики за климата и енергетиката, ориентирани към бъдещето.
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Елеонора Николова, и.д. директор на ЦППКОП:

ȁȍȐȏȗȖȓȏȊȈȔȍȍȒșȗȍȘȚȕȐȧȒȈȗȈȞȐȚȍȚ
ȕȈǲǹǩȗȘȐȉȢȌȍȡȐȕȈȠȐȗȘȖȍȒȚȐ
Камарата е един от стратегическите ни партньори,
защото в законодателен аспект работи изпреварващо
Снимка авторът

Ренета Николова
Г-жо Николова, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната
престъпност (ЦППКОП)
стартира годината с
анализ и доклад във връзка с инвалидните пенсии.
Кои са най-важните констатации?
Предлагаме около 110
антикорупционни мерки,
насочени срещу констатирани слабости, сред
които разпокъсана нормативна база и институционална система, липса
на надеждна и реална контролна дейност, липса на
стандарти. Можем да систематизираме проблемите в две основни направления – в дейността на
ТЕЛК-овете, както и в начина, по който се измерва
остатъчната работоспособност на хората, които
биват освидетелствани.
ТЕЛК-овете са структури,
които са част от болниците, а те от своя страна
са търговски дружества.
Тоест всеки един ТЕЛК се
подчинява на правилата,
на стандартите, на заплатите, на организацията
на съответната болница.
Комисиите не са обхванати в единна система –
НЕЛК е административно
звено към Министерството на здравеопазването и
не упражнява ефективен
контрол върху ТЕЛК-овете. Може да кажем, че изискванията към лекарите
са високи – те трябва да
имат специалност и поне
5 години трудов стаж.
Виждаме много висококвалифицирани специалисти
с ниско заплащане. Това
е една корупционна вратичка и възможност за
натиск върху тях, защото
те, професионално и финансово неудовлетворени,
могат да се изкушат от
„неприлично предложение“.
През 2014 г. имахме много
сериозна среща с областните управители, които
ни споделиха за местните
проблеми. Знаете ли, че
има цели селища, в които
хората са с идентифицирани еднакви заболявания,
например едно село с освидетелствани само глухи хора, в съседното пък
всички са с констатирана
слепота. Това говори, че в
зависимост от специализацията на местния лекар
и чрез корупционен натиск
и средства се стига до
инвалидизиране на цели
прослойки от населението. Лекарите се поддават на местния натиск.
Пресен пример е случаят

в Стара Загора, където
лекари от ТЕЛК бяха обвинени за получаване на
подкупи срещу издаване
на експертни решения,
осигуряващи на здрави
лица социални (инвалидни) пенсии за нетрудоспособност над 50%. Този
проблем бе установен от
нашите анализатори, които разкриха, че 52% от
всички инвалидни пенсии
са социални, т.е. пенсии
за хора без трудов стаж.
Това е опасно в няколко посоки. Първо, защото
по този начин се източва
Националният осигурителен институт (НОИ), а и
държавният бюджет. От
друга страна, ощетяват
се хората, които са в реална нужда. Такива, които
са работили редица години и са внасяли съвестно
осигуровки и в момента, в
който се налага да бъдат
подпомогнати от държавата, се нареждат до
тези, които никога не са
работили и не желаят да
се трудят. Подреждането
на системата и правилата, които предлагаме, ще
позволят едно ясно отчитане на остатъчната
работоспособност. Международният валутен фонд
и Европейската комисия
ни препоръчват по-строги
критерии за отпускане на
пенсиите, нов позитивен
подход – диференцирано
отношение спрямо лицето и неговата остатъчна
работоспособност. Това
означава да се направи
прецизна оценка, къде
и как то би се вписало в
пазара на труда. Трябва
да се отчитат професионалната квалификация,
знания, опит. Ние говорим за ресоциализиране,
а не за изключване на човека от пазара на труда.

Кои бяха най-драстичните случаи, с които се
сблъскахте?
Нашите анализатори
се сблъскаха с фрапантни случаи – например хора,
които получават пенсия за
инвалидност живеят в луксозни палати и карат скъпи марки коли. Установили
сме и родители, които са
с висока степен на инвалидизация и получават социална инвалидна пенсия.
Това не им стига обаче
и инвалидизират дори и
децата си неправомерно.
Тоест има онаследяване
на инвалидността. Това е
паразитиране на гърба на
истински болните хора!

важно – предлагаме да се
раздели оценката на медицинската комисия за увреждането на здравословното състояние на лицето
от тази на социалната
комисия за достъпа му до
социални придобивки. Това
ще позволи индивидуално
съобразяване с нуждите на
лицето и какъв пакет от
мерки то да получи, включително задължителна медицинска и професионална
рехабилитация, каквато е
практиката в Европейския
съюз. Изследването на опита на другите държави
показа, че за хората в неравностойно положение се
насочват милиарди. Голяма
част от тези средства
са за рехабилитация и възможността да бъдат стимулирани да полагат труд
извън тяхната предишна
работна среда. Много
средства се отделят и за
подпомагане на техните
работодатели и адаптиране на индивидуалното
им работно място спрямо
нуждите им. Искаме и хората, които са се облагодетелствали неправомерно, да връщат всички пари,
получени от НОИ.

Какви са мерките за
нормативни и административни промени, които препоръчвате, за да
се овладее този процес?
Мисля, че най-важната
мярка е начинът, по който се оценява остатъчната работоспособност.
Има стандарти, които
Световната здравна организация е изработила и
са възприети в повечето
европейски държави. Както вече обясних, искаме
всеки човек да бъде оценен съобразно остатъчната работоспособност.
Другото, което е много

Другата сфера, в която Вие работите много
активно и имате голяма
експертиза, са обществените поръчки. Какво
предстои на Центъра в
тази насока?
Имаме проект, който
сме стартирали в края на
2015 г. и до края на март
ще го финализираме. Той е
свързан с обществените
поръчки в Министерството на вътрешните работи
(МВР). Установили сме, че
има 39 възложители в системата. Голяма част от
доставките се повтарят,
а биха могли да бъдат въз-

Ще ви дам няколко цифри
– към 2000 г. разходите
за пенсии поради инвалидност са 244 млн. лв., а към
2014 г. сумата вече е 1,646
млрд. лв. Нашият извод е,
че инвалидната пенсия от
заместващ трудов доход
се е превърнала във вид
обезщетение и социално
подпомагане. Поради големия брой хора обаче тази
сума е ниска и недостатъчна за стандарта на
живот в България.

ложени чрез обща обществена поръчка. Така както
работехме в областта
на здравеопазването, ще
изследваме спецификата,
на която се подчиняват
обществените поръчки в
МВР. Целта ни е да предложим модел на решение и
мерки, които да намалят
разходите на Вътрешното
министерство за обществени поръчки.
Планираме и друг значим проект – „Ограничаване на корупцията в общините чрез намаляване
на административната
тежест върху малкия и
средния бизнес“. За работата по него ще потърсим КСБ като сериозен
наш партньор. Високо ценим експертизата на Камарата, благодарение на
която браншът е подреден
и в законодателен аспект
работи изпреварващо. С
проекта акцентираме върху проблемите на малкия и
средния бизнес – повишаването производителността на труда и акумулирането на достатъчно
работни места трябва да
бъде събудено и стимулирано. Това ще се случи найлесно чрез премахване на
пречките на местно ниво.
Ще направим т.нар. пътеки, чрез които ще изчислим
колко би струвало на всеки
един гражданин стартирането на даден бизнес. Ще
посочим всички недостатъци на цялата необходима документация, която
се изисква от общините.
Например какво трябва да
представиш, ако ти е необходимо разрешение за
строеж или документ за
регистрация на къща за
гости. Ето тук ще ни е
изключително полезна експертизата на Камарата.
Дадохте своите бележки по новия ЗОП, какви са очакванията за финалния вариант, който
ще излезе от парламента?
Ние сме впечатлени в
позитивен аспект от новия Закон за обществените поръчки (ЗОП), защото
идеите, които въведохме
в обществото още през
февруари 2013 г., сега започват да се осъществяват. Електронизацията
на обществените поръчки
трябва да се случи. Възможността за създаване
на централни органи за
покупки е сериозна тема,
която отдавна повдигнахме, както и концепцията
за предварително регистриране на фирмите по
браншове във връзка с
процедурите по ЗОП. По
нашите мерки в сферата
на обществените поръчки
работихме заедно с КСБ.
Много е важен и европей-

ският паспорт на фирмите, защото това прави нашия бизнес конвертируем
и дава повече възможности за излизане на европейския пазар.
К а к в и с а д ру г и т е
цели, по които ще работите през 2016 г.?
Темата, която очертах, е сериозна и приоритетна за нас – ще
изследваме в дълбочина
разрешителните и регистрационните режими в
местното самоуправление. Държавата е в дълг
към обикновения човек и
желанието му той да бъде
полезен със собствения
си труд. Вие знаете, че
през 90-те години хората
посрещнаха промените с
много ентусиазъм и надежди. Постепенно това
желание беше смачкано.
Искаме да върнем предприемаческия и свободен
дух на българина, за да се
похвалим всички с по-добри успехи.
Д руг а т ем а, ко я т о
ще разглеждаме, са корупционни възможности
при практиките на контролните и санкционните органи, включително и
на местно ниво. Защото,
когато се намали административната тежест по
повод разкриване на определен бизнес, се редуцират и корупционните рискове. Там също смятам,
че ще идентифицираме
сериозни проблеми. Хората разказват легенди за
натиска, който са почувствали върху себе си.
Да, дори наскоро имаше разследване на колеги
от телевизията за един
надзорник...
За това говоря. Контролните органи трябва
да събират доказателства и ако едно нарушение
е прераснало в престъпление, те трябва да го предадат на прокуратурата
с целия доказателствен
материал. Много често
натискът, който упражняват контролните органи,
е породен от техни лични
корупционни намерения или
такива на възложителя.
Тоест за Вас се очертава една интересна и
динамична 2016 година...
Разбира се, за да се
случат всички тези добри
намерения, те трябва да
бъдат възложени легитимно на Центъра. Това е найсериозният структурен
проблем за нас, защото не
е тайна, че от февруари
2013 г. нашият ръководен
орган – Консултативният
съвет, не е свикван и ние
трудно се борим за легитимност на нашите проекти.
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ”

©§®§¯xÓÔÒÐÊÔÇÍÓÔÄÐÉÂ
Георги Сотиров

Името Земен отначало е било дадено
само на железопътната гара, за която ще
стане дума в интервюто ни. Предложение идва от идеята да се възроди и запази името на средновековния Землънград,
който е съществувал недалече в пролома
на р. Струма. От 1974 г. Земен е обявен
за град.

Хората от общината тачат и пазят
своето културно наследство, обичаи и
културно-просветни традиции. Във всяко населено място има читалище, а в с.
Дивля е разположена етнографска музейна сбирка за живота на Владимир Димитров – Майстора, който живее и твори
в селото от 1928 до 1930 г. Майстора е
оставил неповторими по художествените
си достойнства картини с тематика от

този край. В сбирката са показани оригинални материали, отразяващи бита и културата на населението, както и облекла,
тъкани и предмети, репродукции и лични
вещи на Майстора.
Историческите и културно-църковните забележителности в общината периодично стават центрове на различни
събития. Най-значимите от тях са Земенският манастир с уникалната църква

„Св. Йоан Богослов”, манастирите „Св.
Никола Летни” (с. Пещера) и „Св. Спас” и
църквата „Възнесение Господне” в с. Горна Врабча, манастирът „Св. св. Петър и
Павел” в с. Одраница, крепостта Калето
на Землънград.
За днешния ден на община Земен и
перспективите за по-нататъшното развитие на общината ни разказа кметът
Димитър Сотиров.
Снимки авторът

Кметът Димитър Сотиров:

ȁȍȗȖșȚȘȖȐȔ
ǷǹǶǪȐȕȈ
ǯȍȔȍȕșȒȐȧ
ȔȈȕȈșȚȐȘ
Здравейте. Пети мандат кмет на една от найкрасивите общини в България. Какво да очакват
през него Вашите съграждани, г-н Сотиров?
Приемам поканата за
това интервю на уважавания от мен в. „Строител” с
добро настроение. Освен
красив край Земен е добро
място за живеене на едни
трудолюбиви, работни хора,
които вярват на кметската администрация, удовлетворени са от това,
което извършихме заедно
през изминалите години. В
общината през последния
мандат наистина се случиха много интересни и полезни неща за гражданите.
Реализирахме 17 проекта по
Програмата за развитие на
селските райони (ПРСР), 5
по Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси” (ОПРЧР) и други
3 по Оперативна програма

Димитър Сотиров е роден на 1.01.1949 г. в с.
Пенкьовци, община Трън. Средно образование
получава в СОУ „Св. св. Кирил и Методий” в Земен.
Завършва висше образование в Пловдивския
университет със специалност „Музикална
педагогика”.
До 1991 г. е учител по музика в Земенската гимназия,
а през 1992 г. придобива следдипломна квалификация
по „Организация и управление на образованието”.
Същата година става и директор на гимназията.

лезопътната линия.
„Административен капацитет“ (ОПАК).
Сумарно колко пари
от ЕС сте успели да усвоите, реализирайки тези
проекти?
От ПРСР са към 7 млн.
лв., по ОПАК – 380 хил. лв.,
а по ОПРЧР – около 400
хил. лв. Освен това получаваме финансиране от
Министерството на труда и социалната политика
за осигуряване на храна
на нуждаещите се наши
съграждани. През зимата
например доставяме безплатна храна на около 100

възрастни хора в общинския център, а напоследък
караме продукти и в някои от съставните села.
Транспортът е за сметка
на нашия бюджет.
243 кв. км е площта
н а о б щ и н ат а, с около
3 0 0 0 д у ш и н ас еле н ие .
Бли з о с т т а д о С о ф и я ,
Перник и Радомир, както
и добрите природни дадености са предпоставка много хора тук да построят своите вили, да
се връщат през лятото
в бащините си къщи. За
това особено спомагат
редовните влакове по жеЦентърът на града

Вие сте подчертано
планинска община, януари
е, нищо, че снегът още е
малко. Лесно ли се пътува в планината, когато
зимата влезе в правата си?
18 са нашите населени
места. В общината имаме специализирана фирма,
която спечели търга за
снегопочистване и поддържане на общинската
четвъртокласна пътна
мрежа през зимата. Това
са половината от пътищата, които ползваме.
Другите се стопанисват
от държавата в лицето
на съответните институции. С две думи, през
зимата особено държим
пътищата и към малките селища, към детските
градини и училищата и към
други основни места да
бъдат добре изчистени.
Грижата за бита на хората е от първостепенно
значение. Още повече че
имаме села с надморска
височина към 1000 м и
там зимата си е сериозно
предизвикателство и за
местните хора, а и за нас
като администрация.
Какво още планирате
през следващите години
като кмет?
Основното в подхода

ми като кмет е било да
съм близо до хората, сред
тях, да имам възможност
да чувам техните проблеми, да ги разбирам и
според силите си – да ги
решавам. По професия съм
учител – 26 години съм бил
в този занаят, 8 от които
и директор на Земенската
гимназия. Познавам хората. Едни са били родители
на мои ученици, други са
мои възпитаници, трети
вече са деца на мои ученици. Това е основното,
което ме определя като
личност, като учител,
като кмет.
Не е шега работа за
пети път да се явяваш
пред съгражданите си на
избори и те да гласуват за
теб в една сериозна конкуренция. Откровеност
за откровеност – може би
това е точното определение на моите взаимоотношения с хората.
Позволете ми обаче да
се върна и малко назад, в
годините на четвъртия
ми мандат. Построихме
модерен стадион, направихме първата екопътека. По един европейски
проект изградихме или
реновира хме уличното
осветление във всичките
села, без общинския център. Сега на дневен ред е
доизграждането на уличното осветление в града,

като преобладаващата
част от осветителните
тела ще бъдат захранвани
от фотоволтаици. Те ще
осигурят една определена
икономия от бюджета на
общината. Но и сега, ако
примерно в 2 часа през нощта преминете по главната улица, по жп надлеза до
Земенския манастир, ще
видите грижата на местната управа за вашето
безпроблемно придвижване. Разбира се, реализацията на проекта ще стане,
ако от Държавен фонд „Земеделие” одобрят проекта
и получим финансирането
по новата ПРСР. За нас
това е много важно, защото Земенският манастир
е не само емблемата и
символът на общината,
но и място за поклонение,
което не признава часовете на денонощието.
И още малко да допълня за дейностите, по които очакваме евросубсидии. Имаме готовност да
подменим водопроводната мрежа в града и в близките три села – Пещера,
Жабляно и Блатещница,
защото с две от тях сме
свързани гравитачно, а в
третото имат отделен
водопровод. Останалите
населени места от общината са включени в един
проект за около 6 млн. лв.
и се надяваме през този
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мандат и там да подменим тръбите. Замяната
на етернитовите водопроводни съоръжения е
наложително, защото те
вече са на преклонни години, изтънели са повече от
допустимия предел и на
всичко отгоре медицината твърди, че етернитът
е вреден за здравето. Да
не говорим за това, че
всеки ден някъде се налага да отстраняваме
авария. Не знам дали знаете, че в етернитовите
тръби се отлагат и водорасли, които запушват
сечението, и много често
сме принудени да ги продухваме. Нашата вода е
от карстов извор и, както
сами разбирате, е много
варовита.
След като изпълним
намерението си за подмяна на етернитовите
тръбопроводи, веднага
ще реконструираме и 28те улици, които ще бъдат
разкопани за смяна на подземните комуникации. Те
са в общинския център, а в
съответните села ще асфалтираме допълнително
нови 4 улици. Разбира се,
хората ще трябва да изчакат съответните платна
да се слегнат, за да може
асфалтирането да стане
хубаво и трайно. При някои от тези ремонти ще
използваме технологията
на т.нар. торпеда, с помощта на които се престъргва определен слой от
етернита и спираловидно
се наслагва пластмасово
покритие. Това е скъпа
технология и ако от Държавен фонд „Земеделие”
допуснат този начин на
работа, той ще бъде приложим там, където релефът е по-сложен.
Да не забравя да спомена и идеята ни за развитието на вътрешнообщинския междуселищен
транспорт с наши малки
автобуси. Сега областната автобусна мрежа зависи от услугите на големите пътнотранспортни
предприятия от Перник и
Радомир, които невинаги са готови да пътуват
полупразни до по-малките
села.
Добре е да се знае, че

имаме отдалечени населени места, където големият автобус пътува само
два пъти седмично. Все
пак сме в ХХI в. и моето
разбиране в тази посока
е, че и един пътник да има
за съответното село, то
той трябва да бъде превозен по най-добрия начин, и
то навреме. Затова изработихме проект за изграждане на спирки в града и в селата, за да могат
хората да изчакват на завет разписанието, а след
това с малките автобуси
да ги превозваме до желаните от тях места.
Иска ми се да реализираме още една идея в борбата ми за доверието на
хората – да преустроим
едно старо наше училище
с близо декар застроена
площ и да го превърнем
в необходимия ни дом за
стари хора. Сложна е реализацията на този замисъл, защото в близост до
нас – в Радомир и с. Сирищник, община Ковачевци, има такива домове, а
Министерството на труда и социалната политика
не допуска в близки населени места да има повече
социални заведения. Но
според мен ние сме в правото си да настояваме за
такова преотреждане на
сградата, защото проблемът с възрастните хора и
в нашата община е сериозен.
Иначе работим особ е н о а к т и в н о з а п ри веждането на сградите
от образователната
инфраструктура според
изисквани ята за енергийна ефективност.
Това особено се отнася
за нашата гимназия. През
миналия програмен период санирахме сградата,
сменихме и отоплителната система.
Предстоят строително-ремонтни дейности и в
двора на детската градина, където наскоро подменихме отоплителната инсталация, сложихме нова
дограма и т.н. С други
думи, общинските социални заведения ще имат
една спокойна зима независимо от евентуалните
снегове и студове.

Изчерпахме ли предстоящите проекти?
Не, по Програмата за
трансгранично сътрудничество „България – Сърбия” например сме подготвили три проекта. Имаме
амбицията да построим
спортно игрище в центъра на града. Това е нещо
ново, извън вече готовия
ни стадион, лекоатлетическата писта, която е

от Ниш.
Има ме и проект за
строителство на спортна зала в двора на гимназията. Това съоръжение
ще спомогне не само за
образцовото провеждане
на часовете по физическа култура и спорт, но
ще даде възможност за
по-сериозни занимания по
баскетбол и волейбол на
младежите, които искат

препомпване на отпадъчните води и с изграждането на пречиствателната
станция това финансово
е било невъзможно да се
случи. С европейското
финансиране през тази
го ди н а с е н ад яв а ме и
това необходимо строителство да стане факт.
Допълнително там ще изградим и две модулни пречиствателни станции за
5 400 000 лв. По този начин 90% от населението
на общината ще бъдат с
изградена канализационна
система с пречиствателно съоръжение.
След пречистването тази вода отива в р.
Струма, която и след Земен тече чиста и жива?
Да. Известно е, че
Струма извира от Витоша, след това следват
язовирите „Студена” и
„Пчелина” (на брега на
втория се намира средновековната църква „Св.

Жп гара Земен

с тартаново покритие, и
басейна с олимпийски размери, които се използват
активно.
Идеята за новата
площадка не е свързана с
професионалния спорт, а
с ангажиране на свободното време на младите
хора дори и късно вечер,
защото и там ще има съответното икономично
осветление.
П онеже з апоч н а х ме
разговора за младите,
само ще спомена, че нашата община е и център на
сурвакарските игри и някои от нашите села са национални първенци в тях.
Във връзка с трансграничното сътрудничество
нашите партньори от
другата страна на границата – от гр. Нишка баня,
ще изградят огледален
обект на нашето спортно
игрище и ще построят нов
парк, защото градчето е
известно със своята балнеология и е само на 10 км

да тренират тези дисциплини.
За да завърша отговора си на този въпрос, само
ще спомена, че по Програмата за трансгранично
сътрудничество имаме
готови още 6 проекта,
които ще реализираме
през следващите години.
И от трансграничното сътрудничество
да се върнем отново на
работата Ви по проекти,
които готвите по оперативните програми.
Ще започна с това,
че имаме готов проект
за изграждане на канализационна система за
отпадъчни води на два от
нашите квартали. Досега
те не са били обхванати
от цялостната канализационна система на града.
Това е така, защото проектантите навремето
са пресметнали, че цялостната реализация на
системата предполага

Йоан Летни“) и след това
реката преминава през нашия град. Радващото е, че
и след нас тя продължава
да бъде бистра и чиста.
И нещо, с което ще
станем уникална община
за цялата страна – ще
изградим пречиствателна станция за отпадъчни
води на Земенски я манастир – емблемата на
нашата община. До него
сме направили хубав път.
В тази министанция ще
заустим и отпадъчните
води на намиращите се
наблизо десетина къщи.
Вашият край е известен с поклонническия си
туризъм. В този смисъл
бихте ли разказали повече за възможностите,
които общината предлага за краткотраен отдих, за опознавателни
преходи и прочие?
Само на 1 км от центъра на града наш бизнесмен построи къщи за

гости. Това са 6 кокетни
сгради, с по 4 стаи всяка,
ресторант и всички необходими условия за отдих и
развлечение на гостите.
Проектът беше реализиран със средства от
ПРСР. С други думи, пър вата лястовица в това
направление „кацна” в нашата община и се надявам
тя да не е последна. Чистият въздух в Земенско,
старинните и природните забележителности
създават добри условия
за развитие на туризма.
Ще допълня, че Земен е
признат за курортен район от местно значение,
а може и трябва да се
развие и като национален
туристически център. Защото приказно красивият
Земенски край предполага
привличането на много,
много гости.
Да завършим тогава
това интервю с няколко думи за благоустройствените мероприятия,
които са свързани с ежедневието на хората.
Всяка година заделяме
по 150 – 160 хил. лв. за капитално строителство.
С тези средства ремонтираме по една улица, реновираме по една или две
сгради на кметствата
в общината, а понеже и
читалищата често са в
същата сграда, обновяваме и тях. Разбирането, че
читалищата са средищата на културния живот в
малките населени места,
е валидно и в нашия район.
Общината ни е финансово
стабилна, имаме възможности да ремонтираме
улици и тротоари, общински сгради, социални заведения и т.н.
И още една занимателна история искам да
споделя с читателите на
Вашия вестник – по наша
инициатива и във връзка
със 100- годишнината от
преминаването на първи я влак пре з на шат а
гара по линията София
– Кюстендил Национална
компания „Железопътна
инфраструктура“ извърши цялостен ремонт на
гарата. Поводът беше
с в ъ р з а н и с т о в а, ч е
строителството на линията в нашия участък
е осъществено от италианци, които са участвали в прокарването на
9-те тунела през Земенския пролом. Поканихме и
представители на италианското посолство да
вземат участие в тържествата. Те се отзоваха и
стана един хубав празник
за града. С други думи казано, чрез различни строителни дейности правим
живота на хората по-хубав, по-удобен и в съзвучие с времето.
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ǷȖȌȋȖȚȊȧȚșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȚȖ
ȕȈȧȏȖȊȐȘÄǳțȌȈȇȕȈ´
Инфраструктурният обект се финансира
с 52 млн. лв. от Световната банка и МРРБ
Страницата
подготви
Елица Илчева
Строителните дейности по изграждане на
язовир „Луда Яна” и пречиствателна станция за
питейни води (ПСПВ) се
очаква да започнат в началото на настоящата го-

дина. Тръжната процедура
за избор на строител, която беше рестартирана в
началото на 2014 г., е почти финализирана. Инфраструктурният обект се
финансира с 52 млн. лв. по
заемното споразумение
„Проект за развитие на
общинската инфраструктура“ на Световната бан-

ка и МРРБ.
Изграждането на „Луда
Яна“ ще разреши проблема
с осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването и драстичния режим
на вода в последните години. Язовирът ще обезпечи водоснабдяването
на Панагюрище и селата
Оборище, Поибрене, Поп-

инци, Баня, Бъта, Левски,
Елшица, както и на още
пет селища от общините
Пазарджик и Стрелча.
В Областна админи-

страци я Пазарджик са
стартирани две отчуждителни процедури за имоти
и части от такива в землището на Панагюрище.

Подлежащи на отчуждаване са общо 80 парцела, разположени са на
обща площ 155,958 дка и
са на стойност 221 088 лв.

ǬȖȒȘȈȧȕȈȈȗȘȐȓȡȍȍȋȖȚȖȊȈȋȘȈȌșȒȈȚȈ ǷȘȐȒȓȦȟȊȈȊȖȌȕȐȧȚȞȐȒȢȓȕȈǩȍȓȍȕȍ
До март 2016-а трябва да е окончател- ни канализационни отклонения – 6790 м,
ȉȐȉȓȐȖȚȍȒȈȊǬȐȔȐȚȘȖȊȋȘȈȌ
но отчетен проектът на община Белене улични оттоци – с дължина 4805 м, зауНа 80% е завършено санирането на фасадата на
градската библиотека в
Димитровград, където се
помещава и местният Исторически музей. Напълно
приключили са ремонтните дейности по покривната конструкция. Ремонтът
е на стойност 798 989 лв.,
средствата са осигурени
с проект по линия на т.нар.
Финансов механизъм на Европейското икономическо
пространство и Норвежкия Финансов механизъм
по Схема „Достъпност на
културното наследство за
обществеността“.
Очакванията са до края
на април обновяването да

приключи. Предстои боядисване и подмяна на прозоречната дограма и подовата
настилка във всяко едно от
помещенията. Включено е и
изграждане на външен асансьор като една от мерките
за достъпна среда за хора

с двигателни проблеми. Ще
се обновят санитарните
възли. В експлоатация ще
бъде въведена нова локална
отоплителна инсталация.
Ще бъдат подменени и съществуващите електро- и
ВиК мрежи.

ДОБРИЧ

ǚǭȅǴǹǬǾǬǻǺǷǿȃǴǻǺǶǬǹǬǺǾǘǚǝǎ
Община Добрич получи покана от Министерството на околната
среда и водите (МОСВ) да
осъществи проекта за
водния цикъл със средства по новата Оперативна програма „Околна
среда 2014 - 2020“, съобщи
кметът Йордан Йорданов.
Добрич е сред чети-

рите града в страната,
които ще могат да се
възползват от т.нар. ранни ВиК проекти. До края на
януари общината ще представи актуализираните
количествено-стойностни сметки. Предвижда се
пълна рехабилитация на
77 километра водопроводи
и на 4 километра канализа-

ционни колектори. Трябва
да бъде реконструирана
пречиствателната станция за отпадъчни води
в близкото село Врачанци, както и да бъдат
модернизирани три канално-помпени станции.
Стойността на строителството е за около
115 млн. лв.

ǓǬǸǸǴǹǴǽǾȆǼǗȊǭǱǹǛǱǾǼǺǮǹǬǻǼǬǮǴ
ǻȆǼǮǬǶǺǻǶǬǹǬȀǿǼǬǲǱǹǳǬǮǺǰ
З а м. - м и н ис тъ р Л ю бен Петров направи първа копка на нов завод за
производство на фуражи
на китайската компания
ChinaTianJin Tianshinong
Farming Technolog y CO.
LTD. В приветствието си
зам.-министърът на икономиката подчерта, че
когато държава, община
и бизнес работят заедно,
тогава и резултатите са
добри. „Българското правителство ще продължи
да поставя във фокуса на
външноикономическата си
политика разширяването
на търговските и индустриалните отношени я
с Китай. Ще подкрепяме
всички инициативи в ин-

за частично изграждане на канализация с
ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа. Обектът е
изпълнен по Оперативна програма „Околна
среда 2007 - 2013“. Той е на обща стойност 33 671 661 лв., от които национално
съфинансиране 6 514 199 лв. и 1 100 666 лв.
от община Белене. Началото бе поставено през ноември 2012 г., а изградената
пречиствателна станция за отпадъчни
води за 11 460 е.ж. бе официално открита
в края на миналата година. Дейностите
включват и изграждане на канализационна
мрежа с обща дължина 19 963 м, на сград-

стващ канализационен колектор – 326 м,
рехабилитиране на водопроводна мрежа
по трасетата на изгражданата канализация с обща дължина 18 445 м. В рамките
на проекта е направена и рехабилитация
на сградни водопроводни отклонения с
обща дължина 8336 м. Направен е и нов
захранващ водопровод до ПСОВ с дължина
1157 м.
Изпълнението на ПОСВ реализира
ДЗЗД „ПСОВ Белене груп“. Строителномонтажните работи по проекта са поверени на ДЗЗД „Екип Белене“, а строителния надзор осъществи ДЗЗД „Белене Еко“.

ǪȢȊȍȎȌȈȚȊȍȒșȗȓȖȈȚȈȞȐȧȌȍȗȖȚȖȊȀȍȘȍȔȍȚȧ
Изграждането на новата регионална система за
управление на отпадъците
край великотърновското
село Шереметя е завършено. В ход е процедура
по приемане на обекта в
експлоатация. Съоръженията ще обслужват шест
общини – Велико Търново,
Горна Оряховица, Елена,
Лясковец, Златарица и
Стражица. Създадени са
по европейски проект, финансиран с над 33,2 млн. лв.
от Оперативна програма
„Околна среда 2007 - 2013“.
Изграден е пълен цикъл
за обработка на сметта.
След като системата заработи, тя ще ограничи
до голяма степен вредното въздействие върху
атмосферния въздух, почвите и водите и ще повиши качеството на живот
в целия Великотърновски
регион.
53 000 тона е годишното количество битови от-

падъци, които може да се
поемат. Реално очакваните постъпления от шестте общини обаче са с обем
около половината от тази
стойност. Експлоатационният период на първата
клетка е 15-годишен. Тройна изолационна система
ще предпазва почвата и
подпочвените води от замърсяване.
Проектът е одобрен
в началото на 2014 г., изпълнител на инженеринга е
Консорциум „Еко Бау Търново 2014“, съставен от бъл-

гарските „Строймонтаж“
ЕООД, „Водстрой 98“ АД и
„Политрейд Кънстръкшън“
ЕООД и унгарските фирми
„МУТ – Унгария“ и „Евроасфалт епито еш шолгалто“.
Вече са проведени процедурите по определяне на
оператор, като системата ще бъде управлявана от
четири български фирми.
Старото сметище ще
бъде рекултивирано също
с европейско финансиране.
Прогнозната стойност
на този проект е около
4 млн. лв.

ȁȍȐȏȋȘȈȎȌȈȚȞȍȕȚȢȘÄǷȘȐȘȖȌȕȐȕȈțȒȐ´ȊǹȊȐȡȖȊ
В първите работни дни на новата
година община Свищов подаде своето
идейно проектно предложение „Училище
21 век”. То е в рамките на конкурса „Училища на бъдещето“ на Фондация „Америка

терес на ефективното
съ трудн и че с тво между нашите две страни”,
каза в заключение Любен
Петров.
Във фабриката в До-

брич ще се инвестират
над 6 млн. евро и ще бъдат открити над 50 нови
работни места. Очаква се
заводът да започне работа тази есен.

за България“. Основната цел е изграждане на център „Природни науки“ на втория
етаж на големия учебен корпус на СОУ
„Цвeтaн Рaдocлaвoв”. Той ще включва два
кабинета и прилежащото им хранилище.
Подобряването и естетизирането
на жизнената среда ще се постигне с
поставяне на решетки на радиаторите,
щори на прозорците, циклене и лакиране
на паркетната настилка на пода. Предвижда се техническо обезпечаване и
дигитализиране на двата кабинета за
ефективен учебен процес – интерактивни учебни дъски, мултимедийни проектори, преносими компютри, дигитални
устройства за всеки ученик (таблети),
WI-Fi мрежа за центъра.
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ǹȖȜȐȧȊȓȈȋȈȔȓȕȓȊȊȌȍȚșȒȐ
ȋȘȈȌȐȕȐȗȘȍȏȈ
Снимка авторът

Предвидени са реновации и на 24 училища
Росица Георгиева
Столичната община
ще построи през 2016-а 7
нови детски градини и ще
обнови изцяло две от съществуващите. Ще бъдат
санирани и модернизирани
и 14 училища и 10 детски
градини. В проекта за бюджет на общината са заложени 30 млн. лв., като 10

млн. от тях са планирани
по ОП „Региони в растеж“.
Това съобщи кметът Йорданка Фандъкова при откриването на новите два
етажа към сградата на
детска градина „Шарено
петле” в район „Слатина”
в края на миналата седмица. Тя добави, че за първи
път от 6 години в столицата бройката на чака-

строи.
В квартал „Манастирски ливади” следващата
година ще се започне първата детска градина, в
момента изготвят проекта й. До края на годината
ще бъде открита забавачка и в „Модерно предградие”.
Повече за проектите в
София през 2016 г. на стр.
22 – 23.

щите малчугани за първа
група в детските градини
е под 1000. Недостигът на
места продължава да бъде
най-сериозен в „Красно
село”, „Триадица”, „Люлин”
и „Младост”. Интересно е,
че проблемът не е толкова в намирането на средства, колкото в липсата
на свободни общински
терени, върху които да се

ǹǨȁȐȕȊȍșȚȐȘȈȚȔȓȕȓȊȊșȋȘȈȌȈȕȈǶȉȍȌȐȕȍȕȐȚȍ ǍǷǬǯǺǱǮǯǼǬǰǰǬǰǱ
șȐȓȐȏȈȗȘȖȚȐȊȖȌȍȑșȚȊȐȍȕȈȕȈȘȒȖȚȐȞȐȚȍ
ǽǾǬǼǾǹǬǻǼǺǱǶǾǳǬ
Нова сграда на Обединените сили за противодействие на наркотиците бе открита в София.
Тя израсна върху 1139 кв.
м на територията на ГД
„Борба с организираната
престъпност“ (ГДБОП),
а проектът е реализиран изцяло с американски
средства. Инвестицията
на САЩ е 2 млн. долара,
които са вложени в строителство, офиси и оборудване.
Зданието символично
бе открито с прерязване
на лента миналата седмица. На церемонията присъстваха министърът на
вътрешните работи Румяна Бъчварова, директорът
на ГДБОП Ивайло Спиридонов, зам. вътрешните министри Красимир Ципов,

Снимка авторът

Страхил Василев

Филип Гунев и Цвятко Георгиев, главният секретар
на МВР Георги Костов, директорът на СДВР Младен
Маринов, временно управляващият Посолството
на САЩ в София Мартина
Стронг, Кайл Уилямсън –
регионален директор на
Агенцията за борба с наркотиците (ДЕА) за стра-

ните от Средния изток и
Балканите и др.
Предоставената от
САЩ финансова помощ бе
определена от директора на ГДБОП Ивайло Спиридонов като „част от
съвместните усилия на
правоохранителните органи за противодействие
на трафика на наркотици”.

Меморандумът за подобряване на материалните
условия за работа е подписан през 2013 г. Заради
доброто сътрудничество
между България и САЩ
ДЕА е открила у нас офис
през 2012 г., напомни Спиридонов. Той информира,
че оттогава в рамките на
сътрудничеството между
двете държави от страна
на ДЕА са организирани
и финансирани курсове и
обучения за служители на
МВР.
Като стратегическо
определи партньорството между българските
и американските служби
временно управляващият
Посолството на САЩ в
София Мартина Стронг.
„Работим заедно в редица
области, сред които и правоохранителното сътрудничество”, каза тя.

ǪȍȓȖșȐȗȍȌȍȕȚțȕȍȓȡȍșȊȢȘȏȊȈÄǳȦȓȐȕ´șȞȍȕȚȢȘȈ
Елица Илчева
Велотрасето по протежението на бул. „Тодор Александров“ между
метростанция „Вардар“
и бул. „Мария Луиза“ ще
бъде продължено в посока „Люлин“, като за целта
ще бъде изграден тунел.
Това съобщи зам.-кметът
на Столичната община с
ресор „Транспорт и транспортни комуникации” Любомир Христов.

По неговите думи това
е единственият вариант
за велосипедно трасе в
района. Съоръжението ще
е с рампи, по които могат
да се качват колелата.
Първоначалните проекти
трябва да бъдат представени в началото на тази
година. Според параметрите, които залага Столичната община, велотрасето в „Люлин“ ще е около
800 м. Идеята е през него
да могат да преминават

и пешеходци. Цената се
очаква да бъде между 150
и 200 хил. лв.
Подобен тунел функционира под алея „Яворов“
и свързва двете части на
Борисовата градина.
Към момента продължава изграждането на
велотрасето около Панчаревското езеро. То ще
бъде 7500 м, изградени са
6200, остават 1300 м. Изпълнител е „Калистратов
Груп“ ООД. Автор на про-

екта е „Обединение ТПП
– 2014“.
Общата дължина на
велопътеките в София е
60 км. Намеренията на общинското ръководство са
тя да достигне до 200 км,
като за 2016 г. е планирано изграждането и на такива в централната градска част. Това ще стане
едва след като приключат
ремонтите на улиците
„Княз Борис I“, „Солунска“ и
„Цар Асен“.

ǿǷǴȃǹǺǾǺǺǽǮǱǾǷǱǹǴǱ

Елица Илчева
Благоевград ще има скоро модерно, икономично
и „интелигентно“ улично осветление. Това съобщи
кметът на общината Атанас Камбитов. От миналата седмица е в ход изпълнението на проекта и се
очаква до два-три месеца централната градска част
и основните пътни артерии да светнат с високотехнологични ЛЕД лампи.
Около 1 870 000 лв. ще струва първият етап от
проекта. За целта е теглен краткосрочен заем от
Общинска банка, който ще се трансформира в дългосрочен. Той ще се изплаща от общината с икономисаните от намаленото потребление на електроенергия
средства. Това е много изгоден за нас механизъм, коментира Камбитов. Има точен разчет за икономиите
на месец.
Освен че е нискоразходно, ЛЕД осветлението е и
„интелигентно" – ще може да се ползва с различен интензитет в различни часове според необходимостта.
Ще се построи и т.нар. команден център, а на всеки
електрически стълб ще има GPS устройство.
Предвижда се необходимите за следващия етап на
проекта 4,5 млн. лв. да бъдат осигурени по ОП „Региони в растеж“. Те са част от общо 44 млн. лв., които
община Благоевград се очаква да получи по различните мерки на тази оперативна програма.

ǼǿǽǱǹǽǶǴǯǴǸǹǬǳǴǴȅǱǽǱǺǭǹǺǮȋǮǬǾǻǺǚǛÅǜǱǯǴǺǹǴǮǼǬǽǾǱǲ´
Елица Илчева
6 русенски професионални гимназии влизат в
списъка с основни обекти,
които ще бъдат ремонтирани по компонент 2
на процедура „Подкрепа за
професионалните училища в Република България“
по Оперативна програма
„Региони в растеж“. Това
са Гимназията по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“
– 1,138 млн. лв. максимален размер на финансовата помощ, по икономика
и управление „Елиас Канети“ (762 хил. лв.), по
туризъм „Иван Павлов“

Повече от милион ще бъдат инвестирани в
обновлението на строителната гимназия „Пеньо
Пенев“ в крайдунавския град

(1,367 млн. лв.), по транспорт (1,120 млн. лв.), по
механотехника „Юрий Га-

гарин“ (713 хил. лв.) и по
строителство, архитектура и геодезия „Пеньо

Пенев“ (1,092 млн. лв.).
Освен тях в резервния
списък са още две училища – Професионалната
гимназия по облекло „Недка
Лазарова“ и Професионалната гимназия по речно
корабостроене и корабоплаване. Безвъзмездните
средства, които те могат
да получат, са съответно
478 хил. и 685 хил. лв.
Обявената процедура
за професионалните училища ще подкрепя още 23
гимназии по компонент 1.
В него са включени само
такива с направлени я
„Ветеринарна медицина“,
„Горско стопанство“, „Растениевъдство и живот-

новъдство“. 1,3 млн. лв. е
максималната помощ, която едно училище може да
получи.
И по двата компонента
за специализирани средни
учебни заведения ще се
кандидатства с проекти,
а бенефициентите са Министерството на образованието и науката или
общините. По тази процедура общият финансов
бюджет е 166 478 880 лв.,
о т ко и т о м а л ко н а д
33 млн. лв. са предназначени за специализираните
селскостопански училища,
а останалите средства са
за другите професионални
гимназии. Крайният срок

за подаване на предложенията и по двата компонента е 30 септември 2016 г.
По Приоритетна ос 3
„Регионална образователна инфраструктура“ на
ОП „Региони в растеж“ е
обявена и друга процедура
– „Култура и спорт в училище“. Тя също е разделена
на два компонента – първият е за школите по изкуства и култура, вторият
– за спортните. Крайният
срок за кандидатстване е
31 май 2016 г. И тук бенефициентите са конкретни
– съответно Министерството на културата и
Министерството на младежта и спорта.
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ǷȈȏȈȘȢȚȕȈȕȍȌȊȐȎȐȔȐȚȍ
Десислава Бакърджиева
През изминалата 2015 г. имотният
пазар в България не само окончателно
излезе от кризата, но и навлезе в нов
етап от своето развитие. Такава е

оценката на различни специалисти в
областта на недвижимите имоти. Те
отчитат не само възвръщане на доверието към пазара, но и стабилност
във всички сегменти. Резултатът е
значително увеличение на цените и

обемите на сделките с недвижимости, както и повишаване на строителната активност. Положителното
развитие на пазара ще продължи и
през новата 2016 г. Очакванията са
за още една успешна година със се-

риозна динамика не само при покупкопродажбите, но и при стартирането
на нови строителни проекти в жилищния сектор. Подемът ще предизвика и
нарастване на цените в София и големите градове.

Добромир Ганев, управител на „Форос“ и Sollers:

ǯȅǱǺǽǾǬǹǱǮǴǽǾǺǼǴȋǾǬǶǬǾǺǱǰǹǬ
ǺǾǹǬǵǰǴǹǬǸǴȃǹǴǾǱǽǷǱǰǹǬȃǬǷǺǾǺǹǬǶǼǴǳǬǾǬ

Снимка Влади Георгиев

Г-н Ганев, през 2015 г.
пазарът на недвижими
имоти излезе ли окончателно от кризата?
Екипът от анализатори във „Форос“ следи развитието на пазара на имоти
твърде отблизо и може да
твърдим, че той е в стабилна фаза поне от 3 години насам. Това беше важна
предпоставка за последвалия прогрес през изминалата година. През 2015 г.
пазарът на недвижимости
капитализира проблемите
във финансовия сектор,
привличайки сериозен обем
парични средства, основно от спестяванията на
гражданите. Проблемите
с КТБ през 2014 г. бяха катализаторът, който генерира ръста през 2015 г.
Към него може да прибавим
много добрите условия на
банките по ипотечните
кредити.
Покачване на цените на
жилищните имоти имаше
само в някои райони на София, Пловдив, Варна, Бургас
в рамките на 3 – 7%. При
офисния сегмент отчетохме увеличение на наемните стойности от 3 – 9% в
София и Пловдив, но само
при висококачествените
проекти, които са съобразени с настоящите изисквания на наемателите.

имоти (НСНИ) за справяне
със зачестилите опити на
много анонимни брокери и
фирми на пазара за използване на нелоялни бизнес
практики, заблуждаващи
маркетингови похвати и
откровени опити за злоупотреба с доверието на
потребителите.

С какво се различава
2015 г. от предходните?
Трите важни събития
за нас са високият ръст
на обема сделки в София
и Пловдив (15 – 20% за периода януари – септември
2015 г.), значителното
увеличение на строител-

ната активност в големите областни градове и
сериозният спад на регистрираните сделки с руски
граждани, достигащ в някои райони до 20%.
Към тези три добавяме
и усилията на Нaционалното сдружение недвижими

Какви са най-важните
изводи за офис площите?
Пазарът на офисни площи през 2015 г. потвърди
активността на IT компаниите и аутсорсинг бизнеса при усвояването на нови
площи и на релокацията от
стари към нови модерни
сгради. До под 5% намаляха
свободните пространства
в първокласните проекти
в София. Ръстът на наемните цени в тези сгради
достигна 5 – 7%. Интересът към наемане на офисни
площи в Пловдив, Бургас и
Варна се увеличи поради
значително по-ниските
стойности. За съжаление
потенциалът на пазара на
кадри за тези индустрии,
особено за IT сектора,
може да създаде проблеми
за навлизането на нови
компании в България, което
ще се отрази негативно на
пазара.
Едни от най-значимите
сделки в сектора се случи-

ха в новия проект на Capital
Fort на бул. „Цариградско
шосе“, както и сделката за
наемане на площи в бъдещите сгради на офис комплекса „Милениум център“
на СИБАНК и ДЗИ.
Какви са наблюденията Ви за жилищния сегмент?
2015 г. ще остане в историята на пазара на имоти като една от най-динамичните след началото на
кризата от 2009 г. Купувачите в жилищния сегмент
в големите градове бяха
изключително активни.
Основно тези, които са
отлагали покупката на
своя дом през последните
няколко години, но и такива, които стартираха
своето търсене поради
отличните ипотечни условия, предоставени от
банките. Вече интерес
проявяват и дребните
инвеститори, които закупиха жилище с цел реализиране на доход от наеми.
Лихвите по ипотечните
кредити са атрактивни и
правят покупката на имот
с цел реализиране на доходност логични. От друга страна ниският лихвен
процент от депозитите в
банките също катализира
желанието на някои физи-

чески лица да стартират
търсене и да реализират
покупка на имот. Обемът
на сделките в страната с
този тип недвижимости
за миналата година вероятно ще бъде най-висок
след 2008 г. насам. Очакванията ни са за около и
над 225 000. Най-висок
ръст реализираха София и
Пловдив - от порядъка на
15 – 20%. Увеличение имаше и във Варна и Бургас
- от 4 – 5%. Това са данни за първото деветмесечие. Може да има някои
корекции след отчитане
данните за последното
тримесечие на миналата
година.
Имаше ли сделки за
имоти в затворените
жилищни комплекси?
Апартаментите в затворените комплекси са
едни от най-атрактивните както за младите
семейства, така и за поза мож н и те въз рас т ни
двойки. Основно предимство за купувачите се явяват високата степен на
сигурност и добрият социален климат в този вид
комплекси. Атрактивни са
и за покупка с цел инвестиция, тъй като са търсени от потенциалните
наематели. В настоящия
момент от развитието на
пазара има вторично предлагане на имоти, които са
в затворени комплекси.
Доста са и новите проекти, които се изграждат
или са в процес на проектиране както в София,
така и в Пловдив, Варна,
Бургас и др.

ǻșȗȍȠȕȖȘȈȉȖȚȍȡȐȚȍȖȜȐșșȋȘȈȌȐȐȚȢȘȋȖȊșȒȐȞȍȕȚȘȖȊȍȡȍșȈ
Новата 2016 г. идва с
видима промяна на пазара на бизнес имоти. След
интереса към подценени активи и строителни
терени сега вниманието
на инвеститорите се насочва към доходоносните
имоти – завършени и отдадени под наем сгради,
прогнозира Forton, стратегически партньор на
Cushman & Wakefield за
Българи я и Македони я.
Във фокуса на купувачите ще са основно офис
сгради и добре работещи търговски центрове
в Софи я и в големите
градове. Интересът ще
е насочен към първокласни имоти – с отлично
местоположение, висока
заетост и дългосрочни
наемни договори, които
генерират стабилни парични потоци.

Офис площи
Силното търсене на
офис площи под наем продължава, като и през 2016 г.
ще остане движено главно от IT и BPO (Business
Process Outsourcing) сектора, прогнозират експертите. Според тях България
е все по-разпознаваема и
предпочитана аутсорсинг
дестинация и очакванията
са за силен пазар за поредна година. В резултат от
разрастването на аутсорсинг бизнеса, както и
на вълната от сливания и
придобивания в световен
мащаб търсенето трайно
се е насочило към по-големи площи. Много фирми от
тази сфера обединяват
офисите си и търсят помещения в диапазона 2000
– 4000 кв. м.
По данни на компанията
през следващата година се

очаква завършването на
едва 70 000 кв. м нови офис
сгради. Това означава, че
недостигът на качествено предлагане ще се запази. От Forton и Cushman &
Wakefield очакват, че в резултат на недостига ще
продължи активното наемане на площи в строеж
(preleases).
През 2015 г. наемните
нива на първокласните
площи в София са варирали между 10,5 и 12,5 евро/
кв. м. Очаквани ята за
предстоящата година са
за лек ръст. Договорите
за новите сгради ще се
подписват в горната граница на този диапазон – на
нива около 12 – 12,5 евро/
кв. м.

Търговски площи
Активността на паза-

ра през 2016 г. ще дойде
основно от преструктурирането на слабо представящи се или неработещи
търговски центрове. В
столицата се очаква City
Center Sofia да представи
изцяло обновена концепция. В Пловдив се работи
по ново пазарно позициониране на Galeria Plovdiv,
както и по отварянето
на Markovo Tepe Mall след
смяната на собствеността и размразяването на
проекта.
Професионалистите
посочват, че извън тези
инвестиции все по-видим
е и стремежът на търговци и инвеститори да
използват синерги ята
между различни видове
площи – търговски, жилищни, офисни, хотелски.
Като резултат от това
на пазара вече са мулти-
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ȐȔȖȚȐȍȊȗȖȌȍȔ
Успешна ли беше годината за пазара на земя?
Пазарът на земя в последните 5 години се развиваше силно екстензивно.
Цените се покачваха с около 10 – 15% всяка
година. Интересът се
обуславяше от факта, че
европейските субсидии и
доплащания помагаха за
ръста на цената на земята. Тази година показа, че
доходността от придобиване на земя се понижава.
Диапазонът на продажните цени е твърде широк и
зависи от размера на търгуваната площ, категорията, района, наличието
на мелиоративни съоръжения и т.н и се движи от
4 0 0 л в. / д к а д о 170 0 –
1800 лв./дка.
Инвестициите в какви
имоти са печеливши в момента?
И н в е с т и ци и т е въ в
всеки вид имот във всеки
момент от развитието на
пазара могат да бъдат както печеливши, така и губещи. Това зависи от пазарните познания на лицата,
които инвестират. Може
да зависи и от избора на
точен консултант.
Каква е прогнозата Ви
за 2016 г.?
Очакванията ми са годината за имотния пазар
да е подобна на 2015 г.
като динамика в отделните сектори. Считам,
че „ефектът КТБ“ отшумява и няма да играе съществената роля, която
имаше през 2015. Значително засилената активност при стартирането
на нови строителни проекти в жилищния сектор
- о с н ов н о в голем и т е
областни градове, ще
окаже натиск при реализирането на имоти в постарите, не толкова ка-

чествени и функционални
сгради.
Много добрите оферти
за ипотечни кредити на
банките ще продължат да
мотивират най-вече клиентите във възрастовата
група на 30 – 40-годишните
да придобиват собственост в градовете, където
имат добре платена, стабилна и постоянна работа.
Вътрешните миграционни
процеси ще продължат да
катализират основно пазарите в София и Варна.
Част от средствата, постъпващи от работещите
в чужбина български граждани, които като обеми са
около 700 – 900 млн. лв. годишно, също ще бъдат вложени на пазара на имоти в
България.
2016 ще бъде година, в
която потребителите на
посредническите услуги в
бизнеса с имоти – продавачи, купувачи, наематели,
наемодатели, инвеститори, ще продължат да бъдат
информирани от колегията
и НСНИ както за добрите
практики, така и за лошите такива.
Очакванията ни са, че
все повече от клиентите
ще стартират ползването
на услугите на компаниите не чрез избор просто
на обяви, а чрез информиран такъв на конкретна
фирма и консултант. Това
ще бъде повратна точка,
промяна в качеството на
взаимоотношенията между клиент и консултант
при операциите с имоти.
Значително ще се увеличават и сключените договори с изключителни права.
Предимствата на този
тип договори и за двете
страни са безусловни и без
алтернатива. Отговорностите на консултанта,
брокера, агенцията, включени в този тип договори,
са значително повече.

ȕȈȜȖȒțșȈȕȈȐȕȊȍșȚȐȚȖȘȐȚȍ
фу нкционални проекти
като San Stefano Plaza в
центъра на София и прогнозата е през 2016 г. интересът на наемателите
към този тип схеми да
расте. Успоредно с това
ще продължи разрастването на ритейл бизнеса
към регионалните градски центрове.

Индустриални площи
След като през 2015 г.
бяха подновени инвестициите в спекулативни логистични проекти, през
2016 г. се очаква активен
наемен пазар. В София и
околностите в момента се изграждат бази с
обща отдаваема площ над
30 000 кв. м, за които през
годината ще се търсят
наематели. Продължават
и инвестициите в собст-

вени площи. Извън София
интересът е свързан основно с продължаващата
тенденция за ниършоринг
(износ на производство
или услуги към близки до
пазарите дестинации)
при производството на
компоненти за автомобилната индустрия. Активни са и компаниите
от ле кат а про м и ш ле ност. Интересът на тези
компании постепенно се
измества към по-малки
областни градове, като
Видин, Плевен, Монтана,
Перник.
Предвижданията за наемните цени на индустриални имоти е те да останат по-скоро балансирани,
като за София нивата за
първокласни площи ще се
задържат около достигнатите през 2015 г. средни
цени от 4 евро/кв. м.

ТЕМА
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Полина Стойкова, изп. директор на Bulgarian Properties:

ǎȆǳȁǺǰȆǾȅǱǻǼǺǰȆǷǲǴǴǻǼǱǳǯ

През 2015 г. имотният пазар
в България навлезе в нов етап от
своето развитие. Видимо се възвърна доверието към него, нараснаха покупко-продажбите и цените
на недвижимостите в големите
градове. Строителната активност
също се повиши. Резултатът е двойно повече издадени разрешителни за
строеж и също толкова реално започнати сгради в големите градове. Все повече сделки се сключват
„на зелено“. Освен за собствено
ползване, купувачите най-вече се
интересуват от инвестиция и доходност от отдаване под наем. Нашите данни сочат, че доходността
към момента е 5,4% за София, като
в най-предпочитаните квартали и
при новото строителство тя надвишава 6% годишно.
Данните звучат като от анализ
отпреди 10 г., но има една същест-

вена разлика. Възходът на имотния пазар за първи път от
повече от десетилетие е движен почти
изцяло от вътрешни
фактори и местно
търсене за разлика от годините на
бума, когато водещ
беше чуждестранният интерес. Това означава, че имотният
пазар към момента
е много по-близо до
фундаментите си,
което дава основа
за по-доброто му и
устойчиво развитие през следващите години.
Всичко това е в резултат от
комплексното влияние на редица
макроикономически фактори, като
ускоряването на растежа на БВП,
нарастването на доходите и средната работна заплата, спада в безработицата, по-ниските лихви по
кредитите. От значение са и цените на имотите и доброто съотношение на стойност към доход. Това
прави недвижимостите значително
по-достъпни от периода на бума.
За устойчивото развитие своята
роля изиграха и цялостното нарастване на доверието към имотния
пазар, нуждата от нова строителна
активност поради изчерпване на наличното предлагане на качествени
апартаменти, продължаващата миграция към големите градове, както и
възвръщането на атрактивността

на инвестицията в имот. За първи
път от 7 години насам имаме едновременно положително влияние на
толкова много фактори.
Очакванията ни са този подем да
продължи и през 2016 г. с допълнително увеличение на обема продажби
и нарастване на цените в София и
големите градове между 4 и 7%.
Търсенето ще е насочено основно
към София и другите големи градове,
а ваканционните имоти в ски курортите ще привличат все по-голям интерес от страна и на български, и
на чуждестранни купувачи. Можем да
очакваме и ръст на ваканционните
пазари по морето, тъй като руският
интерес ще се възстанови, а заедно
с него ще продължи да нараства и
интересът от страна на купувачи
от разнообразни националности.
Все по-осезаема част от търсенето ще бъде с цел инвестиция,
тъй като доверието в българския
имотен пазар освен локално се възстановява и в международен план и
виждаме индикации за поетапно завръщане на чуждестранните инвеститори.
Покупката на имот в чужбина
ще става все по-популярна тема за
българските купувачи, тъй като все
повече от тях осъзнават, че недвижимостите в чужбина са на достатъчно достъпни цени. Докато някои
популярни за българите пазари като
Гърция бяха в криза през 2015 г., през
следващата година и там ще наблюдаваме плавно възстановяване,
което ще доведе и до повече реални
сделки.

ǨȒȚȐȊȕȖșȚȗȘȐȊȈȒȈȕȞȐȖȕȕȐȚȍȗȓȖȡȐ
По-динамична 2016 година се очаква на пазара на ваканционни имоти в
страната, освен ако не се появят нови
геополитически фактори, които да попречат на този процес. Предстоящите
12 месеца ще бъдат период на възстановяване на руската активност в България, като тенденцията ще е валидна по-скоро за летните курорти. Това
посочват в прогнозата си Green Life
Property Development.
„Българският пазар на жилища тип
„втори дом” е пряко свързан с международната обстановка и със ситуацията
в рускоговорящите страни. Затова и
предвидимостта му е по-трудна. Обезценената рубла и общото усещане за
несигурност в Русия бяха истинско
предизвикателство през първите 6 ме-

сеца на 2015 г. Сега тези фактори отшумяха и имаме основание да очакваме
по-активна година”, казва Антоанета
Тодорова, търговски директор в Green
Life Property Development. По думите й
ограниченията спрямо руснаците за пътуване в Турция допълнително ще засилят българския пазар. В същото време
нараства и интересът от страна на украинските клиенти и е възможно те да
станат по-значим фактор през 2016 г.
Специалистите очакват сегментът да бъде диктуван от малък брой
инвеститори, които ще генерират почти целия обем сделки. Средната доходност от наеми, която едно ваканционно
жилище може да донесе, ще се запази
около 5 – 6% на годишна база. Основният дял от покупките на ваканционни

имоти обаче ще бъде за лично ползване,
а не за инвестиция.
„Ваканционните комплекси, успешно
реализирани и с добра репутация, продължават плавно да се разширяват.
Именно те очакваме да бъдат обект
на интерес от страна на купувачите.
Пазарният дял на по-малките проекти,
които не предлагат цялостна услуга,
ще продължи да е сравнително нисък”,
коментира Антоанета Тодорова.
Експертите не очакват съществени промени в ценовите нива в сегмента
дори и в предпочитаните дестинации.
Активността ще е валидна за летните
ваканционни имоти, като раздвижване
при зимните на този етап все още не
се очаква, прогнозират още от компанията.
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Свилена Гражданска

За 2016 г. в проектобюджета на Столичната община са планирани
1,19 млрд. лв., от които
капиталовата програма
е в размер 380,9 млн. лв.
С обствените при хо ди
са 589 млн. лв., което е с
23,3 млн. лв. повече спрямо 2015 г. Не се предвижда
увеличение на местните
данъци и такси. Основната задача е превръщането на София в зелен град.
Сред приоритетите за
тази година са вложения в
градски транспорт, екология, образование и други. В
предния брой ви представихме основните параметри на проектобюджета,
проекта за „умен град”,
дейностите, предвидени
в секторите „Култура” и
„Туризъм”, и други. В този
акцентът ще е върху инвестициите в образователна и транспортна
инфраструктура, екология
и ВиК.
Най-много средства
в ресор „Инвестиции и
строителство” като всяка година са отделени за
изграждане или разширение на детски градини и
за модернизация на учебни
сгради. На второ място
парите са насочени за
ВиК и отчуждаване. „През
2016 г. бюджетът на направлението е малко помалък. За сметка на това
имаме изключително отговорната задача да успеем
да защитим максимално
голям брой проекти по
различните програми и да
започнем с изпълнението
им. По този начин ще можем да гарантираме една
добра сума в капиталовата програма през следващите години“, заяви при
представяне на приоритетите на ресор „Инвестиции и строителство”
зам.-кметът Ирина Савина. „При подготовката на
предложенията за европейско финансиране никога
не сме разделяли София на
централна градска част
(ЦГЧ) и крайни квартали,
а винаги сме гледали нуждите там, където са съответните направления.
Почти навсякъде ще се
опитваме да финансираме
проекти от различни въз-

Апартаментите в него ще
са 30. В „Модерно предградие“ ще се изгражда нов
четириетажен блок с 41
апартамента. Предвижда
се реализацията на още
една подобна сграда във
„Възраждане”. Проектът
за нея е готов, като предстои издаване на разрешение за строеж и обявяване
на процедура в следващите седмици. Там ще
бъдат настанени семейства, като обезщетение,
защото навремето са им
отнели имотите заради
изграждането на булеварди и ключови инфраструктурни проекти в София. В
блока във „Възраждане“ ще
има 29 апартамента.

Столичната община ще
продължи работа по Националната програма за
енергийна ефективност

През 2015 г. бе открита новата сграда на 84 ОУ „Васил Левски” в с. Герман. През тази година са осигурени средства по различни
програми за обновяването на училища и детски градини

можни източници“, обясни
Савина.
През последните години са изградени и рехабилитирани над 140 км
канализация и над 340 км
водопровод. Подготвени
са проекти на различно
ниво за части от столицата. С оглед превенция
срещу наводнения са изготвени 31 предложения за
корекция на речни корита.
Обновени са 14 фонтана.
„Към настоящия момент освен ВиК проектите, които подаваме към
Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда (ПУДООС), в „Люлин“,
„Модерно предградие“,
„Симеоново“ и „Горубляне“
подготвяме такива от
регионален тип, които да
бъдат осъществени с европейски средства“, посочи Ирина Савина и допълни,
че предложенията за ВиК
сектора трябва да бъдат
включени в регионалните
прединвестиционни планове (ПИП), за да могат
да се реализират по ОП
„Околна среда 2014 – 2020”.
Всички обекти, които
са свързани с канализация
на територията на София,
се подготвят между три

и пет години. „Първо се
разработват проектите,
след това – градоустройствените и отчуждителните процедури и след
като бъдат финансирани,
се преминава към същинското изпълнение“, поясни
зам.-кметът. По думите й
трябва да се изготви регионалният ПИП – това е
важно условие и няма да
бъде направен компромис
с никого. „През следващите две години за нас това
е най-важно – да изберем
консултантски екип, който да подготви добър регионален ПИП, да извади
приоритетите, които са
важни за София, т.е. районите, в които наистина
спешно трябва да се направи първо канализация, и
проектът да бъде одобрен
от Министерството на
околната среда и водите
и Брюксел. След 2018 г. ще
тръгнат и първите евросредства за осъществяване на предложенията ни“,
обясни Савина.

За 9 години са изградени
83 детски градини.
и са разкрити 216 групи в тях. Построени са 3
училища и 5 зали и физкул-

турни салони. На територията на София има над
700 общински сгради, от
които над 400 здания са
от образователната инфраструктура. „През последните години основния
акцент поставихме върху
образователна, социална
и културна инфраструктура“, обясни Савина. В 253
училища и детски градини са извършени различни
ремонти, 87 учебни сгради
са модернизирани, като са
ремонтирани отоплителните и ел. инсталации и
ВиК мрежата. Отделени
са средства за внедряване на енергийна ефективност, като в 369 са
включени частични мерки,
а в 77 обекта е направено
цялостно енергийно обновяване. Извършени са ремонти в 4 културни институти и модернизация на 3
театъра. Реконструирана
е къщата-музей на Ненко
Балкански. Направена е
модернизация в 14 сгради
на централната и районната администрация. Изградени са 13 центъра за
настаняване от семеен
тип и 3 защитени жилища.
Оборудвана и ремонтирана е онкологичната
общинска болница в София.

Привлечени са около 3
млрд. лв. европейско и национално финансиране за
изпълнението на 53 проекта по различните оперативни програми и 36 предложения по общностните
програми на ЕС.
Работи се по 9 нови
детски градини във „Връбница”, „Витоша”, „Младост”, „Илинден”, „Красно
село”, „Средец”, „Люлин”,
„Красна поляна“, както и
по цялостната модернизация с внедряване на мерки за енергийна ефективност на 17 училища и 10
детски градини в „Красна
поляна“, „Надежда“, „Връбница”, „Илинден”, „Средец”,
„Кремиковци”, „Сердика“.
Предвижда се разширение
и преустройство на 4 училища – 9-а ФЕГ, I АЕГ, 98-о
НУ и 43-то ОУ „Христо
Смирненски“, като в три
от тях ще се изграждат и
физкултурни салони - към
98-о НУ в „Надежда“, 9-а
ФЕГ в „Средец“ и I АЕГ в
„Оборище“.
Отчуждени са над 990
имота, като са изплатени
над 126 млн. лв. обезщетение, с което Столичната
община е придобила около
560 хил. кв. м площ. Ще се
работи по отчуждителни
процедури за разширението на метрото, на ВиК
проекти, на бул. „Монтевидео” и други.

Реализират се 3 жилищни
блока с общо 100 апартамента

Проект за реконструкция и обновяване на Зоологическата градина

В „Люлин“ и „Модерно
предградие“ се изграждат
два блока за социално слаби семейства. Те се реализират със средства от
ОП „Региони в растеж“. В
„Люлин“ е блок 959, който
преди 20 г. е бил замразен
на някакъв етап от строежа. Сега се довършва и
там ще има жилища за социално слаби семейства.

на многофамилни жилищни сгради. Регистрир а н и т е с д р у же н и я н а
собствениците са 220.
Подадените заявления за
финансова помощ са 140,
от които 121 са с положителна оценка. Сключените
договори между Столичната община и сдруженията
са 109, а с Българска банка за развитие – 94. Вече
са готови техническите
паспорти на 22 сгради, а
една има и инвестиционен
проект.
„Бюджетът за 2015 г.
беше 28 млн. лв. През годината влязоха в сила нови
договори за ремонти и
поддръжка, в които променихме концепцията, като
включихме абонаментна
поддръжка за основни улици”, отчете зам.-кметът
на Столичната община
Любомир Христов с ресор
„Транспорт и транспортни
комуникации”.

Извършва се ежемесечна
проверка от независим
инвеститорски контрол,
който прави фотографско заснемане на улиците,
предмет на поддръжката.
По думите на Христов районните администрации
възлагат месечни програми, в които се изпълнява
ремонтът на малките
улици.
По бул. „Цариградско
шосе” са рехабилитирани
почти 9,5 км, като това
включва пътната част,
основно обновяване на няколко моста, ремонт на
осветлението, тротоари
и отводнителни системи.
Основните трасета са изцяло завършени, приключва
работата и по локалните
платна, като през пролетта всички ще бъдат готови.
Направена е реконструкция на пл. „Руски паметник”. Изграден е зелен
участък от линия на трамвая, напълно подменена е
подземната инфраструктура, с което са решени
проблемите на цялата жи-
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лищна зона в района. Променена е организацията
на движение, с което времето за преминаване през
кръстовището е намалено
до 10 пъти.
Междувременно е работено по първия етап на
ремонта на бул. „Витоша”
от бул. „Ген. Михаил Д.
Скобелев” до бул. „България”. Той включва нов релсов път, монтаж на допълнителни изолационни
елементи за шума, пътна
настилка и тротоари.
Планира се втори етап от
бул. „България“ до входа на
Южния парк, при което ще
има подмяна на пътната
настилка и продължение
на велотрасето. Последният етап от пешеходната зона на бул. „Витоша”
бе реализиран през изминалото лято, включвайки
трасето от ул. „Алабин” до
бул. „Патриарх Евтимий”.
Направен е ремонт и на
пешеходния подлез при бул.
„Пенчо Славейков”, където
е монтирана система за
видео наблюдение. Работи
се и по бул. „Сливница” от
бул. „Константин Величков” до ул. „Петър Дертлиев” и надлеза при Захарна
фабрика. Там са изградени
нови тротоари, локални
платна, велотрасе и бус
лента, обозначена по съответния ред.
Осъществен е пробив
при болница „Токуда”, който е връзка между бул.
„Вапцаров” и кръстовището на ул. „Сребърна” и бул.
„Черни връх“.
2016 г. се планира да
стартира с цялостна рехабилитация на вътрешнокварталните и второстепенните улици. До
края на пролетта ще бъде
представена на вниманието на Столичния общински
съвет 4-годишна програма
за ясен хоризонт на ремонтите в София. Сред обектите през тази година са
улица, свързваща ул. „Феникс” и ул. „Промишлена”,
ул. „Народен герой” - район
„Овча купел”, ул. „Шумако”
- кв. „Симеоново”, ул. „Каменно цвете” - „Сердика”,
ул. „Хемус” - „Слатина”, ул.
„Сочи” - Банкя, и други.
По инвестиционната
програма предстои довършване на ул. „Обиколна“ в жк „Дружба”. Вече е
сключен договор. Има готовност да стартира работа след приключване на
отчуждителните процедури. Участъкът, по който
ще се работи, е с дължина
1340 м и ще е с габарит
на пътно платно 12 м. Ще
има два тротоара по 4,5 м.
Ще се изградят велотрасе
и ново улично осветление.
Предстои разширение
на бул. „Монтевидео” около Нов български университет. Предвидено е поставяне на пътна настилка,
изграждане на тротоари
и строителство на канализация, улично осветление. Ще бъдат спазени
изискванията за достъпна

среда.
През следващите месеци ще се извърши ремонт и рехабилитация на
основни градски артерии.
Сред тях е бул. „Владимир
Вазов”, включително 9
моста. Другият обект за
2016 г. е ул. „Козлодуй” от
бул. „Мария Луиза” до ул.
„Индустриална”, вкл. релсов път. Ще бъдат поставени шумо-, електро- и виброизолационни елементи,
дренажна система, асфалтова настилка, тротоари
и ново улично осветление.
Ще се ремонтира и ул.
„Богатица”. В проектобюджета са осигурени средства и за рехабилитацията на осем моста. Това

по швейцарски проект за
подпомагане на градския
транспорт. Те ще пристигат от средата на годината до края на 2017 г.
През 2016 г. ще бъдат
доставени 110 броя нови
единични дизелови автобуси Yutong със заем от
ЕИБ. Те ще са изцяло нископодови и климатизирани. Първите автобуси ще
пристигнат през август.
Междувременно Центърът за градска мобилност продължава подобряването на достъпността
до информация и се разработват мобилни приложения за транспорта в
София.
Планирано е довършва-

Бояджийска, зам.-кмет
на Столичната община
с ресор „Зелена система,
екология и земеползване”,
и добави, че всяка година
общината заделя финансов
ресурс, благодарение на
който ежегодно биват почиствани между 20 и 60 км
реки. През територията
на Столичната община
преминават над 80 открити водни течения – реки
и дерета, с обща дължина
около 600 км. „През 2015 г.
са почистени над 65 км.
Направена е нова оценка
на състоянието на р. Искър и извършихме спешно
почистване на реката”,
посочи още зам.-кметът.
До момента е направен ос-

Идеен проект на инсталация за комбинирано производство на енергия с оползотворяване на
RDF гориво в „Топлофикация София”

РИОСВ, Областна управа
– град София. Очаква се
финансиране от Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане (МКВП).
Изготвен е проект за
ремонт и надграждане на
лявата корекционна дига
на р. Лесновска в землището на с. Долни Богров
с дължина 3 хил. м. Необходимите средства са
1,986 млн. лв. Проектът е
внесен на 27. 05. 2015 г. в
МКВП с искане за осигуряване на финансиране.
През 2016 г. е планирано да има идеен и работен
проект за цялостна реконструкция на Зоологическата градина и да бъде
направен основен ремонт
на спасителния център на
зоопарка.
Д о моме н т а н а и н сталацията за отпадъци
в Хан Богров са произведени 6793 тона компост
и 1583 мегаватчаса електроенергия. Приоритетите в ресор „Зелена
система и екология“ за
тази година се припокриват с тези от миналата
и са основно в сферата на
ефективно управление на
ресурсите, въвеждане на
кръгова икономика, подобряване на качеството на
атмосферния въздух, намаляване на емисиите на
парникови газове, управление на риска от бедствия

са по един по ул. „Одеса”,
по бул. „Драган Цанков”, по
ул. „Даскал Стоян Попандреев”, по пътя за с. Кривина, надлез – връзка СОП
– Бояна, 3 в селата Доброславци и Локорско.
Продължава ремонтът
на улиците „Цар Симеон“,
„Атанас Узунов“ и „Делчо
Атанасов“ в кв. „Редута“,
като ще се работи по основните пътни артерии в
района.
Предвидено е и стартирането на изграждането на кръстовището
на две нива на бул. „Акад.
Иван Евстатиев Гешов“ и
бул. „България“.

Основни проекти за развитие на обществения
транспорт
Сред обектите е строителството на втория и
третия метродиаметър.
Разработена е апликационната форма на втората фаза от интегрирания
градски транспорт, като
изцяло фокусът на проекта е върху развитието на
трамвайния транспорт.
Ще се доставят 5 броя
нови нископодови 5-секционни трамвая Pеsа
122NaSF. Те имат същите
характеристики като сега
експлоатираните. Другите 20 броя са Tatra Т6А5
от Прага, чиято стойност
е 766 хил. лв. Същевременно ще бъдат внесени и 28
модернизирани трамвая
Schindler Waggon AG Be
4/6 с добавена нископодова секция, финансирани

Кръстовището на две нива на бул. „Академик Иван Гешов” и бул. „България“

нето на още три паркинга.
Заложено е и развитие
на велоалеите по малките улици в центъра. Приключва проектирането
на специален велотунел,
който минава над този на
„Люлин“ и ще позволи да
има връзка за велосипедистите от района с останалата част от града. В
комисиите на Столичния
общински съвет вече се
разглежда докладът на
кмета на София Йорданка
Фандъкова за концесия за
колела под наем.
„По отношение на климатичните промени имаме
планова и систематична
политика по поддръжка
на състоянието на реките в София, корекции на
общинските язовири и водни обекти“, заяви Мария

новен ремонт на 3 от 6-те
общински язовира. През
тази година са предвидени
да бъдат почистени 86 км
реки. За целта са отделени 3 млн. лв.
Същевременно се планира осъществяването
на проект „Осигуряване
проводимост на р. Искър
при 120 м3/сек“. Първата
фаза включва язовирната
стена на яз. „Панчарево”
до началото на корекцията при летище София.
Дължината на участъка е
10 км. Индикативната му
стойност е 2 690 194 лв.
Вторият етап е от летище София до моста на
„Чепинско шосе” и е с дължина 5 км. Стойността
му е 1 579 293 лв. Фазите
са съгласувани с експлоатационните дружества,

и подобряване на качеството на градската среда.
Предвиденият бюджет е
малко над 27 млн. лв. Към
края на септември количеството рециклирани отпадъци за 2015 г. след преработка е 10% от общото
количество, оползотворените фракции са 32%,
депонирането - едва 40%,
оползотворените енергийно фракции за RDF са
18%, преработените отпадъци са 261 хил. тона.
През 2016 г. ще се работи по третата фаза на
проекта за отпадъци – Инсталация за комбинирано
производство на енергия
с оползотворяване на RDF
гориво в „Топлофикация София”. Очакванията са до
края на март апликационната форма да е готова и

април или май да се внесе
в Управляващия орган на
ОП „Околна среда 2014 –
2020“. Стойността на
съоръжението е 135 млн.
евро. Общият му капацитет ще е 180 хил. т RDF
годишно. Производствената мощност ще е 20 MWt
електроенергия и 58 MWt
топлоенергия. С инсталацията ще се замести 65
млн. Nm3 природен газ.
Сред другите обекти,
включени в капиталовата
програма за 2016 г., са закриване и рекултивация на
депо за битови отпадъци в
кв. „Суходол” за 1,5 млн. лв.,
изпълнение на проект СМР
на депо – Долни Богров, в
т.ч. строителен надзор и
инвеститорски контрол –
2 млн. лв., надграждане и
рекултивация на Клетка 1
и 2 на депо „Садината” –
3,5 млн. лв. За Програмата
от мероприятия за подобряване на техническата
и инженерната инфраструктура и качеството
на живот – с. Горни Богров,
с. Долни Богров, с. Яна, с.
Челопечене, Бухово, кв. „Суходол” и кв. „Орландовци”,
са отделени 1 млн. лв.
Предвидени са 1,5
млн. лв. за проучвателни и
проектни работи, свързани с управление на отпадъците, в т.ч. за изграждането на центрове за
поправка и подготовка за
повторна употреба. Ще се
построят три подобни съоръжения. Ще бъде направена реконструкция на жп
надлез Яна (пътен възел
Яна) към завод за механично биологично третиране
на отпадъци „Садината”
за 850 хил. лв. 3,6 млн. лв.
са планирани за доставка
на техника за сметосъбиране и сметопочистване,
в т.ч. за биоотпадъци,
шредер, малогабаритна и
мултифункционална машина и почистваща техника.
По думите на Бояджийска идеята е постепенно
местната администрация
да поеме сметопочистването и поддържането на
града.
През тази година е заложен ремонт на втора
сграда на общинска ветеринарно-медицинска лечебница с кастрационен център в район „Връбница“ със
сектор за обработване на
безстопанствени котки,
както и реконструкция
на общински приют за
безстопанствени кучета
„Сеславци“. Предвидено е
изграждане на площадки
за разхождане на кучета в
24 района на Столичната
община.
Същевременно ще бъдат отпуснати 5 млн. лв.
за ремонт на пл. „България”
пред Националния дворец
на културата. За възстановяване на зелените площи по бул. „Сливница” са
отделени 200 хил. лв. За
зелени площи и междублокови пространства и
локални градини са планирани 1,5 млн. лв.
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Благоустрояването на жилищните комплекси е акцент в общинската програма
Елица Илчева
„Бюджет 2016 на Бургас осигурява инвестиции
във всички сфери, които
обуславят успешното развитие на един град – образование, здравеопазване,
транспорт, култура, социални дейности, околна среда, спорт, модерни технологии, инфраструктура.
Основен акцент в Бюджет
2016 г. е подобряването на
средата за живот в жилищните комплекси“. Това
заяви при представянето
на Бюджет 2016 кметът
на община Бургас Димитър Николов. Той уточни,
че рамката от 164 млн. лв.
и предвидените пера са
динамични, тъй като все
още вървят обществените обсъждания по кварталите и съставните
селища.
Бюджет 2016 стъпва
върху предложенията и
исканията на гражданите
и е съставен така, че да
осигури баланс между центъра на града и комплексите. За да се осъществят
всички предвидени инвестиции и да се облекчат данъкоплатците, са
впрегнати огромни усилия
за разработването на европейски проекти. Залага
се на интегриран финансов ресурс от собствени
средства на община Бургас, външно финансиране
от Оперативна програма
„Региони в растеж” и Националната програма за
енергийна ефективност
на многофамилни жилищни сгради. Приоритети
са облагородяването на
междублоковите пространства и прилежащите
улици, както и санирането
на старите блокове.

Благоустройства във
всички комплекси
са включени в капиталовата програма. Изпълнението ще е поетапно,
като в н ай - н апр е дн а л
стадий са проектите
за „Меден рудник” и „Възраждане”. Там предстои
изграждане на нови паркоместа, детски и спортни площадки, тротоари и
пешеходни зони, паркови
пространства. Предвидени са и съвременни решения за напояване, за събиране и оползотворяване на
отпадъците.
Ще се работи и в жилищните комплекси „Изгрев“, „Славейков“, „Зорница“, „Братя Миладинови“
и „Лазур“. Дейностите в
тях ще продължат и през
2017 г.
Само в „Меден рудник“
реализацията на предвидените за благоустройство зони ще подобри
жизнената среда на над
18 000 жители. В най-големия бургаски комплекс

за жертви на сексуално
насилие.

Продължава
модернизацията на
обществения транспорт

Кметът Димитър Николов и екипът му представиха проекта
за бюджет в последните дни на 2015-а

цялостна реконструкция
ще претърпи пешеходният подлез на бул. „Захари
Стоянов“. Ще се изграждат както места за паркиране, така и настилки
на тротоари и прилежащи
улици, спортни игрища,
детски площадки, кътове
за отдих и зелени площи.
Въвеждат се иновативни
системи за оползотворяване на дъждовната вода и
площадки за компостиране
на растителни отпадъци, енергийно ефективно
улично осветление.
За Централна градска
част и кв. „Възраждане“
през 2016 г. започват инвестиции, също свързани
с обновяване на улици и

те жилищни блокове. Пълна
промяна ще претърпят 180
от тях във всички комплекси.
Продължава и благоустрояването на обществено значими пространства.
В началото на годината
започва реконструкцията на площад „Жени Патева“ пред Стария съд.
П р о е к т ъ т п р е д в и жд а
благоустрояване на площадното пространство
с възможност за масови
прояви и временни изложби на открито, разполагане на детска площадка за
възрастова група от 3 до
12 г., изграждане на места за отдих на открито,
възстановяване на тро-

В началото на годината
започва реконструкцията на
площад „Жени Патева“ пред
Стария съд

междублокови пространства. Във „Възраждане“
ще бъдат ремонтирани
участъците между улиците „Дебелт“ и „Гладстон“,
„Христо Фотев“, „Цар Самуил“, „Македония“, „Пробуда“, „Любен Каравелов“ и
„Левски“ заедно с междублоковите пространства.
Бургас започва ускорена подготовка на проекти
за селата, с които ще кандидатства по Програмата
за развитие на селските
райони. В рамките на период 2014 - 2020 общината
за първи път има правото
да се включи в ПРСР.

Пълна промяна за жилищни
сгради и обществени
пространства
Едновременно с подобряване на жизнената
среда в междублоковите
пространства през 2016-а
ще тръгне с по-бързи темпове санирането на стари-

тоарни и алейни настилки, елементи на градско
обзавеждане, енергоспестяващо улично и алейно
осветление, обновяване
на зелените площи, видео
наблюдение.
Съвместно с държавата ще започне изграждането на Морски експозиционен център, който ще
бъде разположен между
старата Магазия и Морската гара. Предстои
пълно подновяване на историческото ядро на Морската градина, както и
реализирането на втория
етап от реконструкцията
на ул. „Батенберг“.
През тази година ще
приключи и цялостното
укрепване и възстановяване на стенописите в храм
„Св. св. Кирил и Методий“.

Със завършването на автогара „Юг" Бургас затвори кръга на
цялата транспортна логистика. Автогара „Юг" е изградена по
проект „Интегриран градски транспорт на Бургас"

Инвестиции
в образованието
З апоч ва с трои тел ството на учебен корпус
„Ал. Г. Коджакафалията“
и на нова детска градина към сега съществуващата „Чайка“ в „Меден
рудник”. В село Маринка
през 2016-а ще отвори
врати нова ЦДГ, а в квартал „Сарафово“ предстои
завършването на детска
ясла. Ще се проектира и
детска градина в квартал
„Горно Езерово”.
Средства ще се инвестират и за възраждане на професионалните
гимназии. Предвидено е
обновяване на сградите
и съвременно оборудване
на специализираните кабинети в шестте големи
професионални училища на
Бургас – Механотехникум,
Електротехникум, Гимназия по туризъм, Строителен техникум, Търговска
гимназия, Професионална
гимназия по транспорт.
Стартира превръщането на ученическите
дворове в модерни зони за
спорт и отдих
със съвременни настилки и
уреди. Ще се
започне с училищата „Елин
Пелин“ и „Кирил
и М ето ди й “ ,
впоследствие с „Братя
Миладинови“ и „Васил Априлов“.
Основен ремонт на
кухни и ново кухненско оборудване ще има във всички
детски градини в община
Бургас. Превръщането на
училищните столове в
модерни, красиви и удобни
места за пълноценно хранене ще е тенденцията
през следващите години.
През 2016-а пълна промяна
пилотно ще претърпят
столовите помещения в
училищата „Кирил и Методий“ и „Петко Росен“.
Кметът Димитър Николов обяви, че е в напреднала комуникация с ръководството на Националната
художествена академия
за откриването на клон в
Бургас. Дългоочакваната

сграда за нова градска
библиотека с музей на
съвременното изкуство
на мястото на бившето
немско училище започва
да се строи през 2016-а.
Предстои изпълнението
на втория и третия етап
на проекта за благоустрояване на археологически
комплекс „Акве Калиде”.

Нови обекти за здравеопазване и социални грижи
500 000 лв. ще инвестира общината през
2016 г. за изграждането
на Медицинския факултет
към университет „Проф.
д-р Асен Златаров”. През
годината ще заработи и
новият здравен пункт в
кв. „Крайморие“. Строителството на отделение
за химиотерапия и закупуването на съвременна медицинска техника ще е основна задача през 2016 г.
Предстои и откриването
на ново дерматологично
отделение в МБАЛ и закриването на старото.
Започва изграждането на няколко социални
обекта: Център за рехабилитация и психологическа подкрепа за деца
с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания в парка
на вилна зона „Минерални
бани”, Д невен център
за хора с ментални проблеми (ще бъде изграден
на мястото на бивши я
О тр е з ви т ел ) , Д н е в е н
център за социална рехабилитация и интеграция
на лица с психични разстройства, Дневен център за деца с увреждания
в Приморски парк, Център

Ще се изграждат обходни маршрути, с които
ще се облекчава трафикът. Предстои въвеждането на интегрираните
системи за управление
на транспорта – информационни табла, видео
наблюдение, електронна
билетна система и въвеждането на бързата автобусна линия.
През 2016 г. ще бъдат
завършени велоалеите до
Сарафово, местността
Пода, Минерални бани.
През първите месеци на
2016 г. се очаква да приключи проектът за кръгово кръстовище „Трапезица“.

Водните проекти
и околната среда не са
забравени
Продължават строителните дейности на ВиК
мрежите в кварталите
„Черно море“ и „Рудник“
с изграждане на напорен
тръбопровод за отвеждане на отпадъчни води до
ПСОВ Ветрен. Започва и II
етап на канализация в град
Българово, където ще бъде
направена мрежа с обща
дължина 12 981 м. На финален етап са водните цикли
във кв. „Ветрен“, Минерални бани и кв. „Банево“, ще
се финализира и канализацията в с. Маринка.
След първите три мобилни станции за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци,
които функционират в кв.
„Възраждане“, жк „Лазур“ и
ЦГЧ, в инвестиционната
програма на общината е
предвидено изграждане на
още 6 такива, които да
обслужват и останалите
жилищни квартали. Ще се
правят и подземни контейнери за отпадъци.
Дейностите по корекцията на река Отманлийска включват направата
на нов оточен канал и
укрепването на крайбрежието Бургас – Сарафово
заради свлачищните процеси.

След укрепването на стените на „Св. св. Кирил и Методий"
храмът с вековна история ще бъде обновен и отвътре

СТРОИТЕЛНИ „ОСКАРИ 2014“

петък, 15 януари 2016

Вестник „Строител” стартира нова рубрика – „Строителни
„Оскари 2014“. В нея ще ви представим компаниите, които бяха наградени по време на традиционния Бал на строителя, който се проведе
на 26 октомври 2015 г.
В тазгодишната класация участваха 3835 фирми, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и изпълнили
процедурата по чл. 20, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите за 2014 г. към 30.09.2015 г. Компаниите са разделени в четири
групи – „Строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура,
електронни съобщителни мрежи и съоръжения”, „Строежи от транспортната инфраструктура”, „Строежи от енергийната инфраструктура” и
„Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда”. Всяка група има три раздела – „Малки”, „Средни” и „Големи строители”. Във всеки раздел бяха връчени съответно Златна, Сребърна и Бронзова
награда. Победителите бяха определени от комисия на основание декларираната информация от годишните
отчети за 2014 г. в електронната система на ЦПРС и по определените показатели за оценка, съгласно чл. 3,
ал. 2 от Правилника за годишната класация.

СТРОИТЕЛ
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„Престиж Бизнес – 93“ ООД
Бронзова награда в Първа група
„Строежи от високото строителство“,
раздел „Малки строители“
От своето създаване през 1993 г. до сега фирмата
се е развила като водеща в доста сектори, предимно в Югозападна България. Години наред компанията
издава пълния каталог с най-много изделия от трите
групи продукти – офис техника и консумативи, офис
обзавеждане и канцеларски материали, а вече се занимава и със строителство. „Престиж Бизнес - 93”
разполага с организирана система за доставки до адреси в цялата страна. Това е първата фирма, която
издаде електронен каталог, а впоследствие и направи
и първия в страната пълен Интернет магазин.

Георги Шапков, управител на „Престиж Бизнес – 93“ ООД:

ǸȖȓȧȚȈȕȈǲȈȔȈȘȈȚȈȕȈșȚȘȖȐȚȍȓȐȚȍȊǩȢȓȋȈȘȐȧ
ȍȐȏȒȓȦȟȐȚȍȓȕȖȊȈȎȕȈȐȖȚȋȖȊȖȘȕȈ
Дейността на сектора трябва да е публична и безпристрастна
и да намира отражение в медия като вестник „Строител“
Снимка Денис Бучел

Мартин Славчев
Г-н Шапков, каква е
Вашата оценка за наградата, която получихте
по време на официалното честване на Деня на
строителя?
Първо, искам да благодаря за проявената почтителност към мен и нашата
компания. Да получиш такава награда от най-уважаваната браншова организация на строителите в
страната е изключително
голяма радост и гордост,
вълнение, признание, но и
задължение. Държа да отбележа, че отличието идва
в момент, в който все още
градим името си в отрасъла. Приемам го като начално признание. Аз и моят
екип на „Престиж Бизнес
- 93” високо го ценим, защото е плод на непрестанните усилия на целия колектив на нашата компания.
Вярвам, че положителните
оценки за нашата работа
ще продължат и занапред.
В личен план мога смело да
кажа, че това за мен е найголямото признание.
В а ш а т а ко м п а н и я
сравнително отскоро се
включва в сектор „Строителство”. Какво точно
Ви мотивира да разширите дейността си в тази
посока?
Стремежът ни да удовлетворим всички нужди и

V РПУ, МВР, Бургас

верситети, предприятия и
жилищни сгради. Обръщам
внимание не за да се хваля излишно, а да дам ясна
заявка каква отговорност
носим с работата си. Това
е много важно. Защото
лесно се говори за постигнатите успехи, а трудно
за отговорността, която
носиш.

Имате ли любими
обекти и ако да, кои са
те?
Ще ви отговоря найоткровено - любими ят
ми обект е завършеният
в срок и с перфектното
качество. В този смисъл
за мен и моя екип всички
обекти са ни любими и даваме всичко от себе си, за
да станат те такива и на
възложителите ни.
Любимият момент в нашия бизнес за мен лично е
и н ве с т и рането .
ͷͫͶͮͺͮͰͦ
Тогава, когато вла͵Ͷͫͷͮͬͧͮͭͳͫͷۘʹʹͪ
гаш, за да се развиваш. „Престиж
ͧͶʹͳͭʹͨͦͳͦͩͶͦͪͦ
Бизнес – 93” прави
това постоянно,
мога да кажа ежедневно.
К А МАРА НА С Т РОИТЕ ЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ


ͮͭͪͦͪͫͳͳͦ

потребности на нашите
партньори и клиенти ни
насочи да обърнем поглед
и към строителството.
Няма как да не спомена и
факта, че в определени
етапи от дейността ни
сме се сблъсквали с некомпетентност и липса
на какъвто и да е професионализъм от страна на
наши контрагенти в миналото, с които се е налагало да работим заедно в
сектор „Строителство”.
Това ни мотивира да покажем, че сме силен екип
и не се огъваме лесно пред
предизвикателствата и
трудностите. Знаехме,

че можем, имахме необходимото ноу-хау, липсваше
ни мотивация. Получихме
я в големи порции при първите успешно реализирани
и възложени проекти. За
себе си ще кажа само, че
пожънахме този успех и от
собствения ми принцип, че
никога не давам и не приемам извинения.
Разкажете за Вашите
първи стъпки в кариерата.
Самото име „Престиж
Бизнес - 93” подсказва нашата възраст. Това донякъде е част от визитната
ни картичка. Години наред
компанията ни
и з д ав а п ъ л н и я
каталог с найм н ого из дели я
от трите групи
продукти – офис
техника и консумативи, офис
обзавеждане и
канцеларски материали. „Престиж Бизнес - 93”
разполага с организирана система за доставки
- както планирани, така и непланирани, до адреси
в цялата страна.

ΉΖͧΑΆΉΔΈΉΖΆΊ

Ͱͦʹͳʹͷͮͫͱͳͦ

ͨͩʹͪͮ;ͳͦͦͰͱͦͷͦͼͮ΅ͳͦͰͷͧ

ͭͦ͵ʹͷͮͩͳͦͮͪʹͧͶͮͶͫͭͱͦͮ͵ͶͫͭΉͨͮͭ͵ͱͳͫͳͮͫʹͳͦ

ͷͶʹͫͬͮʹͨͮͷʹͰʹʹͷͶʹͮͫͱͷͨʹ ͬͮͱͮͿͳʹʹͧͿͫͷͨͫͳʹʹͧͷͱͬͨͦͿʹ͵ͶʹͲͮ;ͱͫͳʹ 
͵ͶͮͱͫͬͦͿͦͦͲͮͳͺͶͦͷͶͰͶͦͫͱͫͰͶʹͳͳͮͷʹͧͿͮͫͱͳͮͲͶͫͬͮͮͷʹͶͬͫͳͮ΅

ͶͦͭͪͫͱͲͦͱͰͮ ͪʹͽʹͨͫͰͦ)

͵Ͷͫͪͷͫͪͦͫͱͳͦͷ

ͷʹͺͮ΅ΔΐΘΔΒΈΖΎΉ

ΎΓΌͷͨͫʹͷͱͦͨͩͱʹͷʹͨ

Ние сме първите, които издадохме електронен каталог, а впоследствие направихме и първия в страната
пълен Интернет магазин.
На бързата ни комбинативност и големия ни екип
от професионалисти разчитат много от водещите
фирми в страната, както и
редица институции. Целта
ни в началото беше една да изпълним със съдържание точното име на нашата фирма. Постигнахме го
и сега работим за запазването му.
Представете най-интересните проекти, върху които сте работили.
В списъка с проекти,
които са интересни за
нас, но имат и национално значение, са музеи, изграждане на градска среда, воден цикъл, спортни
зали и стадиони, общини и
областни администрации,
полицейски управления, затвори, банкови офиси, детски градини и училища, уни-

Кое за Вас е предизвикателството в професията?
Ще започна от края на
предишния въпрос. Всяка
нова технология и иновация в областта на строителството и всеки един
обект, който е труден за
реализиране в кратки срокове и качество, съчетано
с ниска цена, е предизвикателство за нас.
Кажете няколко думи
за себе си. Имате ли
хоби? Какво е то?
Имам много хобита,
любимите са ски, моторни шейни, лов, футбол, но
на първо място си остава
работата ми - 24 часа в
денонощието 7 дни в седмицата. Всеки, който ме
познава и чуе името ми,
мога да ви гарантирам, че
се сеща именно за това.
Темпото ми на работа е от
30 години насам и трудно
нещо може да го забави.
Японците казват: „бърз или
мъртъв”, а аз ще използвам

думите: „винаги на линия”.
Старая се да не подценя
нито една ситуация и този
дългогодишен тренинг ми
дава основа почти винаги
да успявам да го направя.
Каква според Вас е
ролята на Камарата на
строителите в България?
За нас ролята на Камарата на строителите в
България е изключително
важна и отговорна, участвайки в изготвянето на
закони, разпоредби и нормативни актове, свързани
със строителната индустрия. Камарата превърна строителството от
отрасъл в икономиката
на страната в сформирана истинска гилдия. А
гилдията сама по себе
си е институция, която е
безпощадна към непрофесионализма и посредствеността, към несправедливостите и излишното
натоварване на бизнеса.
Институция за контрол
над законодателя и за самоконтрол на всички участници в нея. Гордея се,
че „Престиж Бизнес – 93”
стана част от тази гилдия, и си пожелавам бързо
развитие в нея. Заедно.
Какво е Вашето мнение за в. „Строител?
Вестник „Строител“ е
настолно четиво за мен и
моя екип. Това е медията,
която предоставя актуална информация, свързана със сектор „Строителство” и развитието
на регионите. Тя е важна
не само за нас като част
от тази гилдия, но и за
масовия читател. Държава без строителство не е
държава. Секторът е един
от основните в страната
и неведнъж се е доказал,
че е спасителен пояс при
сериозни кризи в икономиката ни. От него в много
случаи зависи качеството на живот на хората.
Ето защо дейността на
сектора трябва да е публична и безпристрастна,
следена от медия като
вестник „Строител”. Приемете работата си като
мисия, която изпълнявате
безупречно. Благодаря за
това!
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ǫȍȕȟȖǲȢȕȍȊ±ȔȈȑșȚȖȘȢȚ
ȕȈȗȘȍȝȖȌȈȒȢȔȕȖȊȖȚȖȊȘȍȔȍ
С десетките си уникални храмове, училища и мостове тревненският
строител се нарежда до Уста Кольо Фичето
Елица Илчева
В българската история 1829-а влиза като годината, в която Високата
порта разрешава на християнското население да
възстановява разрушените си и опожарени църкви
и да строи нови. Малко
известно е удивителното
съвпадение, че същата година се ражда и един от
най-големите строители
на църкви през Възраждането. Това е тревненецът
Уста Генчо Кънев. Според
специалистите неговите
сгради, които далеч не са
само християнски храмове, по нищо не отстъпват
на градежите на Кольо
Фичето. Изследователи и
историографи на българската архитектура достигат до извода, че Уста
Генчо Кънев незаслужено е
оставян в сянката му.
Но тъй като онова,
което е излязло изпод ръцете на строителите, не
остава скрито и живее векове, никога не е късно за
реабилитация. В родната
му Трявна тя е осъществена преди години от местния журналист и краевед
Вера Христова, която
пише, че ако Уста Кольо
Фичето е майсторът на
Възраждането, то Уста
Генчо Кънев (29 години
по-малък) е майсторът на
прехода към новото време, носителят на новото
архитектурно мислене и
различните художествени
възгледи. По думите й той
успява в своя 35 – 40-годишен творчески живот
да отговори на двете
най-големи национални
задачи: отначало – строителството на църкви, найконсолидиращият факт в
национално, социално и
емоционално отношение,
и след 1878 г. – изграждане
на училища.
Единственият голям
научен труд, посветен
на Кънев, всъщност е монографично изследване на
д.а.н. арх. Маргарита Коева и арх. Николай Тулешков
„Първомайстор Генчо Кънев” (1987 г.). Те са успели
да съберат и публикуват
и голямата част от творенията му, а най-много
сведения за живота му
са оставени от едно от
трите му деца – Дабко
Уста Генчов. От него е
известно, че Генчо Кънев
първо чиракувал при баща
си – Къню Ганчев Тревнали,
а после, преди 30-ата си
година, получил майсторско право при Уста Димитър Сергюв. Предполага
се, че това е станало
при строежа на църквата „Свети Георги” в Трявна. Едва 35-годишен, вече
строи по няколко сгради

едновременно. Но Кънев
никога не се превръща в
предприемач. Остава си
архитект. Описан е като
„дълбоко почтен човек,
който държи на думата си
и задълженията си в договора, който непременно сключва“. Това налага
обаче строга система и
изследователите считат,
че е малка разликата между организацията на работа на Уста Генчо и една
съвременна строителна
фирма.

Църквата в
Свищов

Храмът в Еленско

Видин

Варна

„Подобно на своя известен приятел Петко
Славейков, той цял живот
страдал от „недостатките” на образование. Често контрактите, които
перфектно съставял, били
написвани от другиго, но
проектите си ги правел
сам. Ако трябва да начертае кръжилата на прозорците, толкова характерни
за него, или засводяванията и куполите, той туря
на хартията паричка или
захлупва висока чаша“,
разказва Вера Христова.
Построеното преди
него „четял“ като жив
учебник по архитектура.
Известно е, че с отвес и
аршин в ръка обикалял Ришельовския лицей в Одеса
и вземал мерки, за да изгради после Априловската
гимназия в Габрово. Негово дело са и мостове по
Дряновската река. Той е
автор на първия български мост с хоризонтално
платно.
С Кольо Фичето като
че ли взаимно се влияят
през годините, но по-скоро интуитивно, отколкото
съзнателно. И ако първият
остава с неподражаемата
„кобилична крива”, която
по толкова емоционален
начин завършва фасадните фронтове на неговите
сгради, то вторият пръв
въвежда т.нар. триделен

арковиден мотив върху западната (понякога южна)
фасада на своите църкви.
Но нека се върнем на
неговите храмове. Достатъчни са двете катедрали, почти близнаци - във
Варна и Видин. Строени
на границата на две епохи,
те са най-добрият пример
за развитието, което претърпява творецът.
Варненската катедрала „Св. Успение Богородично“ е най-голямата сграда,
която майсторът работи
по чужд проект, а и досега е втори по големина
храм в страната след
храм-паметника „Св. Александър Невски“. Историята на нейното построяване започва през 1880 г. с
два проекта – първия на
руски я архитект С ава
Димитриевич, наподобяващ петербургски храм,
за чието изпълнение е
поканен самият Никола
Фичев, и вторият – на
одеския архитект Маас,
откупен от градския съвет. След отказа на Фичев се сключва договор с
Генчо Кънев. Интересно е,
че първия камък е положил
лично княз Александър I
Батенберг, а за финансиране на строителството
се разчитало предимно на
дарения. Освен това била
разиграна томбола от
150 000 билета по 2 лв.,

разпродадени в страната
и чужбина. Цялата сума
по изграждането му възлязла на 324 542,88 лв. В
документите, които се
пазят, е описано подробно, че дяланите камъни
са взети от събарянето
на крепостната стена.
За фасадата са ползвани
такива от района на селата Куманово и Любен
Каравелово. За външните
колони под прозорците
са доставяни камъни от
Русе. Покривната част и
кубетата са облицовани с
медна ламарина. Строежът е завършен в началото
на октомври 1885 г.
Планът на видинската
катедрала „Св. Димитър“
е изработен през същата
1885 г. от Генчо Кънев и
тогава се полага и основният камък, но поради Сръбско-българската
война строителството
е прекъснато до 1889 г.
Смъртта на майстора не
му позволява да завърши
храма и той фактически
го оставя до височина на
първия корниз. Следва специална комисия, в която
участват архитектите
Геслер, Мачас, Ментрел,
Кожухаров, Нешов и Върхота.
Съществува мнение,
че за довършване на катедралата е поканен италианският архитект Бахна-

ни, на когото се приписва
и авторството на плана,
както и участието на
още негови сънародници
за по-специфичните довършителни работи. Това,
че видинският исполин е
дело на Генчо Кънев, специалистите обясняват
с твърде подобните обемно-пространствени и
конструктивни принципи,
заложени и в двете здания,
и в цялостния им архитектурен образ.
Интересен пример за
творческите търсения
на майстора от Трявна е
и църквата „Св. св. Кирил
и Методий“ в Свищов, построена по инициатива на
Ангел Балабанов - българин, живеещ в Румъния. Годината на завършване на
строителството е 1872.
Според изследователите
тъкмо тук Генчо Кънев
осъществява своята идея
за вплитане на европейски
композиционни принципи и
форми в българската църковна архитектура.
Архитектурната композиция е комбинация между октогонален централен
план и надлъжна базиликална схема. В организацията на пространството се чувстват силни
католически влияния. То
се развива около централен голям купол, стъпващ
върху четири колони и две
двойки пиластри, долепени до северната и южната стена. Куполът е съставен от осем сферични
сегмента, иззидани между
масивни конструктивни
ребра, свързани в окръжност, върху която стъпва
висок барабан, завършващ
с малко куполно покритие.
Първоначално Генчо Кънев
е замислил олтара, отделен от наоса само с ниска
преграда. Но по-късно олтарното пространство

е оформено с висок дърворезбен иконостас по
източноправославен маниер. Пред наоса е имало
открито преддверие (днес
затворено), над него емпория, в центъра на която
стъпва основата на кулата камбанария.
Външната архитектура е семпла, но добре
балансирана с каменни орнаменти.
Интериорът е изписан
скоро след построяването от Нестор Траянов,
сътрудник на Генчо Кънев
от Галичник. Иконостасът
е работа на Андон Станишев и датира от 1881 г.
Независимо че подобна
конструкция на купола се
прави за първи път през
тази епоха, църквата е
така добре изпълнена и
обмислена, че дори тежкото земетресение от
70-те години на XX век не
й е нанесло никакви поражения.
Църква „Св. св. Кирил и
Методий” – с. Константин
(Еленско), пък е интересна
с това, че е построена в
новооснованото след Руско-турската война селище и тя е първата сграда,
издигната в него. Плановата схема е близка до триконхалната, но е удължена,
за да се подчертае насочеността на пространството. Напречната ос
е акцентирана от две големи конхи от юг и север.
Куполът е издигнат върху
висок тамбур. Емпорията
опасва цялото пространство на наоса и достига
до олтарната преграда.
Основният камък е положен в 1879 г., а строежът
завършва в 1890 г. Със
своя обем и местоположение църквата доминира
в общия селищен силует.
Камбанарията е достроена по-късно.
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Проф. д-р Даниела Тодорова, зам.-ректор на ВТУ „Тодор Каблешков“:

ǪǺǻșȢȟȍȚȈȊȈȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍȚȖ
șȘȍȈȓȕȐȚȍȕțȎȌȐȕȈȚȘȈȕșȗȖȘȚȈ
Георги Сотиров
Проф. Тодорова, научните
Ви интереси са в областта
на транспортната политика,
икономиката на транспорта,
инвестиционната политика,
бизнес планирането и управлението на инвестиционни
проекти. В този смисъл какво
е мястото на икономическата наука във всички видове
транспорт?
ВТУ „Т. Каблешков” вече 93
години се развива динамично
като структура за подготовка
и повишаване на квалификацията на висшисти специалисти и
за научни изследвания в областта на транспорта. Последното оказва съществено влияние
в развитието на образователния процес и преди всичко в организационното му обособяване с по-тясна специализация в
конкретни области и сфери на
техническите и икономическите науки.
Изискванията на сектора в
контекста на общата транспортна политика на ЕС и необходимостта от експерти, от
една страна, и състоянието
на образователния пазар – от
друга, показват, че в България е
необходимо да се подготвят такива специалисти. Съвременните условия и икономическа среда
налагат създаването на кадри,
които притежават технически
и икономически знания, съчетани със специална подготовка, обхващаща технологията,
организацията и управлението
на транспортната дейност.
Именно поради това мястото
на икономическата наука е изключително важно, тъй като
транспортът е сред най-интензивно развиващите се сектори
на икономиката на страната.
Това налага необходимостта
от специализирана подготовка
на кадри, които да отговарят на
тези потребности.
В условията на икономическа и финансова криза концесията като бизнес модел дава
възможност за развитие и модернизиране на обекти – публично-държавна собственост.
Транспортната инфраструктура в България, която именно
е публично-държавна собственост, има своята важна икономическа и социална роля.
При ограниченото държавно финансиране за подобряване
на състоянието й обективна
възможност за повишаване на
качеството на транспортната
услуга като цяло дава концесията. Това е начинът за повишаване на конкурентоспособността, за развитието на сектора
и води след себе си до редица
ползи за обществото и за държавата като цяло. Конкретните предимства са свързани с
увеличаване на пътническия и
товарния трафик и привличане
на повече транзитни товари.
Отдаването на концесии на нерентабилни железопътни линии
също е една гъвкава форма за
поддръжка и използване на съ-

Снимка авторът

ществуващата жп мрежа.
Транспортът продължава
да изпитва остра нужда от
значителни инвестиции. В
този смисъл какво е мястото на Оперативна програма
„Транспорт и транспортна инфраструктура”?
Развитието на инфраструктурата с финансиране от ЕС
чрез Кохезионния и структурните фондове, както и стимулирането на частните инвеститори
чрез формите на публично-частното партньорство носят със
себе си значителен паричен
ресурс, който е изключително
ценен за изграждането, модернизирането, поддържането и
управлението на транспортните проекти.
Оперативните програми
през 2014 – 2020 г. доразвиват
реализираните досега проекти
с инвестиции от предходния
програмен период, като дават
възможност за завършване на
основните направления.
Значителна част от европейските пари са насочени към
развитие на жп инфраструктурата, което ще доведе до съживяване на сектора и подобряване качеството на предлаганата
услуга. Главна задача на новата
оперативна програма е именно
развитието на европейската
транспортна политика и доизграждането на инфраструктурната мрежа, която да предлага
сигурен, интелигентен и устойчив транспорт.
Вие сте член на редакционните колегии на редица престижни научни издания. Освен
това сте и най-младият професор в университета. Да се
спрете на темата за подготовката на студентите?
ВТУ обучава студенти в
професионалното направление „Икономика“ – бакалаври по
специалностите „Икономика на
транспорта”, „Счетоводство и

Проф. д-р Даниела Тодорова завършва с отличие Московския държавен
минен университет, специалност „Икономика и управление на
отраслите – профил транспорт”. Има специализация в Московския
държавен университет по транспорт по специалностите „Икономика
на транспорта” и „Финанси и кредит”. През 2009 г. става „доктор” по
научната специалност „Икономика и управление на отраслите”. Тя е
зам.-ректор по научноизследователската и международната дейност
на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”. От 2015 г. е
професор по „Икономика и управление на транспорта”.

анализ в транспорта” и магистри по „Икономика на транспортната фирма” и „Икономика
на малките и средните предприятия”.
Обучението в професионалното направление „Икономика” е
насочено към подготовката на
кадри с високо ниво на фундаментални, специални и практически знания. Икономическите
специалности са привлекателни и търсени. База за оценяване на интереса към тях дава
рейтингът на висшите училища в България. Подредбата на
университетите, обучаващи в
направление „Икономика”, позволява да се оцени интересът към
специалностите и обучението
в тях. Например през 2013 г. от
24 висши училища ние сме на
IV място, а през 2015 г. сред 25
университета заемаме V място.
При това направление може да
се направи и следното допълнително сравнение: сред висшите
учебни заведения с държавно финансиране, които са 15 на брой,
ВТУ е на III място, веднага след
Софийския университет и УНСС.
Казано по друг начин, в направление „Икономика” сме на първо
място сред техническите университети в България.
През 2015 г. ВТУ „Т. Каблешков” отново защити елитното
си място в рейтинговата система. Ето едно сравнение: през
2013 г. в направление „Архитектура, строителство и геодезия”
сред 7 университета ние сме на
II място, а тази година сред 8 –
на III място.
ВТУ защитава на практика
престижното положение, което
заема като авторитетна образователна институция.
Специалностите, по кои-

то извършвате обучение във
всички професионални направления, безспорно осигуряват
широки възможности за реализация на възпитаниците Ви.
Това вероятно се дължи и на
добрата им мотивация за учене, за участие в научноизследователската дейност?
Наистина осигуряваме възможности за включване на
студенти и докторанти в изпълнението на изследователски проекти. Чрез тяхното
осъществяване във ВТУ се съчетават научноприложната и
образователната дейност с цел
развиване на специфични знания
и умения у студентите и докторантите.
На интернет сайта на училището е разположен линк към
електронното списание „Механика, транспорт, комуникации”,
което се издава от ВТУ вече над
13 години.
През 2012 г. стартира и младежки вариант на това традиционно за ВТУ издание, наречено
„Млад форум”. То е специално
предназначено за публикуване на
научни резултати на студенти
и докторанти. Освен това ежегодно организираме студентски
научен форум, в който участват
и младежи и докторанти от други висши училища от страната
и чужбина.
Развитието на научната
дейност на студентите ни е
част от мисията и стратегията за развитие на научните изследвания на висшето училище
като цяло. Подобни студентски
срещи дават възможност да
се представят новите научни
постижения, да се обсъждат
общите проблеми, да се обменя
опит между младите изследователи. Създават се естествени

условия и среда за изявяване на
най-добрите млади хора с академични потенциал и амбиции и
тяхното последващо обучение.
Голяма част от Вашите колеги са специалисти с богата
практика и са търсени за различни проекти. В този смисъл
можем ли да твърдим, че научноизследователската работа е
пазарно ориентиран продукт?
Преподавателите работят
като ръководители, водещи членове, координатори или съизпълнители по разработваните
проекти, самостоятелно или в
екипи с други научни и обучаващи организации.
Около 70% от резултатите
на научноизследователската
дейност са свързани със създаване на изделия, технология,
методология, компютърен модел
и др. За последните години ВТУ
има регистрирани 5 патента.
Това показва, че работата на
преподавателите, докторантите и студентите има определена практическа насоченост
и резултатите намират реално
приложение в икономиката на
страната.
Да се спрете и на международната дейност на училището?
ВТУ е сключило договори с
43 международни университета, 14 от които са от Руската
федерация, един е от Китай и
22 – с висши учебни заведения
от Западна и Източна Европа.
Благодарение на подписаните
споразумения нашият университет разширява своята изследователска дейност със своите
партньори чрез участия в съвместни международни програми и проекти, както и обмен на
студенти.
О с о б е н и н тер е с з а ВТ У
представлява вече работещият и даващ резултати договор
за българо-китайско сътрудничество в образованието и
научните изследвания с Технологичния университет в гр.
Нимгбо, намиращ се в близост
до Шанхай. Вече втора година
развиваме образователна и научноизследователска дейност,
академичен обмен в обучението
на докторанти с двойно ръководство от България и Китай.
В момента във ВТУ се обучават
60 докторанти, от които 6 са с
научни ръководители от нашия
университет и от Китайския
технологичен университет.
Вече двадесет и две години провеждаме и голяма международна конференция, която
е посветена на проблемите на
транспортния сектор на национално и международно ниво.
Този форум се е наложил като
авторитетно научно събитие,
на което български и международни учени разглеждат актуални теоретико-методологични
и практикоприложни проблеми в
областта на транспорта и икономиката като цяло, обсъждат
общите проблеми, представят
новите научни постижения.
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Цанко Колев,
докторант, УАСГ
Въпреки че често високоякостният бетон се
смята за сравнително нов
материал, всъщност той
се е развивал постепенно
през годините, с което се
променя и определението
за него. През 1950 г. бетон
с якост на натиск 34 МРа е
смятан за високоякостен.
Днес за такъв се приема
бетон с характеристична
цилиндрична якост на натиск между 50 и 100 МРа,
а бетон с характеристична цилиндрична якост на
натиск над 100 МРа се определя като супервисокоякостен.
Високоякостните бетони се изготвят от високоякостни цименти и
добавъчни материали. Те
притежават по-голяма якост на натиск, на опън и
са с по-голям модул на еластичност. Характеризират
се с повишена дълготрайност, намалено съсъхване
и пълзене, по-добро съпротивление на удар на изтриваемост.
В продължение на дълги
години за изпълнението на
строителни съоръжения са
използвани бетони с по-ниски якости, което от своя
страна води до получаване на по-големи размери
на напречните сечения на
конструктивните елементи (колони, стени и др.). В
последните десетилетия
прилагането на високоякостен бетон се увеличава и сега той се използва
навсякъде по света. Днес
е основен компонент за
изпълнението на обекти с
големи мащаби, като небостъргачи, мостове, тунели и др.

Приложение в строителните конструкции
С развитието на технологиите и стремежа за
изпълнение на съвременни
иновативни сгради и инженерни съоръжения високоякостният бетон намира
все по-голямо приложение.
Той се прилага в:
– сгради: многоетажни жилищни, обществени
и промишлени, складове и
гаражи;
– мостови конструкции;
– пристанищни съоръжения;
– пътни настилки;
– хидротехнически съоръжения;
– тежконатоварени индустриални подове.
Стоманобетонни конструкции, изпълнени с високоякостен бетон
През 1962 г. бетон с
проектна якост на натиск 41 МРа е използван
за строежа на 40-етажната офис сграда в Чикаго,
САЩ. През 1972 г. бетон с
якост на натиск 52 МРа е
произведен за 52-етажна

Фиг. 1. a) Petronas Towers, Куала Лумпур, Малайзия; б) „Бурж
Халифа“, Дубай, ОАЕ

През 1994 г. в Шанхай,
Китай, започва строителството на 91-етажна
сграда Jin Mao и завършва
през 1999 г. (фиг. 2б). Използван е бетон с клас по
якост на натиск от С40/50
до С60/75.
Пр е з 2 0 0 8 г . в Д у бай, Обединени арабски
емирства, е построено
70-етажно здание. Използвана е конструктивна система тръба в тръба, състояща се от периферни
стоманобетонни рамки и

направление и намаляване
на размерите на напречните сечения на стоманобетонните елементи. Увеличената водоплътност и
намалената пропускливост
на вредни вещества на високоякостния бетон дават
възможност за увеличаване на дълготрайността и
осигуряване на експлоатационната годност на мостовата конструкция. Като
недостатъци на високоякостния бетон може да
се приемат необходимият
строг контрол на състава
на бетона при производството му и повишената
себестойност за производството на 1 т3 бетон.

Проблеми в комбинирани
елементи и конструкции
у нас

Фиг. 2. а) Taipei 101, Тайпе, Тайван; б) Jin Mao, Шанхай, Китай; в) Almas Tower, Дубай, ОАЕ

офис сграда отново там.
Двадесет и пет години
след началото се стига до
материал с натиск 95 МРа,
а в края на 80-те години на
ХХ в. и супервисокоякостен
- 130 МРа, за 58-етажната
сграда в Сиатъл, САЩ.
През 1993 г. започва
строежът на небостъргачите близнаци. До 2004 г.
това са най-високите сгради в света. За изграждането на конструкцията им е
използван високоякостен
бетон с якост на натиск
100 МРа. През 2004 г. започва строежът на „супер”
небостъргача „Бурж Дубай”
(„Бурж Халифа”) в Дубай,
който официално е открит
през 2010 г. (фиг. 1б). За нея
е използван високоякостен
бетон с якост на натиск
80 МРа.
Освен в сградите високоякостният бетон се използва и при изграждането
на мостови конструкции.
През 1989 г. в Норвегия е
построен такъв с високоякостен бетон с леки добавъчни материали с якост
на натиск 55 МРа. По този
начин е реализирано олекотяване и висока носимоспособност на конструкцията на моста. През 1993 г.
за подобно съоръжение в
Япония е използван високоякостен бетон с якост
на натиск 100 МРа. През
1998 г. е построен мост в
Уелс, Великобритания. Той
представлява многоотворен вантов мост, в който
е вложен бетон с кубова якост на натиск 70 МРа.
Комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции, изпълнени с високоякостен бетон
В сравнение със сто-

манените и стоманобетонните конструкции комбинираните започват да
се прилагат значително
по-късно, но тяхното използване в строителната
практика има достатъчно
голям обхват и непрекъснато се разширява. През
1999 г. във Виена е построена 55-етажна сграда. За
изпълнението са използвани комбинирани стоманостоманобетонни рамки и
стоманобетонно ядро. За
да се постигнат по-малки размери на колоните,
се използват комбинирани
стомано-стоманобетонни сечения със запълнени
с бетон кръгли стоманени сечения и вбетонирани
стоманени ядра и с изцяло
вбетонирани 2Т-стоманени
сечения. Използвана е конструкционна стомана клас
8355 и самоуплътняващ се
бетон с кубова якост на натиск от 40 до 60 МРа.
През 1999 г. започва строителството на
101-етажна офис сграда
в Тайпе, Тайван (фиг. 2а)
и завършва през 2004 г.
Конструкцията е изпълнена от стоманени рамки
с комбинирани стоманостоманобетонни греди
и комбинирана стоманостоманобетонна подова
конструкция. За поемането
на вертикалните товари
са използвани осем комбинирани стомано-стоманобетонни мегаколони със
запълнено с високоякостен
бетон съставено квадратно стоманено сечение. Използван е високоякостен
бетон с якост на натиск 70
МРа и високоякостна стомана 8М570М с граница на
провлачване 420 МРа.

централно стоманобетонно ядро. В по-ниската част
на сградата са изпълнени
комбинирани стомано-стоманобетонни колони със
запълнени с бетон кръгли
стоманени сечения и изцяло вбетонирани 2Т-стоманени сечения. По този
начин са намалени напречните сечения на колоните.
Използван е бетон с кубова
якост на натиск от 45 до
70 МРа, армировъчна стомана с граница на провлачване 460 МРа и конструкционна стомана клас 8355.

Предимства и недостатъци
Високоякостният бетон често се използва в
конструкции не само заради високата си якост на
натиск, а и поради други
негови характеристики,
като увеличен модул на
еластичност, повишена
водоплътност, намалено
съсъхване и пълзене, подобро съпротивление на
удар, на изтриваемост или
по-голяма дълготрайност.
При сградите използването на високоякостен бетон
довежда до намаляване на
размерите на напречните
сечения на стоманобетонните елементи, което води
до получаване на по-големи
свободни пространства,
олекотяване на конструкциите, реализиране на икономия на материали, средства и труд при тяхното
изготвяне, транспорт и
монтаж. В мостовите
конструкции високоякостните бетони се използват
за увеличаване на дължината на отвора, увеличаване на разстоянието
между гредите в напречно

В комбинирани елементи и конструкции у нас се
явяват редица проблеми.
Първо, в България те са
малко прилагани в строителната практика поради
следните причини:
– липса на нормативна
база за тяхното проектиране и изпълнение до навлизането на БДС ЕМ 1994-11:2005 (Еврокод 4);
– епизодични и недостатъчни научни изследвания на комбинирани елементи и конструкции у нас,
независимо от обстоятелството, че теоретични и
експериментални изследвания на такива конструкции
в световен мащаб се извършват от много години
и че периодично се провеждат международни симпозиуми и конференции;
– незаинтересованост
в миналото на определени
строителни организации
и строителни фирми да се
снабдят с необходимата
съвременна технологична
съоръженост за заваряване
на болтови дюбели.
С навлизането на стандарта БДС ЕМ 1994-1-1:2005
възниква нов проблем пред
българските проектанти.
В този стандарт се допуска използването на бетони
до клас С60/75 за комбинирани стомано-стоманобетонни плочи и греди и до
клас С50/60 за комбинирани
стомано-стоманобетонни
колони, т.е. не се позволява
прилагането на високоякостни бетони в комбинираните стомано-стоманобетонни колони.
Проблем е и липсата
на производство. Това се
дължи на необходимостта
от високоякостни материали за изготвянето му,
подходящи рецепти за проектиране на състава на
бетона и необходимостта
от строг контрол при производството му.

Заключение
В последните десетилетия прилагането на

високоякостен бетон в
строителните конструкции се увеличава значително. Днес той е основен
компонент за изпълнението на обекти с големи мащаби, като небостъргачи,
мостове, тунели и др. Основните предимства на
високоякостния бетон са
неговата висока якост на
натиск, увеличен модул на
еластичност, повишена
водоплътност и др. Тези
характеристики са съчетани и с изключителна
дълготрайност, което
обуславя ниски експлоатационни разходи и дълъг
живот на съоръженията.
Това разширява значително областите на приложение на високоякостния
бетон в сравнение с бетоните с нормална якост.
Освен това използването
на тези бетони за по-тънкостенни сечения води до
намаляване на количеството на бетонните работи,
на кофража, на вложената
армировка и олекотяване
на стоманобетонната
конструкция. В България
използването на високоякостен бетон и изпълнението на комбинирани
стомано-стоманобетонни
елементи и конструкции е
много ограничено, а комбинирани елементи и конструкции от високоякостен бетон не се прилагат
в строежите у нас.
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Инж. ас. Боян Петров,
доц. д-р Румяна
Захариева, УАСГ
С приемането на Закона
за управление на отпадъците (юли 2012 г.) и Наредбата
за управление на строителните отпадъци и за влагане
на рециклирани строителни
материали (НУСО, ноември
2012 г.) у нас се въведоха
европейските цели при управление на строителните
отпадъци - 70% степен на
материално оползотворяване към 2020 г. Строителната керамика, с кодове
17 01 02 и 17 01 03, е сред
най-масовите строителни
отпадъци у нас (около 14%
от общото им количество
според Националния стратегически план за управление на строителните отпадъци, 2011г.), поради което
тя е от целевите групи на
строителните отпадъци
– тези, към чието материално оползотворяване са
поставени специфични цели,
които плавно нарастват от
30% до 70% в периода 2014
– 2019 г. (табл.1). Тези цели
налагат да се търси решение за по-широко използване
на рециклираните материали от строителна керамика, например за направата
на бетон, още повече че в
строежите с публично финансиране трябва да се
влагат определен процент
рециклирани материали (по
Приложение №10 от НУСО).

Таблица 1. Цели за материално оползотворяване на някои кодове строителни отпадъци (по
Приложение №8 към чл. 11, ал. 2. на НУСО)
Код на отпадъка
17 01 01 бетон
17 01 02 тухли
17 01 03 керемиди, плочки,
фаянсови и керам. изделия

2014 г.
85%
30%
30%

2015 г.
85%
37%
37%

2016 г.
85%
43%
43%

2017 г.
85%
50%
50%

Таблица 2. Абсорбция на вода (по БДС ЕN 1097-6) на трошен
камък от рециклиране на 3 вида зидарийни тела от
строителна керамика
Време

Абсорбция на вода, %
Плътни тухли от Плътни тухли от Решетъчни тухли
Багренци
Бутово
от Луковит

30 s

12,3

13,3

11,8

1 тin

13,8

15,3

14,8

5 тin

14,0

15,8

15,7

15 тin

14,0

15,8

15,9

24 h

17,0

17,7

18,5

Таблица 3. Състави на бетона
Състав № Цимент Вода Пясък Естествен Рециклиран
Химична
ЕДМ
ЕДМ
добавка
kg
dm3
kg
kg
kg
% от масата
на цимента
Б0
350
175
640
1193,5
0,25
Б10 (20%)
350
175
640
954
150
0,10
Б15 (60%)
350
175
640
477
450
0,20
Б9 (100%)
350
175
640
751
0,40

Фиг. 1. Илюстрация на използвания едър добавъчен материал
– естествен трошен камък и рециклиран трошен камък от
строителна керамика

Приложение на рециклираната керамика в строителството
Според Pacheco и Jaliali
[1] керамичните отпадъци
се разделят на две категории в зависимост от източника на суровините. В
първата категория влиза
т.нар. червена керамика,
състояща се от тухли, керемиди и др. Втората категория е т.нар. бяла керамика
от плочки с по-плътен череп
(полупорцелан и порцелан) и
санитарна керамика.
Керамичните отпадъци
могат да бъдат влагани
като пълнител в цимента
и/или като добавъчен материал в бетона, но всяка
от горните категории има
специфична област на оползотворяване, тъй като има
различен ефект върху свойствата на бетонната смес
и бетона. Например според
МеШпа и др. [2] добавянето
на смляна санитарна керамика намалява времето за
свързване на цимента и прави сместа по-подвижна, докато смляната строителна
керамика увеличава времето за свързване и намалява
подвижността на смесите.
Едрата фракция с размер
над 4 тт служи за пълно или
частично заместване на естествения едър добавъчен
материал (ЕДМ). Фракцията с размер до 4 тт може
да замества частично или
напълно пясъка. Не са ед-

Фиг. 2. Изменение на якостта на натиск на бетоните с
рециклиран ЕДМ от керамика

нозначни резултатите по
отношение на ефекта от
влагане на трошен пясък
от керамика върху якостта на натиск и якостта
на опън при огъване – според [3] тези показатели
намаляват при образци на
възраст 28 дни, в сравнение
с конвенционални състави,
но ако замяната е до 50%,
намалението се компенсира
до голяма степен в по-късна
възраст (180 дни).
При частична или пълна замяна на естествения ЕДМ с трошен камък
от керамика с подходяща
зърнометрия не се наблюдават значителни разлики
в якостите. В своите изследвания Cachim и Suzuki
[4, 5] получават по-високи
резултати за якостите на
натиск при замяна до 20%,
което се дължи вероятно
на благоприятния ефект
на керамиката да служи
като резервоар и да отдава влага към циментовия
камък, с което допринася
за по-добрата му хидратация – ефект, който по тази
причина е наречен internal
curing. Така скоростта на

набиране на якост в по-късна възраст е по-висока в
сравнение с тази при бетоните с обикновени ЕДМ.
Според други изследвания [6] с увеличаване на
количеството на ЕДМ от
трошени тухли се наблюдава значително намаляване на якостта на натиск
(до 45% при 100% замяна на
ЕДМ с такъв от трошени
тухли) и малко по-слабо изразено при якостта на опън
при (до 26%). Известно намаляване се отчита и при
еластичния модул, тъй като
при керамиката той е понисък от този на скалните
материали, използвани като
трошен камък за направата
на конвенционални бетони.

Експериментална постановка и резултати
Използван е цимент
СЕМ II А-V 42,5К. Той отговаря на изискванията на
БДС ЕN 197-1 „Цимент. Част
1: Състав, изисквания и критерии за съответствие за
обикновени цименти“.
Използван е речен пясък от кариера „Кривина“,

2018 г.
85%
57%
57%

2019 г.
85%
63%
63%

2020 г.
85%
70%
70%

отговарящ на изискванията на БДС ЕN 12620:2002
+А1:2008^А:2008.
Химическата добавка е
поликарбоксилатен суперпластификатор GLENIUM
51, продукт на фирма BASF.
Използвани са, съгласно
БДС ЕМ 12620 +А1, два вида
едър добавъчен материал:
– Естествен ЕДМ:
трошен камък от кариерата в с. Студена, фракция
4/11,2 тт.
– Рециклиран ЕДМ: рециклиран трошен камък от
груба строителна керамика,
фракция 4/11,2 тт - фиг.1.
Тъй като в момента
няма редовно производство
на рециклиран трошен камък от строителна керамика, е използван т.нар.
моделен трошен камък. Той
е произведен от зидарийни
тела (тухли) на 3-ма различни производители на строителна керамика (табл. 2.),
при използване на технологиите за рециклиране на
строителни отпадъци (с
мобилна роторна трошачна
машина на площадката в кв.
„Враждебна”, оператор „Софинвест“). Този подход дава
възможност да се установи
влиянието на физико-механичните свойства на строителната керамика върху
свойствата на рециклирания ЕДМ, като се избегне
влиянието на редица нежелани примеси (от зидарийни
разтвори, мазилки и др.).
За разлика от естествения трошен камък, който
има пренебрежимо малка абсорбция на вода (под 0,5%),
при изследваната керамика
абсорбцията достига до
18%. Тази водопопиваемост
следва да се отчита при изготвянето на състави с рециклиран керамичен трошен
камък, тъй като тя води до
съществено понижение на
обработваемостта на смесите. В табл. 2 са показани
резултатите от изпитванията за абсорбция на вода
на различните видове строителна керамика, от която
е произведен рециклиран
трошен камък. Изпитването е проведено съгласно
БДС ЕN 1097-6, като абсорбцията е определяна след 30
секунди, на 1-вата, 5-ата
и 15-ата минута и след 24
часа.
Прави впечатление, че
поради характера на поровото пространство (едри
пори и капиляри) още на първата минута повечето от
откритите пори се запълват с вода и абсорбцията
достига до около 14 – 15%,
като до 5-ата минута тя
нараства само с още с 1 1,5%. След това до 24-тия
час водопопиваемостта се
повишава до 17 – 18,5%.

За целите на настоящото изследване е използван
рециклиран трошен камък
от тухли, произведени от
Багренци.
Представени са резултатите за 4 състава на
бетон, от които един референтен (без заместване на
естествения ЕДМ) и три
съответно с 20%, 60% и
100% замяна на ЕДМ с трошен камък от рециклирана
керамика – табл. 3.
Съставите са проектирани по метода на плътните обеми, като е спазена
препоръката при проектиране на леки бетони отношението по обем между
пясъка и ЕДМ да бъде в границите 1,5 - 1,8 [7]. Всички състави са с еднакво
количество на цимента и
водоциментно отношение.
Проектният клас по якост
на натиск е С25/30.
Обработваемоста на
всички състави е проектирана за клас 82 (50 – 90
тт). При изготвянето на
бетони с еднакви консистенции, В/Ц и съдържание
на цимент единственото
средство за контролиране
на консистенцията е количеството на пластифисиращата добавка, което води
до различното й количество
при съставите с различно
съдържание на рециклиран
трошен камък.
С оглед преодоляване
на проблемите с обработваемостта, предизвикани
от абсорбцията на вода от
рециклираните материали
и тяхната по-грапава и ъгловата повърхност, е приложено предварително омокряне на трошения камък с
14% вода от неговата маса.
Тази вода, съгласно постановките на БДС ЕN 206-1 за
ефективно водно съдържание, не се взема предвид при
изчисляване на водоциментното отношение.
Съставите са забъркани в гравитачен бетоносмесител с максимален
обем 120 т3. До момента на
изпитване отлежават при
стандартни условия, съгласно БДС ЕN 206-1.
Установено е, че с нарастване на съдържанието
на рециклиран ЕДМ якостта на натиск намалява – на
7-ия ден това намаление е
съответно 8%, 20% и 31%
за съставите с 20%, 40%
и 100% заместване на естествения с рециклиран
ЕДМ - фиг. 2. В по-късна
възраст (28-и ден), относителното понижение в
якостите при съставите
с рециклирана керамика е
отчасти компенсирано и
не надвишава 21% - очевидно рециклираният добавъчен материал съдейства
за по-добро протичане на
процесите на хидратация,
отдавайки влага към циментовия камък, при което се
подобрява и сцеплението
между тях - т.е. проявява се
ефектът на т.нар. internal
curing.

Заключение и насоки за
бъдещи изследвания
С използването на трошен камък от рециклирана
строителна керамика за
направата на бетон могат
да бъдат успешно решени
редица задачи, свързани с
управлението на строителните отпадъци. Проектирането на състава и
изготвянето на бетонните
смеси изисква да се отчитат особеностите на керамичния рециклиран трошен
камък. Частичната замяна,
до 60%, на естествения с
рециклиран трошен камък
не води до съществено понижение в якостта на натиск.
Дори и при 100% замяна е
възможно да се произвеждат конструктивни бетони
клас С25/30 без необходимост - за разлика от леките бетони, от завишаване
на количеството цимент. В
същото време тези бетони
имат обемна плътност във
въздушно сухо състояние с
2,5 до 18% по- ниска, което
е значително предимство,
тъй като води до намаляване на собственото тегло
на конструктивните елементи.
Предстои изследването и на други аспекти от
поведението на бетоните,
съдържащи рециклирани керамични добавъчни материали, като модул на еластичност, съсъхване, процес на
карбонизация и сцепление с
армировката, за да бъдат
очертани адекватните
области на приложение на
тези бетони.
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ǷȘȖșȚȖȍȌȐȕȌȖȉȢȘșȚȖȓ
Или как датчанинът Ханс Вегнер преди повече от половин
век създава мебели, които не излизат от мода и днес
Елица Илчева
В света има само един
стол, който носи просто
името „Столът“. Казват,
че това е любимият стол
на президента Кенеди.
Създаден е от датчанина Ханс Вегнер (Hans J.
Wegner) още през 1949 г.,
а светът пощурял по него
след първия пряк телевизионен дебат в историята
между Джон Кенеди и Ричард Никсън на 21 октомври 1960 г. Дуелът с думи
събира 70 млн. зрители,
които гледали не само
кандидатите, но и стола
на Вегнер, който наклонил везните при избора на
президент на САЩ.
На старите снимки се
вижда как Кенеди е кръстосал спокойно крака в
стола и е обгърнат от
неговата фина кръгла облегалка, а Никсън е застанал така, сякаш краката
на креслото му ще се срутят всеки момент. След
този дебат нареченият
при създаването си „Кръгъл стол“ става известен
като „Столът”.
Но да се описва творчеството на Вегнер само
с този хитов исторически
предмет е крайно несправедливо, защото неговите
попадения са многобройни.
Изложбата на датчанина
с най-добрите му творби,
озаглавена „Просто един
добър стол”, се появява
перманентно в дизайнерския музей на мебелите
в Копенхаген и специалистите твърдят, че ако
имаше „Оскар” за столове,
той не веднъж щеше да
бъде спечелен от твореца,
на когото поне половината свят се възхищава от
десетилетия. Неговите
произведения продължават да украсяват изискани
гурме ресторанти и домове, подредени с вкус.
Ханс Вегнер е роден в
дома на обущар в малкото датско градче Тьондер
през 1914 г. Датските
издания съобщават, че е
можел да рисува и да крои
с ножицата, преди още да
проходи. След училище работил като дърводелец и
още по-конкретно - като
майстор на маси. После
записал „Дизайн на мебели” в Копенхагенското

училище по изкуствата.
По време на следването
негов състудент е Бьорге Могенсен, който също
става прочут дизайнер.
Вегнер е работил известно време за Арне
Якобсен, успешен датски
дизайнер. Отговарял е за
мебелите в общинската
зала „Архус“, която Якобсен проектира. След няколко години работа там
стартира собствена компания. Заедно с колегата
архитект Бьорге Могенсен той проектира мебели за ФДБ (датска верига
от магазини за хранителни стоки), ръководена от
Ерик Колд.
През 1950 г. Вегнер
прави пробив на голямата
сцена. Неговият проект
се казвал „Стол У” – семпла дървена мебел, която
чрез своята конструкция
на облегалката се превръща в една от дизайнерските икони на датчанина.
„Ех, да можеше човек
поне един добър стол да

Датчанинът с миниатюрни проекти на неговите творения
Легендарният стол от 1949 г. на дизайнера, озаглавен
„Кръглият стол” и станал известен просто като „Столът”

щото винаги може още и
още. Винаги имам предвид,
че човек може още по-добре да го направи. Дори
просто с 4 прави пръчки”.
В дей с т ви т ел н о с т
обаче проектите на Вегнер са инспирирани от
един невероятен копнеж
по перфекционизма и голям редукционизъм, който
Креслото Teddy Bear
Chair (1951)

Креслото Circle Chair (1986), едно от последните му творения

проектира”, пише дизайнерът две години след това
и уточнява – „Усещам, че
той повече се дърпа от
мен, колкото повече работя върху него. А може
би не е така. Нищо окончателно не може да се
направи. Това могат само
онези, които не разбират
за какво става въпрос. За-

той завърта в посока към
своите леки и органични форми. И това прави
неговите творби толкова особени. Той никога
не се е занимавал само с
една единствена скица и
с нейното разработване.
Винаги сякаш е търсил „душата” на мебелите, които
е правил. Стилът му се

определя като „органичен
модернизъм” без принадлежност към определена
епоха и подходящ за всички времена. Колкото и
тривиално да звучи това
определение, то изразява
точно неговите търсения.
Високото качество и
взискателност в работата, заедно със съгласуваните усилия на някои от
производителите му са
допринесли за международната популярност на
датския дизайн в средата на миналия век. Често
описват произведенията
му като част от модернистична школа с акцент
върху функционалността.
Вегнер е получил няколко големи дизайнерски отличия. Lunning през
1951 г. и голямата награда
на Миланското триенале
през същата година. Носител е на медал „Принц
Ойген“ в Швеция и медал
Danish Eckersberg. През
1959 г. той е станал почетен кралски дизайнер за
промишлеността от Кралското общество на изкуствата в Лондон. Неговите мебели присъстват в
множество международни
колекции, включително
Музея на модерното изкуство в Ню Йорк и Die Neue
Sammlung в Мюнхен.
Датчанинът е и доктор хонорис кауза на Кралския колеж на изкуствата
в Лондон. Вегнер умира в
Копенхаген през 2007 г.
Той оставя и наследство
от 3500 проекта за мебели, 500 от които са за различни столове. 100 стола
са достигнали масовото
производство, като голяма част от тях са се превърнали в разпознаваеми
икони в дизайна.
Може би най-подходящият отговор на въпроса
за това, какъв трябва да
бъде един стол, Вегнер
дава със следните думи:
„Един стол става стол,
когато някой седне отгоре му.”
Ако обърнем внимание
на неговите творби, изглежда, че тази мисъл не е
напуснала големия дизайнер нито за секунда.

ТЪРГОВЕ & ОБЯВИ

петък, 15 януари 2016

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
3Наименование: Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II етап, по обособени позиции.
Обособена позиция №1- Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес
жк „Струмско”, ул. „Струма“ №2; Обособена позиция №2 - Многофамилна жилищна сграда с административен
адрес ул. „Цар Иван Шишман“ №20; Обособена позиция №3 - Многофамилна жилищна сграда - бл. 41, вх. А, Б и
В, с административен адрес жк „Ален мак”; Обособена позиция №4 - Многофамилна жилищна сграда - бл. 27,
вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ул. „Марица“; Обособена позиция №5 - Многофамилна жилищна
сграда - бл. 210, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес жк „Еленово”; Обособена позиция №6: - Многофамилна жилищна сграда – блок №21, блок №22, вх. А и вх. Б, блок №23, вх. А и вх. Б, с административен
адрес жк „Еленово”; Обособена позиция №7 - Многофамилна жилищна сграда – блок №207, вх. А, вх. Б и вх.
В, с административен адрес жк „Еленово”; Обособена позиция №8 - Многофамилна жилищна сграда – блок
№63, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес жк „Ален мак”; Обособена позиция №9 - Многофамилна жилищна сграда – блок №3, вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. „Иван Михайлов“ №57; Обособена
позиция №10 - Многофамилна жилищна сграда – блок №38, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес
жк „Ален мак“; Обособена позиция №11 - Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. А, вх. Б, вх. В и вх.
Г, с административен адрес жк „Еленово“; Обособена позиция №12 - Многофамилна жилищна сграда – блок
№209, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес жк „Еленово“; Обособена позиция №13 - Многофамилна жилищна сграда – блок №6, вх. А и вх. Б, №7, вх. А и вх. Б, №8, с административен адрес жк „Еленово“;
Обособена позиция №14 - Многофамилна жилищна сграда – блок №10, №11, вх. А и вх. Б, №12, вх. А и вх. Б, с
административен адрес жк „Струмско център“; Обособена позиция №15 - Многофамилна жилищна сграда
– блок №1, 2, вх. А и вх. Б, №3, вх. А и вх. Б, №4, с административен адрес жк „Струмско център“; Обособена
позиция №16 - Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. А и вх. Б, с административен адрес, жк „Струмско“, ул. „Огражден“; Обособена позиция №17 - Многофамилна жилищна сграда – блок №13, №14, вх. А и вх. Б,
№15, вх. А и вх. Б, и №16, с административен адрес жк „Ален мак“; Обособена позиция №18 - Многофамилна
жилищна сграда – блок №13, №14, вх. А и вх. Б, №15, вх. А и вх. Б, №16, вх. А и вх. Б, с административен адрес
жк „Струмско център“; Обособена позиция №19 - Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166,
вх. А и вх. Б, с административен адрес жк „Еленово“; Обособена позиция №20 - Многофамилна жилищна сграда
– блок №38, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес жк „Струмско“, ул. „Броди“ №21; Обособена позиция
№21 - Многофамилна жилищна сграда – блок №212, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес жк
„Еленово“; Обособена позиция №22 - Многофамилна жилищна сграда – блок №46, блок №47, вх. А и вх. Б, №48 и
№49, с административен адрес жк „Еленово“; Обособена позиция №23 - Многофамилна жилищна сграда – блок
41, с административен адрес жк „Еленово“; Обособена позиция №24 - Многофамилна жилищна сграда – блок
№21, №22, вх. А и вх. Б, с административен адрес жк „Ален мак“; Обособена позиция №25 - Многофамилна
жилищна сграда – блок №23, вх. А и вх. Б, с административен адрес жк „Ален мак“
Възложител: Община Благоевград
Oсн. предмет: 45320000 - Изолационни
строителни работи
Прогнозна стойност: 31 057 033.88 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 65
Срок за получаване на документация за
участие: 23.02.2016 г. Час: 17:30
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23.02.2016 г. Час: 17:30
Отваряне на офертите: зала 101 в сгра-

дата на община Благоевград
Дата: 24.02.2016 г. Час: 10:00
За контакти: Крум Алуминов - старши
юрисконсулт
Факс: 073 884451
Адрес: пл. „Георги Измирлиев“ №1
Адрес на възложителя: www.blgmun.com
Телефон: 073 867714
E-mail: kaluminov@blgmun.com
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_
doc&doc_id=705185&newver=2

3Наименование: Избор на изпълнител на инженеринг ( проектиране,
СМР и авторски надзор ) за модернизация, ремонт и реконструкция на
комплекс „Зимен дворец на спорта“, гр. София, по две обособени позиции:
Обособена позиция 1 - Изпълнение на инженеринг (изготвяне на проект
за строително-ремонтни дейности, доставка и монтаж на спортни съоръжения, оборудване и изпълнение на СМР) на обект: „Зимен дворец на
спорта“; Обособена позиция 2 - Изпълнение на инженеринг (изготвяне на
технически проект, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на обект: „Реконструкция и модернизация на хладилна инсталация - студова станция и ледени полета на „Зимен дворец на спорта“
Възложител: Академика 2011 ЕАД
Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и
монтажни работи
Прогнозна стойност: 29 166 666.67 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 20
Срок за получаване на документация за
участие: 22.02.2016 г. Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 22.02.2016 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: София, общински район „Слатина”, жк „Гео Милев”, Сту-

дентско общежитие, бл. 3, вх. А, ет. 1
Дата: 24.02.2016 г. Час: 10:00
За контакти: Димитър Божилов
Адрес: жк „Гео Милев”, Студентско общежитие, бл. 3, вх. А, ет. 1
Адрес на възложителя:
www.academica2011.com
Телефон: 02 4894473
E-mail: academica_sport@abv.bg
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_
doc&doc_id=705127&newver=2

3Наименование: Работно проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строителни дейности на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
Възложител: Община Пазарджик
Oсн. предмет: 71220000 - Архитектурно
проектиране
Прогнозна стойност: 14 447 301.8 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 220
Срок за получаване на документация за
участие: 08.02.2016 г. Час: 17:30
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08.02.2016 г. Час: 17:30
Отваряне на офертите: „Стъклена

зала”, на II етаж в административната сграда на Община Пазарджик
Дата: 09.02.2016 г. Час: 10:00
За контакти: Мария Илиева
Факс: 034 440711
Адрес: бул. „България“ №2
Адрес на възложителя: http://www.
pazardjik.bg/
Телефон: 034 402253
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_
doc&doc_id=705017&newver=2

3Наименование: Изграждане на пристройка и надстройка към съществуваща сграда на ОДЗ „Детство мое” за две групи в УПИ VII „за
детска градина”, кв. „64”, гр. Аксаково
Възложител: Община Аксаково
Oсн. предмет: 45214100 - Строителни
и монтажни работи по общо изграждане на
детски градини
Прогнозна стойност: 1 140 000 лева
Краен срок за изпълнение: Завършване:
31.12.2018 г.
Срок за получаване на документация за
участие: 29.01.2016 г. Час: 16:30
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29.01.2016 г. Час: 16:30
Отваряне на офертите: гр. Аксаково, ул.

„Г. Петлешев" №58б, Общинска администрация, заседателна зала - II етаж.
Дата: 01.02.2016 г. Час: 13:30
За контакти: Руска Георгиева Илиева
Факс: 052 762157
Адрес: ул. „Г. Петлешев“ №58б
Адрес на възложителя: www.aksakovo.net
Телефон: 052 762157
E-mail: d_pravna@aksakovo.net
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_
doc&doc_id=705080&newver=2
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Да подкрепим възстановяването на Голямата базилика
в Плиска!

Банкова сметка за дарения: Сдружение „Плиска“
Юробанк и Еф Джи България АД, Клон София
IBAN: BG47BPBI 7939 1087782801, BIC код: BPBIBGSF
ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ

„Развитието на дейността
на „Знак за качество на БАВ“
11 февруари 2016 г., 10:30 часа

ПОКАНА
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Имаме удоволствието да Ви поканим на дискусионен форум „Развитието на
дейността на Знак за качество на БАВ“. Участие в срещата ще вземат български
строителни компании, изграждащи инфраструктурни проекти в отрасъл ВиК.
Събитието предстои да се проведе на 11 февруари 2016 г. (четвъртък) в сградата на КСБ, София, кв. „Полигона”, ул. „Михаил Тенев“ №6.

П РО ГРАМ А
10:30 – 11:00 ч. Кратко представяне на „Знак за качество на БАВ”.
11:00 – 12:00 ч. Дискусия: Изпълненото до момента и бъдещи перспективи.
12:00 – 12:30 ч. Неформално дискутиране по темата и коктейл.
С молба да заявите Вашето желание за участие до 4 февруари 2016 г.
на е-mail: news.stroitel@gmail.com или 02/806 29 21, 0884 202 257.
Благодарим Ви!
С уважение,
Инж. Александър Маринчев
Директор на Дирекция „Знак за качество на БАВ“

3Наименование: Изпълнение на инженеринг (проектиране, доставки,
изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Джебел по четири
обособени позиции: Обособена позиция 1 - Жилищен блок - конструкция - панелна, находящ се в гр. Джебел, улица „Тракия” №2, блок „Детелина“; Обособена
позиция 2 - Жилищен блок - конструкция - панелна, находящ се в гр. Джебел,
улица „Тракия” №6, блок „Младост 1“; Обособена позиция 3 - Жилищен блок
- Конструкция - панелна, находящ се в гр. Джебел, улица „Тракия” №8, блок
„Младост 2“; Обособена позиция 4: „Жилищен блок - конструкция - панелна,
находящ се в гр. Джебел, улица „Тракия” №12, блок „Младост 4“
Възложител: Община Джебел
Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и
монтажни работи
Прогнозна стойност: 4 379 400.6 лева
Краен срок за изпълнение: Завършване:
31.12.2016 г.
Срок за получаване на документация за
участие: 15.02.2016 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15.02.2016 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: адресът на въз-

ложителя
Дата: 16.02.2016 г. Час: 12:00
За контакти: Надежда Георгиева
Факс: 03632 2310
Адрес: ул. „Еделвайс“ №19
Адрес на възложителя: www.dzhebelbg.
com
Телефон: 03632 8909
E-mail: kmet_dj@abv.bg
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_
doc&doc_id=705239&newver=2

3Наименование: Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски
надзор и изпълнение на СМР на многофамилна жилищна сграда в гр. Божурище, жк „Жилища“, бл. 1 във връзка с реализацията на Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
Възложител: Община Божурище
Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и
монтажни работи
Прогнозна стойност: 1 362 659.15 лева
Краен срок за изпълнение: Завършване:
31.12.2016 г.
Срок за получаване на документация за
участие: 28.01.2016 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28.01.2016 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: град Божурище,

бул. „Европа“ №85
Дата: 29.01.2016 г. Час: 10:00
За контакти: Соня Георгиева Вълчева
Факс: 02 9933104
Адрес: бул. „Европа“ №85
Адрес на възложителя: www.bozhurishte.bg
Телефон: 02 9932913
E-mail: bojurob@mail.bg
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_
doc&doc_id=705177&newver=2

3Наименование: Прилагане на мерки за енергийна ефективност в
МБАЛ „Проф. д-р К. Чилов” – град Мадан, община Мадан – Етап 1
Възложител: Община Мадан
Oсн. предмет: 45331100 - Строителни и
монтажни работи на отоплителни тръбопроводни инсталации
Прогнозна стойност: 508 515.8 лева
Краен срок за изпълнение: Завършване:
30.06.2016 г.
Срок за получаване на документация за
участие: 27.01.2016 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27.01.2016 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Заседателна

зала на общинска администрация Мадан
Дата: 28.01.2016 г. Час: 12:00
За контакти: Дарина Атанасова - гл. експерт „Обществени поръчки”
Факс: 0308 98277
Адрес: ул. „Обединение“ №14
Адрес на възложителя: http: // www.madan.
bg
Телефон: 0308 98220
E-mail: madanoba@gmail.com
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_
doc&doc_id=705171&newver=2
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ǫȘȈȌȧȚșȍȓȐȡȈȕȈǳțȕȈȚȈȊȗȍȘȐȖȌȈ
±ȋ
Спътникът на Земята е найстратегическата междинна
спирка до Марс
Страницата
подготвиха
Страхил Василев и
Мартин Славчев
Представете си селища на Луната, построени
от гигантски 3D принтери и населени в продължение на месеци от екипи от
астронавти. Всъщност
това може да се превърне
в реалност в рамките на
малко повече от десетилетие. Конструирането на
обитаема лунна база може
да започне само след 5 години, обяви Европейската
космическа агенция (ESA)
на своя Между народен
симпозиум „Луна 2020 –
2030” в Холандия миналия
месец. Предполага се, че
новото лунно селище може
да послужи като трамплин
за бъдещите мисии към
Марс.

„Стратегията за изследване на Космоса на
ESA определя Луната като
приоритетна дестинация
за хората по пътя им към
Марс“, казва Кати Лаурини от НАСА. „Времето е
подходящо да започнат
приготовленията, които
да позволят на Европа да
осъществи своите изследователски планове и да
подсигури ролята си на
силен партньор, докато
хората започват да изследват Слънчевата система“, допълва тя.
НАСА е особено заинтригувана да види подобен
проект осъществен, тъй
като Луната е определена
като най-стратегическата междинна спирка за пилотирана мисия до Марс.
Учени от университета в
Масачузетс са изчислили,
че астронавтите могат

ǼȘȍȕșȒȐȐȕȎȍȕȍȘ
ȘȈȏȘȈȉȖȚȐțȕȐȒȈȓȍȕ
șȓȢȕȟȍȊȟȈșȖȊȕȐȒ

Френски инженер създаде уникален слънчев часовник, който може да показва времето в цифров
формат. Изобретението
съ чет ав а мо дерн и т е
технологии и древните
знания.
Появата и вече достъпността на 3D печата отвори нови възможности за всякакви
изобретатели. Първият
цифров слънчев часовник е резултат именно
на тази революция в 3D
принтирането. В момента устройството е само
прототип и затова няма
търговско име.
Иновацията представлява класически слънчев
часовник – в него няма никаква електроника. Принципът му е като на древните слънчеви часовници
– основава се на сянката.
Единствено отчетът на
времето се показва в цифров формат, както е при
електронните часовници.
Кон с трукци я т а н а
Julldozer (под този ник-

нейм се представя инженерът) се състои от един
празен стъклен буркан,
няколко гайки и болтове
и продълговато парче
пластмаса. Той използва
Слънцето като източник
за захранване на серия
от аналогови пиксели,
които се подреждат под
точни ъгли.
Чрез математически
уравнения се поставят
дупки в пръчката, така
че слънчевата светлина
да се насочи във формата
на истински числа – точно като на обикновен цифров дисплей.
Иновационният механизъм показва времето
от 10 часа до 16:00 на
стъпки от 20 минути.
Julldozer обяснява, че за
да показва точното време, трябва да се постави
в правилната позиция.
Ако се намирате в Северното полукълбо, се уверете, че устройството е с
лице на север, а ако сте в
Южното – трябва да е с
лице юг.

да потеглят от Земята с
68% по-малко маса, ако поголямата част от течното гориво, необходимо за
пътуването им, бъде взето по път от Луната.
Ако добавим към това
и факта, че NexGen Space
LLC - консултантска компания, работеща за НАСА,
наскоро изчисли, че евентуалната лунна презареждаща станция може
да понижи стойността
за изпращане на хора на

Марс с до 10 млрд. долара
годишно – изграждането
на лунно селище започва
да изглежда неизбежно.
Планът, представен
от ESA, предвижда от началото на 20-те години на
XXI в. на Луната да бъдат
изпратени роботи, които
да започнат конструирането на различни съоръжения, като няколко години след това се очакват и
първите обитатели.
През 2013 г. ESA влезе

в партньорство със строителни компании, за да се
стартира тестването на
различни технологии за изграждане на лунна база, и
се стигна до заключението, че лунните материали
биха били най-подходящи
за конструирането на
сгради и други структури.
Това означава, че няма да
има нужда да се транспортират ресурси от Земята, което би коствало
астрономически суми.

Архитектурната фирма Foster + Partners са изобретили куполен дизайн с
натоварваща „контактна
мрежа“. Той включва клетъчно структурирани стени, които да предпазват
обитателите от микрометеорити и космическа
радиация, както и куха затворена структура, която
би дала на сградата добро
съотношение здравина/тежест.
Учените смятат, че за
да установим дали ресурсите на Луната биха ни
свършили работа, първо
трябва да стигнем до там.
В следващото десетилетие, от НАСА са твърдо
решени да изпратят астронавти на орбита около
спътника на Земята в продължение на няколко месеца. От Агенцията обявиха,
че ще се опитат да изтеглят своите операции от
Международната космическа станция колкото е възможно по-скоро, и вместо
това ще насочат вниманието си към Луната.
Независимо от това
какво ще предприеме
НАСА, едно нещо е сигурно – предстоят ни изумителни събития, свързани с
изследването на Космоса.

ǟȃǱǹǴǴǳǺǭǼǱǾǴȁǬǭǼǴǶǱǾǴǺǾ
ǮǺǰǺǼǬǽǷǴǴǮȆǯǷǴȅǱǹǻǼǬȁ
Нов вид брикети е на
път да помогне в решаването на проблема с
въглищния прах, който е
вторичен продукт на въгледобивната промишленост. В изобретението,
което изгаря без дим, са
съчетани два основни елемента – въглищен прах и
водорасли.
Според учените новият вид брикети са лесни за
производство и цената им
е ниска. Всяка година въгледобивните предприятия
по целия свят създават

като вторичен продукт
между 50 и 60 милиона
тона въглищен прах, което

е близо 30% от масата на
добитите въглища. Новият вид брикети били съз-

дадени по случайност, след
като найлонова торба, в
която са отглеждани водорасли, се спукала и протекъл процес, дал повод да се
изобрети технологията.
Проектът е разработен от Бен Зеели и екипа
му от Градския университет „Нелсън Мандела“
(NMMU), Южна Африка.
При нагряване иновативните брикети произвеждат бездимно горящ суров
петрол. Усъвършенстването на брикетите е отнело
пет години.

ǎǤǮǱȂǴȋǽȆǳǰǬǰǺȁǬǮȆǳǺǭǹǺǮȋǱǸǺ
ǯǺǼǴǮǺǺǾǭǴǺǸǬǽǷǺ
Учени от шведския Технологичен университет в Люлео създадоха
възобновяемо гориво от биомасло,
произведено чрез процеса на пиролизация. Маслото се получава чрез
бързо нагряване на горски остатъци
в безкислородна среда, а вторичните продукти се получават след бързо охлаждане.
Възобновяемото гориво се произвежда чрез ко-газификация на биомаслото с черна луга.
Според Ерик Фурусьо, ръководи-

тел на проекта „Каталитична газификация” – финансиран от Шведската агенция за енергетика и
индустриален консорциум, учените
са направили пробив с разработването на новия процес. „Успяхме да
накараме 1+1 да бъде равно на 3”,
казва той.
Нужната за възобновяемото гориво черна луга, която е отпадъчен
продукт, съдържа неизвлечена при
производството на картон и хартия дървесина, налична в големи

количества както в Швеция, така и
навсякъде по света. Според учените
горивото, получено чрез смесването на един камион биомасло и един
с черна луга, би било достатъчно на
един автомобил да обиколи Земята
10 пъти.

ǵȖȊȔȈȚȍȘȐȈȓȏȈȗȓȖȔȉȐȡȍȗȘȍȌȗȈȏȊȈȖȚȉȈȒȚȍȘȐȐ
М атери а л з а з ъ б ни пломби, получен чрез
смесване на силициев,
калциев и фосфорен окис,
ще предпазва от бактерии. Иновацията пред-

ставлява биологично активно стъкло, създадено
от учени от университета в Орегон, САЩ.
Н о ви я т м а т е р и а л
няма да позволява на

бактериите да атакуват останалите елементи на зъбната пломба.
Сред свойствата на биоактивното вещество
е да доставя загубени

заради кариеса минерални вещества. Отличителни черти на новата
съставка са твърдостта и високото ниво на
здравина.
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ǫȍȘȔȈȕȐȧșȚȘȖȐȊȍȓȖȔȈȋȐșȚȘȈȓȈ
Инвестицията за целия 100-километров
участък ще надхвърли 180 млн. евро

Страницата
подготви
Мирослав Еленков
Германия, която създаде аутобана, се стреми да
възпроизведе същия модел
и за велосипедистите.

Страната откри първата
5-километрова отсечка
от 100-километрова „супер магистрала“ за велосипеди. Целта на проекта
е трасето да свърже 10
града в западната част
на Германия, включител-

ǢȋǷǙȊǕǺǼǶǽȆǽ
ǽǿǻǱǼǭȆǼǳǭǱǳǻǷǬǾǱǹ
ǴǹǾǱǼǹǱǾ
Ню Йорк се превръща в града на безплатния обществен безжичен интернет. Изключително напредничав технологичен проект ще покрие най-големия
град в САЩ с 500 устройства за безплатен Wi-Fi достъп. Те на практика ще заменят над 7500-те улични
телефона в 5-те квартала на града.
Това е най-големият проект за най-бързия безжичен интернет на Земята. В града вече се поставят
улични „горещи” точки, които ще осигурят Wi-Fi достъп на над 8 млн. души.
Проектът е наречен LinkNYC. Всяко устройство
представлява почти 3-метрова футуристична монолитна кула, която излъчва Wi-Fi сигнал.
Две от устройствата вече са инсталирани по
улиците на Манхатън, но са покрити, за да не се виждат. Очаква се до 2 седмици те да бъдат въведени
в реална употреба. Планирано е всичките 500 уреди
да бъдат поставени до юли, като ще се инсталират
по 10 на ден. За изграждането на най-голямата Wi-Fi
зона в света ще се използват стотици километри
оптични кабели. Очаква се LinkNYC да предоставя
скорост от 1000 мегабайта в секунда, което според
създателите на проекта е 100 пъти по-бързо от типичния обществен безжичен интернет в САЩ.

ÅǤǬǹǳǑǷǴǳǱ´ȅǱǭȆǰǱ
ǳǬǾǮǬǼȋǹǳǬǬǮǾǺǸǺǭǴǷǴ
ǮǱǰǹȆǲǸǱǽǱȃǹǺ
Прочутият парижки булевард „Шан-з-Елизе“ ще
бъде затворен за коли една неделя в месеца и ще се
превръща в изцяло пешеходна зона, обяви кметът на
френската столица.
Социалистката Ан Идалго поясни, че плановете й
за елегантния булевард, където често се провеждат
тържествени церемонии, са част от серия мерки за
опазване на околната среда, които ще бъдат обявени
тази година. Сред тях е и идеята за създаване на
изцяло пешеходна зона покрай десния бряг на Сена,
известен с натовареното си движение.
Хиляди парижани изпълниха дългото близо 2-километрово трасе през последната неделя на миналия
септември. Тогава булевардът бе затворен за коли
като част от общоевропейската инициатива „Един
ден без автомобили“.
Идалго обясни, че при тазгодишното отбелязване
на инициативата целият град ще бъде затворен за
коли.
Известен с музеите, театрите и луксозните си
магазини, „Шан-з-Елизе“ е една от най-големите туристически атракции в Париж. Освен това булевардът е основна пътна артерия за едни от най-скъпите
квартали в града. Той започва от площад „Конкорд“ и
завършва при Триумфалната арка.

но Дуисбург, Бохум, Хам,
и 4 университета, като
ще се движи предимно
успоредно на изоставени
железопътни линии в позападналия индустриален
регион Рур.
Според местната

агенция за развитие RVR
новата веломагистрала
ще осигурява маршрут за
редовно пътуване на над
2 млн. германци, което би
могло да доведе до намаляване на автомобилите по
пътищата на страната
с около 50 000. Разделени
ленти, равна повърхност
и изключително преимущество при десен завой за
велосипедистите – това
са някои от компонентите
на дизайна, които карат
този проект да изпъкне в
сравнение с базовата еднолентова велоалея.
Ко л о е з д а ч и т е щ е
имат възможност да пътуват по цялото продължение на 100-километровата отсечка, без да
спират на светофари или

да забавят за необичайни
издатини от рода на надигане на паважа от корени
на дървета. Никакви червени светофари или камиони - просто чист свободен път за велосипеди.
Както при повечето
инфраструктурни проекти финансирането все
още е под въпрос. Разходите по строителството на първоначалната
5-километрова отсечка
от супер магистралата
са били поделени между
Европейския съюз, RVR и
правителството на федералната провинция Северен Рейн - Вестфалия.
Инвестицията на целия
100-километров участък
се очаква да надхвърли 180
млн. евро.

Концепцията на този
проект не е нова, особено
в подкрепящите този вид
транспорт европейски
държави. И Дания (22 км
между Копенхаген и Албертслунд), и Холандия
(7 км между Бреда и ЕтенЛеур) имат собствени
версии на такъв специализиран път.
Лондон на свой ред
се кани да похарчи към
900 млн. евро за велосипедна супер магистрала – 30-километров път,
който свързва Актън в
Западен Лондон с Баркинг
в източната част на града. Но ако и когато бъде
завършена, германската
супер магистрала със сигурност ще бъде най-дългата.

ǨȘȝȐȚȍȒȚȐșȍȉȖȘȧȚșȘȍȡț
ȏȈȔȢȘșȧȊȈȕȍȚȖȊǬȍȓȝȐ
Ако в медиите се говори за замърсени градове,
където нормите на запрашаване са в пъти над
допустимите, това обикновено са Пекин и няколко
други от китайските мегаполиси. Всъщност обаче
първенството по замърсяване държи столицата
на Инди я Делхи, която
през 2014 г. е определена
от Световната здравна
организация за най-замърсения град в света с
концентрация на прахови
частици три пъти над
средните норми за Пекин.
Проблемът произтича
главно от транспорта в
града, където улиците са
претъпкани и всеки ден
се регистрират по 1100
нови автомобила. Това
естествено увеличава и
нивата на шума. Най-големият проблем всъщност
е, че безбройните автомобили и пешеходци трудно се организират в безопасно за всички движение
по улиците. В същото

време градът не може да
разчита на естествения
си пречиствателен канал
– река Ямуна (десен приток на Ганг), тъй като тя
е твърде замърсена. Незаконно вдигнати къщи и
цели квартали изхвърлят
отпадъците си директно
в коритото й. Това е причината архитектите от
Morphogenesis Architects
да предложат на властите мащабен проект за
почистване и обновяване
на речните канали и множеството дерета в града.
Проектантите настояват да се преустанови

ǷȘȈȊȧȚȔțȏȍȑ
ȕȈțȚȘȍȠȕȐȧȌȍȕ
Известният испански архитект Сантяго Калатрава
проектира забележителна
сграда за новия музей на утрешния ден в Рио де Жанейро.
Зданието привлича вниманието с необичайната си форма,
която напомня на плаващ
кораб, а покривът сякаш се
слива с пространството и се
простира на 75 м над площада
на музея и 45 м към морето.
Градини, велоалеи, места
за разходка и басейн обграждат сградата и подчертават още по-силно идеята на
създателя й музеят да е не
просто изложбено пространство, а място за общуване и
култура.

практиката каналите на
реката да бъдат покривани с бетон, за да се
превърнат в поредната
улица в града или просто
за да се прикрие по найлесния начин натрупалата се в тях мръсотия.
Morphogenesis Architects
предвиждат всички канали
в Делхи да бъдат открити, почистени и залесени
с влаголюбиви растения,
а освен това да бъдат
монтирани и локални пречиствателни станции на
местата, където в момента се заустват отпадъци.

Според плана естествените канали на реката
трябва да се разширят
до по-голяма мрежа, като
се свържат с изоставени
стари улици и сервизни
пътища, които да се превърнат в пешеходни пътеки и велоалеи. За да се
приложи този план в целия
Делхи, ще са нужни около
1 млрд. долара. Според
авторите на идеята обаче осъществяването му
може да се случва на етапи и властите не бива да
се отказват от промяна
само защото в момента
нямат цялата нужна сума.
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Фестивалът за кино от Близкия изток и Северна Африка
ще продължи до края на януари
Страницата
подготви
Мартин Динчев
Осмото издание на
фестивала за кино от
Близкия изток и Северна
Африка Sofia MENAR бе
открито на 16 януари с
иранския филм „Шареният
остров”. Събитието ще
продължи до края на месеца
с прожекции в салоните на
Дома на киното, Културен
център G8, „Евро синема“,
Чешки център, институт
„Сервантес“ и Къщата музей „Панчо Владигеров“.
В програмата са включени над 50 премиерни
заглавия, като специален
акцент ще бъде поставен
върху творчеството на
жените режисьори в региона. Сред филмите в селекцията са отличеният
с наградата на публиката и с приза за най-добра
актриса от престижния
фестивал в Техеран „Окоп
143" на Наргис Абяр. Лентата проследява страданията на майка, чийто
син е изчезнал по време на
ирано-иракската война.
Две от звездите на
хитовата комедия „Амри-

Комедията „Амрика”
проследява живота на три
неомъжени сестри, чието
ежедневие се нарушава,
когато дъщерята на брат им
идва, за да заживее с тях

ка“ – Нисрин Фаур и Шериен Дабис, участват в
режисьорския дебют на
палестинката Суха Араф
в творбата й „Вила Тума“.
Историята проследява
живота на три изискани
неомъжени сестри, чието
ежедневие се нарушава,
когато дъщерята на брат
им идва, за да заживее с
тях. Преди да седне на
режисьорския стол, Суха

ǲȓțȉ<DOWDȗȖȍȔȈȊȕȖȊȈȗȖșȖȒȈ
Основната цел ще бъде
представянето на хитови имена от
електронната сцена
2016-а ще постави началото на нов етап в развитието на столичния клуб Yalta. През настоящата година
основната цел на мястото ще бъде да запознае публиката с нови имена, с родни и чуждестранни диджеи, които
са бъдещето на електронната музика.
Домакин на това разнообразие от събития и стилове ще бъде ъндърграунд залата на клуба, която премина няколко успешни теста в последните 2 месеца.
Феновете на този вид изживяване могат да очакват
индустриален интериор, допълнен с големи видео екрани, мощен звук и най-актуалните имена в света на
електронната музика. Извън клуба Yalta ще продължи
надграждането на вече превърналите се в емблема
Solar събития – Solar EasterTrinity, Solar Summer, Solar
Christmas и Solar Halloween.
Начало на всички тези промени ще даде на 15
януари идващият за първи път в България Ricardo
Villalobos. След тази дата всички партита се пренасят в новата зала, която оттук-нататък ще бъде
сърцето на клуба.
Променя се и политиката за допускане в Yalta. Билети за всички събития ще се продават само на вход,
където посетителите ще бъдат посрещани от фейс
контрол. През 2016 г. се очаква и въвеждането на Yalta
club cards, като това ще бъде единственият начин за
достъп до клуба.

Араф печели множество
награди за сценариите на
филмите „Булката от Сирия“ и „Лимонова градина“.
Голямата звезда на иранското кино Ники Карими
също застава зад камерата
за поредния си режисьорски
проект „Нощна смяна“, в който пренебрегвана съпруга
разкрива паралелния живот
на своя любим.
Най-гледаният марокански филм „Оркестърът
на слепите“ също е част
от Sofia MENAR. Освен на
огромен зрителски интерес кинолентата се радва
и на множество призове

от международни фестивали. Зрителите ще се
забавляват с историята
на самодеен оркестър от
музиканти, които понякога
се правят на слепи, за да
ги канят на женски забави в консервативни марокански семейства, където
получават солидно заплащане.
Като всяка година фестивалът ще предложи и
богата селекция от документални и късометражни
филми, както и програмата „Керван сарай“ с филми
за пътешествия из всички
краища на света.

.LQJVRI/HRQ
șȈȓȉțȔȌȖȒȘȈȧ
ȕȈȋȖȌȐȕȈȚȈ

Новият майстор на психологическия трилър се казва
Торкил Дамхауг, бивш психиатър и настояща литературна
звезда. Той се носи на гребена на скандинавската вълна,
завзела върховете на класациите за бестселъри по целия свят. Действието на повечето му книги се развива
в норвежката столица Осло, а зад някои от героите и
събитията в тях стоят истински хора и случки.
В най-успешния му роман – „Погледът на Медуза”, прочутият лекар, примерeн съпруг и баща на три деца Аксел
Глене се оказва внезапно въвлечен в немислим кошмар.
Жени, свързани с него, стават една след друга жертви на
неизвестен маниак. Какво е това? Злобна шега на съдбата, смъртоносният вкаменяващ поглед на митологичната
Медуза, или всичко може да се обясни с това, че самият
лекар страда от опасна форма на раздвоение на личността? А ако не е той, то зад каква маска се крие кръвожадното чудовище? В странния и страшен случай, разследван
от полицията, по тайнствен начин се преплитат измама,
ревност, отмъщение, лични страхове и призраци от миналото...
„Погледът на Медуза“ утвърждава Торкил Дамхауг
като водещ автор в скандинавския черен роман. Основавайки се на опита си като психиатър, той създава сложни и правдоподобни герои, които остават дълго време в
съзнанието на читателя. Загадките в творбата му са на
много нива и е изключително трудно да се отгатне кой
е убиецът.
Дамхауг пише не просто криминални книги, а литература със стил и интересни препратки към други произведения на изкуството, в случая с „Погледът на Медуза“ и
със старогръцката митология и астрономията.

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Музикантите се
наслаждават на процеса

ÄǳȍȋȍȕȌȈ´
Алтърнатив рок бандата Kings of
Leon направи новогодишно обещание
пред феновете си, че тази година ще
бъде завършен дългоочакваният им нов
албум. Барабанистът Нейтън Фолоуил,
който признава, че се е зарекъл и да свали малко килограми, разказа плановете
на групата в интервю за „Асошиейтед
Прес".
„Вече започнахме препродукция на
следващия ни албум в нашето студио,
а основната ни цел за 2016 г. ще е да
завършим този запис. Тогава цялата машина ще се размърда и ще окаже своя
натиск върху него“, сподели Фолоуил.
Неговият брат – вокалистът Кейлъб,
добави: „Ние се наслаждаваме на тази
част от процеса. Очевидно ни очаква
доста работа и това може да се окаже
стресиращо на моменти, но всички се
намираме на добро място и се забавляваме с това. Много се вълнуваме да направим нещо ново“.

Филмът разказва реална
история – за възхода и падението на близнаците Роналд
– Рони, и Реджиналд - Реджи,
Крей – едни от най-знаковите
представители на организирана престъпност в Лондон през
50-те и 60-те години на миналия век.
Още на 10-годишна възраст
двамата се качват на боксовия ринг и до 16-ата си година
нямат нито един загубен двубой. През 1952 г. са извикани
в Кралската мускетарска армия, но правилата там изобщо
не допадат на буйния им нрав.
Затова и през следващите две
години рядко излизат от карцера, а военните затвори ги
срещат с най-различни криминални типове от цяла Англия.
Близнаците са позорно уволне-

ни от армията и се завръщат
в лондонския квартал „Ийст
енд”, където успяват да създадат мощна престъпна организация, която започва да тероризира целия град...
Най-яркото нещо във филма
без съмнение е страхотната
игра на Том Харди, който се
превъплъщава в двамата близнаци. И въпреки че те си приличат, той успява да ги представи като две съвсем различни
личности – Реджи е методичен
и внимателен, докато Рони е
избухлив и непредсказуем.
„Легенда” се превърна в
най-успешния филм във Великобритания, който е забранен
за лица до 18-годишна възраст,
след като измести от върха
досегашния водач „Трейнспотинг”.
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ǳȐȑȌș±ȕȈȑȗȢșȚȘȐȧȚȋȘȈȌȕȈǨȓȉȐȖȕȈ
Красивият Парк Скуеър

Светослав Загорски
Когато заговорим за Англия, първото име, за което
се сещаме веднага, е Лондон, а след него за Ливърпул и Манчестър. Знаете
ли обаче, че най-големият
бизнес център на Обединеното кралство след Лондон
е разположеният на 310 км
северно Лийдс. Градът е
известен с мотото си „Pro
rege et lege“, което значи
„За краля и закона“.
Попаднали в Лийдс близо до Атлантическото
крайбрежие и река Ейри, ще
се убедите, че това съвсем
не е скучен град на индустриалци и банкери, а пъстра и интересна симбиоза
от традиции, красива архитектура и внушителна
история.
За повечето българи
Лийдс е градът на един от
най-популярните футболни
клубове на Албиона. Едноименният отбор е основан в
далечната 1915 г. и е три
пъти шампион. За него са
играли велики футболисти
като Ерик Кантона, Джеки
Чарлтън и Иън Ръш.
Градът е изключително
популярен и за киноманите.
Въпреки че има спорове за
това чие дело е първият
филм в историята, фактите говорят, че през 1888 г.
бащата на киното Луи Ле
Принс е заснел Roundhay
Garden Scene именно в Лийдс.
И не на последно място
градът е един от синонимите на хард рока, като
се има предвид, че е родно място на легендарната
банда Whitesnake. Известният водещ и DJ Джими
Савил пък твърди, че точно
в Лийдс през 1943 г. е направил първата дискотека
в света.
Градът обаче съвсем не
е млад. Историята му датира от V в. Гората край
него била известна като
Лоидис, откъдето е и произходът на името. През XIII в.
Лийдс е неголямо средище,
където живеят богаташи,
а през XVII и XVIII в. вече е
център за производство на
вълна. През 1770 г. става
индустриален град и изнася
една шеста от текстила в
цялата страна.
Железопътната мрежа около Лийдс подобрява
връзките с националния
пазар и допринася за бързото му развитие. Наред с
технологичния напредък и
индустриалната експанзия
Лийдс запазва интереса
си в търговията със селскостопански стоки, като
през 1864 г. открива житна
борса. През 1847 г. тук е построен затвор.
С годините Лийдс абсорбира малките селца около него, и се разраства все
повече, за да се превърне
през XX в. в гъсто населен
метрополис.
Преди да започнем разходката из архитектурните забележителности
на Лийдс, ще споменем, че
градът е прелюбопитен и
за познавачите на класните питиета. Той разполага
с една от най-известните

Ежегодният карибски карнавал

винарни в Англия.

виква

Ливънторп

Темпъл Нюсъм Хаус

се разпростира на 5
акра и прави собствени
вина като Seyval Blanc, които печелят почитатели от
първата глътка. Ливънторп
е и най-северната винарна
в Англия.
Противно на всякаква
логика, в града е и най-популярният карибски карнавал
в Европа, който датира от
1967 г. и е най-старият на
континента за такъв тип
музика. Всяка година на
него се събират около 100
хиляди души, които допълват доброто настроение с
горещи ритми и леден ром.
Почитта към алкохола
обаче си има своята история. От ерата на американския Сух режим до наши
дни е останало единствено
името на Ал Капоне. Едно
от другите главни действащи лица в американската
организирана престъпност
от този период е Оуни Мадън – легендарен гангстер,
роден в Лийдс през 1891 г.
Градът се радва на
голямо разнообразие от
природни и исторически
забележителности. Сред
природните най-много
впечатлява резерватът
Феърбърн. А сред архитектурните най-открояващи са красивите площади,
като парковия, градския и
площад „Милениум”, както и
градините „Виктория”. Последните са място, където
е разположен градският военен мемориал. В Лийдс има
и други подобни паметници,
които напомнят за подвига
на местните войници и
офицери.
Голям интерес предиз-

Това е един от шедьоврите на архитектура-

Изглед от реката

Градският музей
Интересната сграда на Зърнената борса

та от XVI в. - с огромен
парк, градина, аранжирана от Кейпабилити Браун,
и ферма за ценни породи
животни.
Прекрасни образци на
градската архитектура са
Гранд Тиатър, вариететният театър Мюзик Хол, безистените във Викторианския квартал, Царевичната
борса, Парк Скуеър, Милениъм Скуеър. Прекрасната

смесица от архитектурни
стилове – стари и нови,
всъщност придава истинския чар на Лийдс.
Сред най-впечатляващите сгради са тези на
университета на Лийдс,
както и зданието на общината, които са бели и са
украсени със златни сови
на върха им. Университетът на Лийдс е основан
през 1904 г. и е изключи-

телно престижен. В света
на литературата Дж. Р. Р.
Толкин е познат като оксфордски преподавател, но
малко известен факт е, че
авторът на „Властелинът
на пръстените“ започва кариерата си като професор
именно в университета в
Лийдс.
Кметството на града е построено в периода
1853 – 1858 г. Историята
е малко странна – наетият архитект Кътбърт
Бродрик е бил неизвестен
до този момент в архитектурните среди. Между него и строителната
фирма е имало търкания.
Кметството е излязло поскъпо от предвиденото и
по време на изграждането
на зданието са липсвали
работници заради Кримската война. Освен това
наличните строители са
бързали, защото кралица
Виктория е трябвало да
открие официално обекта.
По план или не, сградата
на кметството в Лийдс е
факт през 1858 г.
Една от най-красивите представителни къщи
в Англия също се намира
в Лийдс и е друга голяма
забележителност за туристите –

Херъуд Хаус.
Най-високата сграда в
района пък е Бриджуотър
Плейс, която се издига на
112 метра височина и е известна също така и с името Дейлик. В нея са разположени офиси и жилища.
Любопитно място за
туристите е пазарът

Кърк гейт. Той е домът
на международната марка Marks & Spencer. През
1884 г. Майкъл Маркс отваря своята сергия там, а
десет години по-късно към
бизнеса му се присъединява
Том Спенсър. Къргейт е известен като най-големия
покрит пазар в Европа.
Църковната архитектура също има солидно място
сред забележителностите
в Лийдс.
Абатството Къркстол,
от което са останали само
руини, е ярък пример за
цистерцианската архитектура. Сред по-известните
църкви в града са „Сейнт
Джордж” и католическата
катедрала „Сейнт Ан” –
уникален образец на стила
Артс енд Крафтс.
Лийдс е изключително популярен и със своите
музеи. През 2008 г. отваря
врати градският музей на
Лийдс, който е разположен
на площада „Милениум”.
В него може да се научат
интересни факти за историята на

абатството Къркстол,
както и за града по
време на викторианската
епоха.
Музеят „Аби Хаус” пък
се намира в стражевата
постройка на Къркстолското абатство. Представлява консервирани руини в
близкия парк и предлага исторически възстановки от
миналото на манастира.
Непременно трябва да
посетите Кралския музей
на старинното оръжие –
впечатляваща модерна
сграда, в която е преместена голяма част от националната сбирка на Лондонския Тауър.
И не на последно място
интерес предизвикват двата музея, които разказват
за създаването на икономическата мощ на Лийдс.
„Туайт Мил” представлява
възстановена текстилна
фабрика с машини, използващи силата на водата,
а индустриалният музей
„Армли Милс” притежава
старинни машини и съоръжения, както и едни от
най-старите парни локомотиви.
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%&&DQG6R¿D0XQLFLSDOLW\GLVFXVVHGWKH
TXDOLW\RILPSOHPHQWDWLRQRIWKHEXLOGLQJVLWHV
Bulgarian Construction Chamber
(BCC) will launch an initiative to improve the quality of implementation of
the sites and the beginning will be in
Sofia. This became clear during a
meeting between Sofia Mayor Yordanka Fandakova and the management of
BCC. The meeting on the part of the
industry organization was attended by
Eng. Svetoslav Glosov, Chairman of
the Board of BCC, Honorary Chairman
of the Chamber Eng. Simeon Peshov,
Deputy Chairmen Eng. Ivan Mirinski
and Eng. Nikolay Stankov, Eng. Ivan
Boykov, Executive Director of BCC,
Valentin Nikolov – Chairman of the
Supervisory Board. The discussion
involved also owners and managers
of companies, implementing projects

and challenges that need to find solutions. We take great responsibility for
the commitments we assume. Even in
the worst years of the crisis we were
one of the most loyal payers to the
companies. At the same time we are
very demanding of companies,” said
the Mayor of Sofia.
“I want to thank the entire management of the Chamber. Here are
present the largest companies that
implement projects in Sofia Municipality and know that the contracts
we sign contain clauses providing for
severe sanctions and penalties when
there are problems in implementation
or in delay. Everything we do is public
investment and it can be seen by the
people.

on the territory of Sofia Municipality
– Vladimir Zhitenski and Eng. Stefan
Totev – GP Group Ltd, Eng. Blagoy
Kozarev – Raicommerce Construction
JSC, Eng. Lyubomir Kachamakov –
SK-13 Hold-Ing JSC, Dominic Hamers
Geotechmin OOD and Geostroy AD,
Boyan Delchev – Trace Group Hold
Plc, Eng. Toshko Kolev – Balkanstroy
JSC and others.
“During a working meeting with
Eng. Svetoslav Glosov at the end of
last year originated the idea together with the Chamber to organize a
discussion with the companies implementing sites in Sofia about construction, results but also problems in
terms of performance. The projects
are many and with them difficulties

Governmental delegation from
Turkmenistan is on a three-day
%XLOGHUVWRJHWUHDG\IRUZRUN visit to Bulgaria
Prof. Dr. Eng. Stoyan Bratoev, Executive Director
of “Metropoliten” EAD:

Eng. Bratoev, 2015 was
extremely strong for the
metro in Sofia. The extension of the first line to Business Park Sofia in Mladost
and the detour to the airport
were put into operation.
The tender procedures for
the first 7 km of the third
line were also held. What is
coming this year?
I can say that the year
2016 will be working, in construction we say toil year because the first activities on
the third metro line will start.
They will be very hard as they
are related to reconstruction
of engineering networks, to
construction of structures.
Mainly rough construction
works will be implemented,
i.e. 2016 will be a very hard
working year.
Which sections of the
third line will be working on
in the coming months?
The line has a route from
Botevgradsko Shose Blvd,
Vladimir Vazov Blvd, Prof.

Milko Bichev Str., Evlogi and
Hristo Georgievi Blvd, Orlov
most Square, Vasil Levski
Blvd, Patriarch Eftimi Blvd,
Praga Blvd, Georgi Sofiiski
Str, Medical Academy, the
crossroads of Bulgaria Blvd
and Ivan Geshov Blvd, Kyustendil Str, Zhitnitsa Str,
President Lincoln Str, passes
under Sofia ring road to the
railway line in the direction
Sofia –Plovdiv. The total
length is 15, 818.29 m and
has 16 stations. The project

is conditionally divided into
three stages. The first one
is the section from МS5 to
МS14 with a length of 8 km
and 8 stations, including the
construction of a depot in the
area of Zhitnitsa Str, which
will be the subject of a separate procedure. The second
stage includes the route from
МS14 to МS18 of 4 km and
with 4 stations. The third
stage is from Botevgradsko
Shose Blvd to МS5 of 4 km
and with 4 stations.

%XGJHWRI%XUJDV,QYHVWPHQWVLQDOO
VSKHUHVRIXUEDQGHYHORSPHQW
“Budget 2016 of Burgas provides investments in
all spheres that determine the successful development of a city – education, health service, transport,
culture, social affairs, environment, sports, modern
technology and infrastructure. The main focus in
Budget 2016 is to improve the living environment in
residential complexes,” said the Mayor of Burgas
Dimitar Nikolov at the presentation of Budget 2016.
He explained that the framework of BGN 164 million and the provided items are dynamic, as still
go public discussions in districts and constituent
settlements.

ZLOOVWDUWZLWKFRPSUHKHQVLYHUHSDLUV
RILQQHUVWUHHWVLQ6R¿D
In the draft budget of Sofia Municipality for 2016 are planned BGN 1.19 billion,
of which the capital program is BGN 380.9
million. Own revenues are BGN 589 million,
which is by BGN 23.3 million more than in
2015. Local taxes and fees are not intended
to increase. The main task is turning Sofia
into a green city. Among the priorities for this

year are investments in public transport, ecology, education and others. In the previous issue we presented the basic parameters of
the draft budget, the project of “smart city”,
activities provided in the sectors “Culture” and
“Tourism”, and others. In this issue the focus
will be on investments in education and transport infrastructure, environment and water.

Governmental delegation from Turkmenistan led
by Shamuhammet Durdiliyev – Deputy Chairman of
the Cabinet of Ministers in
charge of construction is on
a three-day visit to the country at the invitation of Minister of Regional Development
and Public Works Lilyana
Pavlova. Its members include
the Chairman of the State
Committee for Sport Kakabai Seydov, Deputy Mayor
of Ashgabat Muhametgeldi
Yusupov, Deputy Minister of
Communal Utilities Atamurat
Redzhepov, Deputy Minister
of Construction and Architecture Parahat Myalikguliev,
Deputy Minister of Agriculture
and Acquaculture Maxatmirat
Ataev and Deputy Chairman
of the State Concern Turk-

menautoellari Toylimirat Mametdurdiev. During the visit to
Bulgaria from 13 to 15 January are scheduled meetings
with representatives of the
Bulgarian government and
visit to a number of infrastructure and historical sites.
Immediately after arrival the governmental group
from Turkmenistan saw the
Ancient cultural communication complex Serdika of
Sofia Largo. Minister of Culture Vezhdi Rashidov presented the project for the
Largo which is financed with
EU funds under Operational
Program “Regional Development”. Together with Minister
Rashidov were Deputy Minister of Transport, Information
Technology and Communications Anton Ginev, Deputy

Mayor of Sofia Dr. Todor
Chobanov, Prof. Dr. Eng.
Stoyan Bratoev – Director of
“Metropoliten” EAD.
During the second day
of the visit, on 14 January in
the building of the Bulgarian
Construction Chamber was
held official meeting with the
delegation from Turkmenistan and representatives of
the Bulgarian government.
On the Bulgarian side participated Minister of Regional Development and Public
Works Lilyana Pavlova, Minister of Transport, Information
Technology and Communications Ivaylo Moskovski, Eng.
Lazar Lazarov – Chairman of
the Board of Road Infrastructure Agency, Ambassador of
the Republic of Bulgaria in
Turkmenistan Maya Hristova.

The real estate market is
on the upsurge
In the past 2015 the
property market in Bulgaria
not only finally came out of
the crisis but entered a new
stage of its development.
Such is the assessment of
various experts in the field of
real estate. They report not
only restore of confidence to
the market but also stability
in all segments. The result is
a significant increase in prices and volumes of transactions with real estate, as well
as increase in construction
activity. The positive market
development will continue in
the new 2016. The expectations are for another successful year with strong dynamics not only in buying and
selling but also in the launch
of new construction projects
in the residential sector. The
upsurge will cause an increase in prices in Sofia and
other big cities.
The expectations are for
this upsurge to continue in
2016 with further increase in
sales volume and increase in

prices in Sofia and big cities
between 4 and 7%.
Demand will primarily focus on Sofia and other major
cities and vacation properties in ski resorts will attract
more and more interest on
both Bulgarian and foreign
buyers. We can also expect
growth in holiday markets
along the sea as the Russian
interest will recover and with
it will continue to grow the interest of buyers from various
nationalities.
The more tangible part
of the demand will be for
investment purposes, as

confidence in the Bulgarian
property market except locally recovers internationally
and we see indications for a
gradual return of foreign investors.
Buying property abroad
will become a more popular
topic for Bulgarian buyers as
more and more of them realize that properties abroad
are at rather affordable prices. While some popular for
Bulgarians markets such as
Greece were in crisis in 2015,
next year we will see gradual
recovery which will lead to
more real transactions.
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„Юнайтед“ – „Нюкасъл“ и „Ливърпул“ – „Арсенал“ си вкараха по 6 гола и поделиха точките
Страницата
подготви
Теодор Николов

Отборите на „Ливърпул“ и „Арсенал“ изиграха
страхотен мач, завършвайки 3:3 на стадиона „Анфийлд“ в голямото дерби
от 21-вия кръг на Премиър
Лийг.
Домакините от „Ливърпул“ изнесоха много
силно първо полувреме, в
което на два пъти повеждаха след голове на Роберто Фирмино (10 мин и 19
мин), но груби грешки на
защитата и вратаря Симон Миньоле дадоха шанс
на „Арсенал“ да изравни –
чрез Аарън Рамзи (14 мин)
и Оливие Жиру (25 мин).
Именно французинът направи обрата пълен в 55ата минута, но натискът

Вижте всички резултати от кръга във Висшата
лига:
„Астън Вила“ – „Кристъл Палас“
1:0
„Борнемут“ – „Уест Хям“
1:3
„Нюкасъл“ – „Манчестър Юнайтед“
3:3
„Челси” – УБА
2:2
„Манчестър Сити” – „Евертън”
0:0
„Саутхемптън” – „Уотфорд”
2:0
„Стоук Сити” – „Норич Сити”
3:1
„Суонзи” – „Съндърланд”
2:4
„Ливърпул” – „Арсенал”
3:3
„Тотнъм” – „Лестър”
0:1

на „Ливърпул“ донесе изравнително попадение в
последната минута от
редовното време. Негов
автор стана резервата
Джо Алън.

Въпреки ремито „Арсенал“ остава на върха във
временното класиране, но
вече е с еднакъв брой точки
с „Лестър“ – 43. „Ливърпул“ е
на девета позиция с 31 пунк-

та. В същото време „Манчестър Юнайтед“ отново
разочарова своите фенове.
Тимът на Луис ван Гаал не
успя да победи „Нюкасъл“,
завършвайки също при 3:3

на „Сейнт Джеймсис Парк”.
Уейн Рууни даде преднина на „червените дяволи” в 9-ата минута след
гол от дузпа, а в 38-ата
Джеси Лингард удвои. Тимът на „Нюкасъл“ обаче
не се предаде и отговори
на удара. В 42-ата минута Вийналдум върна едно
попаде н ие, а в 67- ат а
Митрович изравни след

гол от дузпа.
Р у у н и от н ово даде
преднина на гостите в
79-ата минута, но „Нюкасъл” не се отказа и стигна
до точката в 90-ата след
попадение на Пол Дъмет.
Така „Юнайтед“ заема петата позиция във временното класиране с актив
от 34 точки и е на цели 9
точки от върха.

лите двама основни кандидати – Хорхе Сампаоли
(треньор на „Чили“) и Хосеп
Гуардиола (на „Байерн“).
Джил Елис пък бе определена за най-добър
наставник на женски отбор, след като спечели
Световното със състава
на САЩ.

лист”– Лионел Меси („Барселона“)
„Най-добър треньор
в мъжкия футбол” – Луис
Енрике („Барселона“)
„Най-добър треньор в
женския футбол” – Джил
Елис (треньор на националния отбор на САЩ)
„Най-красив гол” – Уендел Лира („Гояненсе“)
„Най-добра в женския
ф у т б ол ” – Карли Лой д
(САЩ)

ǳȐȖȕȍȓǴȍșȐȊȏȍȗȍȚȈȚȈșȐÄǯȓȈȚȕȈȚȖȗȒȈ´
Лионел Меси грабна за
5-и път най-престижния
индивидуален трофей в
световния футбол – „Златната топка“, и записа пореден рекорд, тъй като
става първият футболист
с толкова статуетки.
Аржентинската суперзвезда на „Барса“ се
пребори за приза в сериозната конкуренция на
съотборника си Неймар
и Кристиано Роналдо от
„Реал“ (М).
„Това е много специален
момент за мен. В предишните години гледах как
Кристиано спечели, сега се
връщам тук“, каза щастливият Меси.
„Тази награда има много
особено значение за мен.
Невероятно е. Още като
малък съм мечтал да спечеля много отличия, но не
и пет пъти „Златна топка“. Искам да благодаря на

Тенис

футбола за това, което ми
даде – както за доброто,
така и за лошото“, добави
още аржентинецът.
Церемонията по връчването на наградите на
ФИФА за 2015 г. се проведе в Цюрих и отличи
най-заслужилите в редица
категории, сред които за
най-добър треньор и наградата за най-красив гол
„Ференц Пушкаш“.

Идеалният отбор
на ФИФПро
Вечерта започна с обявяването на идеалния отбор на ФИФПро за 2015 г.,
излъчен според гласовете
на професионалните футболисти.
Най-титулуваният африкански играч за
всички времена – Самуел
Ето’о, бе почетен гост
на връчването на призо-

вете и именно той раздаваше наградите на отличените фигури.
Очаквано за най-добър
вратар бе определен Мануел Нойер от „Байерн“.
В защита „се подредиха“
Тиаго Силва от „Пари Сен
Жермен“, Марсело и Серхио
Рамос от „Реал” (Мадрид)
и Даниел Алвес от „Барселона“. Много фенове изразиха почудата си в социалните мрежи от липсата
на Джорджо Киелини, който спечели три трофея с
„Ювентус“ и игра финал в
Шампионската лига.
Андрес Иниеста от
„Барселона“ бе първият
награден сред полузащитниците, а след него призовете си получиха Лука
Модрич от „Реал” (Мадрид)
и Пол Погба от „Ювентус“.
Неймар, Роналдо и Лионел
Меси са тримата най-добри нападатели. „Много

трудна задача ще е да се
спре тази тройка в атака.
Това са толкова талантливи футболисти, че би било
дори невъзможно. С амо
погледнете какви неща са
постигнали. Трябва ти максимална концентрация, за
да се изправиш срещу тях
и да не им позволиш да отбележат, но за мен винаги
е удоволствие да играя
като техен противник“, коментира представителят
на защитата Тиаго Силва.

Най-добрите треньори
Луис Енрике логично бе
избран за най-добър треньор на 2015 г. от ФИФА.
Испанският специалист изведе „Барселона“
до цели 5 трофея от 6 възможни (единствено не спечели Суперкупата на Европа) и очаквано се справи с
конкуренцията на остана-

ǷȐȘȖȕȒȖȊȈ Сумо ǨȖȐȧȔȈ Бокс
ȖȚȕȖȊȖȖȚȗȈȌȕȈȘȈȕȖ șȚȘȍȚȈȏȈȋțȉȈȊ
ǺȖȒȐȖ
Най-добра-

та българска
тенисистка Цветана
Пиронкова
от падн а от
18 - го ди ш н а та швейцарка Белинда
Бенчич след
поражение
с 3:6, 3:6 във втория кръг на силния турнир в Сидни
(Австралия). Бенчич направи пробив още в първия гейм
от срещата, а с втория си пробив затвори първия сет
в своя полза.
Пиронкова поведе с 3:1 гейма във втората част и
имаше преднина от 40:0 точки в петия гейм, но допусна
пълен обрат, губейки 5 поредни гейма и целия мач.
На четвъртфиналите швейцарката ще се изправи
срещу рускинята Екатерина Макарова, която продължи
напред след отказ от германката Анджелик Кербер.

Българският състезател
по сумо Даниел Иванов-Аоияма
допусна третата си загуба по
време на големия новогодишен
турнир по сумо в Токио.
В схватка от третия кръг
„маегашира-2“ Аоияма отстъпи на „йокодзуна“ Харумафуджи
след „йорикири“. Балансът на
Иванов от първите три дни е
нито една победа и три поражения.
В сряда Аоияма ще се изправи срещу „одзеки“ Терунофуджи, срещу когото има 7
поражения в 7 срещи. Великите шампиони Какурю и Харумафуджи са с баланс 2 – 1 до
момента.

Всички призьори за 2015 г.
„ Н ай - д о б ъ р ф у т б о -

ǲȖȉȘȈȚȈȐșȒȈ
ȌȈșȍȉȐȍȗȘȍȌȘȖȌȕȈȗțȉȓȐȒȈ

Кубрат Пулев е близо до осъществяването на една от големите си мечти – да се бие като професионалист в
България. Има вероятност още следващият мач на Кобрата да бъде пред
родна публика.
Бившият европейски и интерконтинентален шампион в тежка категория планира да изиграе един двубой в

най-голямата ни зала – „Арена
Армеец“ в София. Според запознати вариант за съперник на
Пулев е Дерек Чисора. Известният британски боксьор стана
съотборник на Пулев в „Зауерланд“ и вече записа 3 победи за
новия си клуб.
Чисора също като Кобрата
беше претендент за световна титла. Той се би с Виталий
Кличко през февруари 2012 г.,
но загуби по точки. Пулев пък постигна
две победи след загубата си от Владимир Кличко за пояса на Международната боксова федерация. Най-добрият
български професионален боксьор се
надява да изиграе поне два мача през
2016 г. и при добро стечение на обстоятелствата може отново да стане
претендент.
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ǵȈȑȏȈȉȍȓȍȎȐȚȍȓȕȐȚȍ
ȠȖȚȓȈȕȌșȒȐȌȍșȚȐȓȍȘȐȐ
Невена Картулева
Шотландското уиски е по-популярно по света като скоч. Името му
идва от английското съкращение на названието
на родната му страна –
Schotland. То е малцово или
зърнено с дълбок аромат
на дървени бъчви и морски
соли и плътен вкус. Първите данни за производството му са още от 1494 г. В
наши дни с милионите литри от кехлибарената напитка, получавани годишно, Шотландия надминава
по количество продукция
дори САЩ, Ирландия и Япония.
Скочът се дели на няколко вида в зависимост
от региона, от който
идва. Това са Lowland,
Highland, Speyside, Islay и
Campbelltown. Всеки от
тях носи собствени характеристики. Местата,
в които се произвежда уискито, обаче са не по-малко
прекрасни и пленителни
от самата напитка. Дестилериите по нищо не отстъпват на романтиката
на винарните и шатата,
които сме свикнали да възприемаме като атракции и
места за отдих. Ето някои
от най-впечатляващите
комплекси, където се приготвя „водата на живота“
в Шотландия.

Talisker
Намира се на вълшебния остров Скай, на малко повече от 2 часа разстояние от Инвърнес – до
устието на река Нес. До
него се стига по живописен панорамен път и. Уискито, произведено в тази

Glenmorangie

дестилерия, има силен и
пиперлив вкус.

Lagavulin Distillery е разположена на Айсъл - петия
по големина и най-южен
шотландски остров от
Вътрешните Хебриди. В
нея можете да видите повечето етапи от процеса
на производство на уиски.
Напитката е с опушен, солен и завладяващ вкус.

тилерия е разположена
на Оркнейските острови. С ама по себе си е
достатъчна причина да
посетите архипелага. Някогашната традиция на
производство е запазена
и посетителите могат
да проследят почти тайнствения процес в старите
каменни сгради, разположени на калдъръмени улички.
Освен това Оркни е дом
на красиви плажове, богато наследство и култура.

Highland Park

Benromach

Lagavulin

Най-северната дес-

Това е уиски, произвеж-

дано от най-малката дестилерия в района на границата на Форес. То е ръчно
изработено творение на
двама опитни дестилатори. Те използват най-добрия шотландски ечемик и
най-чистата изворна вода,
за да се уверят, че ще

достигнат най-високите
стандарти за качество.
Можете да обиколите дестиларната, придружени
от мениджъра й, както и
да напълните своя собствена уникална бутилка
Benromach Speyside Single
Malt Scotch Whisky.

Дестилерията се намира точно на брега на река
Спей. Това е едно от найсложните и характерни
малцови уискита. Докато
Cragganmore е трудно да се
намери в САЩ, тъй като не
е целеви пазар на марката,
то е широко популярно в
Скандинавия. Дестилерията предлага две различни екскурзии. The Distillery
дава на посетителите
възможност да видят процеса на дестилация, който
завършва с чаша малцово
уиски. Другата обиколка, наречена Expressions,
предлага възможност да
разгледате ВИП салона и
да опитате три от найдобрите уискита.

В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ
Надя Данкинова,
изпълнителен директор
„Фонд ФЛАГ“ ЕАД

КСБ – АНАЛИЗИ
МАРШРУТИ
Мониторинг на
Анкона – красивото
обществените поръчки италианско градче
– октомври 2015 г.
на Адриатика

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД
„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“ и „Строител“
съгласно Рег. №90849 и Рег. №90848 на Патентно ведомство на Република България

Годишната награда на ББАПБ
Годишната награда
„Медия на годината“ за 2014 г. за 2013 г. на НСОРБ в
за принос в областта на
категория „Печатни
пътната безопасност
медии“

Наградата за 2014 г. на Наградата за 2010 г. на Съюза
Националната асоциация на юристите в България и
на медиаторите и
на Висшия съдебен съвет
Съюза на юристите в
за публикация в централния
България за специален
печат на правна тематика
принос и подкрепа
и за точно и обективно
за утвърждаване на
отразяване дейността на
медиацията
съдебната система

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
инж. Пламен Пергелов - Председател
инж. Иван Бойков
инж. Любомир Качамаков
Прокурист - Главен редактор Ренета Николова
Офис мениджър
Отговорни редактори

Калоян Станчев
Невена Картулева
Десислава Бакърджиева
Отговорен редактор сайт Емил Христов
Редактори печатно издание Мартин Славчев, Мирослав Еленков
Редактори сайт
Теодор Николов, Калина Петкова
Репортери
Страхил Василев, Мартин Динчев
Специални кореспонденти

Елица Илчева, Георги Сотиров

Свилена Гражданска

Фоторепортер
Коректори
Превод
Графичен дизайн
Уредник
Юридически консултант
Счетоводство

Денис Бучел
Даниела Славчева, Румяна Кръстева
Емилия Пищалова
Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова
Мартин Жлябинков
Валентин Дивеков
Надежда Сумрова

Редакционни телефони:

806 24 22; 0884 20 22 57

www.vestnikstroitel.bg; e-mail: news.stroitel@gmail.com
Адрес София, ул. „Михаил Тенев“ 6, ет. 4

Печат „Печатница София“ ЕООД

Разпространение
„Български пощи“ ЕАД

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин, Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик,
инж. Нина Узунова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол, Радослава Пенкова – ОП-Враца, Наталия Новкова – ОП-София,
Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил, инж. Николинка Стоянова – ОП-Плевен, Юлия Фисинска и Теменужка Бодурова –
ОП-Смолян, Петър Терзиев – ОП-Стара Загора
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СУДОК У
Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и
всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой
Лесно
Трудно

Забавен кадър
Виц
Внучката ми ме
попита на колко години
съм. Усмихнах се и
отговорих...
- Не знам. Май съм
забравила вече...
- Бабо, погледни си етикета
на панталона. На моя пише...
от 4 до 6.

Бисери от кухнята

На Йордановден
църквата извършва
ритуално хвърляне
на кръста
навсякъде
в страната,
където има водоем.
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ДЕЙНОСТТА НА ФИРМАТА СЕ РАЗВИВА В СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ИНЖЕНЕРИНГ
НА ПРОМИШЛЕНИ И ГРАЖДАНСКИ ОБЕКТИ:
Водопроводни и канализационни мрежи;
Хидротехнически и хидромeлиоративни съоръжения;
Пречиствателни станции и други съоръжения за опазване
на околната среда;
Благоустройство и инфраструктура, включително преносни
и разпределителни мрежи и съоръжения към тях в
областта на енергоснабдяването, топлоснабдяването и
газоснабдяването;
Нови жилищни комплекси;
Представителни офиси за банки и административни сгради;
Туристически обекти и хотели.

ПРОИЗВОДСТВО
НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ:
инертни материали;
бетонови смеси;
добавъчни материали;
стоманобетонни елементи;
метални изделия и конструкции;
арматурни, фасонни и крепежни
елементи.

РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА
НЕДВИЖИМИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА.

www.vodstroi.bg

НАЙ-ДОБРОТО

Дом на строителя
ВЛАГОУСТОЙЧИВ
ШПЕРПЛАТ
BROWN FILM - 21 мм

42,00 лв./бр.

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
МS полимер
925 (600 ml)

21 мм – A-grade
46,00 лв./бр.

Разполагаме
с постоянни
наличности
на склад

ВТВЪРДИТЕЛ
ЗА ШЛАЙФАН БЕТОН
(кварц/корунд)
цвят сив

0,34 лв./кг

КURFIX 200 импрегнатор
за шлайфан бетон

9,08 лв./бр.

PU 970 уплътнител и лепило
600 ml с UV устойчивост

2,00 лв./кг
6,30 лв./бр.
Цени за членове на КСБ

www.abc-enginering.eu

МЯСТО
ЗА ВАШАТА
РЕКЛАМА

Цените са без ДДС.
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