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Как се вписва археологията 
в градска среда?Държавата 

трябва 
да залага 
25 млн. лв. 
годишно за 
геодезически 
дейности

Инж. Ангел Янакиев, председател на 
Камарата на инженерите по геодезия:

Подробности на стр. 4 и 5

www.bosstore.bg
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През следващата годи-
на започва строителството 
на нови 60 километра от 
автомагистрала „Хемус“. 
Това заяви министърът 
на регионалното развитие 
Лиляна Павлова. Тя пояс-
ни, че аутобанът ще бъде 
топ приоритет за минис-
терството, за да може да 
се ускори развитието на 
Северна България. Към 
днешна дата могат да се 
проведат процедури за 
строителството на участъ-
ка от Ябланица до разкло-
на Плевен-Ловеч. Всичко 
останало трябва да бъде 

проектирано, поясни ре-
гионалният министър. 
Половин милиард лева 
пък ще бъдат необходими 
за следващия участък от 
240 километра до Шумен. 
Средствата ще се търсят 
като заем от европейските 
банки за срок от 17 годи-
ни, уточни още Павлова. 
По думите й, за всички 
тези 300 км, които трябва 
да се построят, са нужни 
процедури по отчужде-
ния. Ако не се промени 
законът, това може да от-
неме 20 години. „Нашата 
цел е до 2020 г. в голямата 

си част да реализираме 
този проект, започвайки 

строителство от следва-
щата година на първите 
60 км“, обясни минис-
тър Павлова. Според нея 
има збавяне по редица 
големи проекти. Ако не 
се задвижат до година, 
година и половина, ще се 
загубят много средства, а 
и ще трябва да се връщат 
усвоените досега пари. 
Павлова разясни, че става 
въпрос за проекти, които 

са в изпълнение. До края 
на декември 2014 година 
трябва да бъдат разпла-
тени 210 млн. лв., или да 
бъдат върнати. Министъ-
рът коментира и работата 
на бившето Министер-
ство на инвестиционното 
проектиране. По думите 
й, то е струвало на дър-
жавата милиони, а шест 
месеца на практика не 
е функционирало и не е 

издавало разрешения за 
строителство и инвести-
ции.

Лиляна Павлова уточ-
ни, че занапред се пред-
вижда въвеждането на 
електронни винетки и 
GPS система за тировете. 
Това е цялостна реформа 
в системата, която преди 
2018 г. няма да се случи, 
обясни регионалният ми-
нистър.

оТ СеДМицАТА

Строим нови 60 километра 
от АМ „Хемус“

Светлинни знаци ще 
предупреждават шо -
фьорите при авария на 
пътя или за огранича-
ване на скоростта. Това 
е част от проекта за въ-
веждане на интелигент-
на информационна сис-
тема от агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПи). 
„Умните“ знаци ще бъ-
дат купени и монтирани 
с европейски средства. 
Финансирането на про-
екта е по оперативна 
програма „Техническа 
помощ“. Конфигурация-
та на знаковите устрой-
ства включва също ав-
томатизирано събиране 
на данни за трафика по 
пътища от първи и втори 
клас, предоставяне на 

данни за пътната обста-
новка в реално време и 
монтажа на пътни зна-
ци с възможност за дис-
танционно изменение 
(Variable Message Signs). 

В Пътната агенция вече 
са депозирани ценови-
те оферти на фирмите, 
които кандидатстват за 
изпълнители на проек-
та. За монтирането на 
умните пътни знаци от-
ворените ценови оферти 
са две, като разликата 
между тях е само 200 
лв. „Системни комуни-
кации“ еооД са предло-
жили цена от 526 000 лв. 
без ДДС, а консорциум 
„интелигентни инфор-
мационни системи“, в 
който влизат „Телелинк“ 
и „Кей Пи ем Консул-
тинг“ - с 200 лв. повече.

Ирина ГЕНОВА

Модернизацията на 
жп гарата в Бургас стана 
възможна, след като ми-
нистърът на културата 
Вежди Рашидов съгла-
сува проекта. Сградата 
на гарата е със статут на 
архитектурно-строител-
на недвижима културна 
ценност, което изисква 
съгласувателна процеду-
ра, за да бъде издадено 
разрешително за стро-
еж. „Разпоредил съм 
НКЖи да входират ця-
лата документация мак-
симално бързо в община 
Бургас за издаване на 
разрешително за стро-
еж“, съобщи транспорт-
ният министър ивайло 
Московски, който бе на 
посещение в Бургас. Ус-
коряването на работата 
по този проект е много 

важно, защото срокът 
на договора за строител-
ство излиза извън срока 
на допустимост на раз-
ходите по оП „Транс-
порт“ 2007-2013 г. 

„Ще направим всичко 
възможно да ускорим 
работата и да използ-
ваме пълноценно евро-
пейското финансиране“, 
каза министър Москов-
ски. общата стойност на 
двата договора - строи-
телство и надзор за мо-
дернизацията на гарата, 
е 8,1 млн. лв. без ДДС.

Заради ремонта на жп 
линията Бургас-Пловдив 
пък ще се спрат времен-
но влаковете в отсеч-
ката Айтос-Нова Заго-
ра, съобщи Московски. 
Конкретната причина за 
тази мярка е една пре-
дотвратена на косъм ка-
тастрофа заради грешка 
на стрелочник на гара 

церковски. Затова ми-
нистър Московски за-
едно с ръководството 
на НКЖи инспектира 
всички гари, където съ-
ществува потенциален 
риск. Те са 9 на брой 
- между Нова Загора и 
Айтос, отсечка около 80 
км. Това са гари, кои-
то се управляват ръчно. 
Закъснението на стро-
ителните дейности по 
ремонта на жп трасе-
то е около една година, 
съобщи Московски. „В 
рамките на нашия ман-
дат закъснението беше 
един месец, което беше 
контролируемо. Сега 
обаче има потенциална 
опасност да се загубят 
средства от европейския 
съюз през следващата 
година. изпълнителите 
трябва да наваксат час-
тично закъснението“, 
категоричен е той.

Стойността на реха-
билитацията е 343 млн. 
лева. от тях 274 млн. 
лв. са по Кохезионния 
фонд. Националното съ-
финансиране е 68 млн. 
лева, а съфинансиране-
то от ДП НКЖи е 129 
млн. лева. изпълнител е 
ДЗЗД „Джи Си еф - СК 
13 - Трейс Рейлинфра 
Консорциум“. След ре-
монта на трасето вла-
ковете ще могат да се 
движат със скорост 160 
км/ч.

„Умни“ знаци предупреждават 
шофьори за аварии на пътя

Започва реконструкцията 
на жп гара Бургас

Аутобанът e топ приоритет за 
правителството, за да се ускори 
развитието на Северна България

Министерството на културата 
съгласува проекта 

Министър Ивайло Московски (вляво) и кметът на Бургас 
Димитър Николов инспектираха жп гарата
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Стартира строител-
ството на многофунк-
ционален павилион в 
двора на Професионал-
ната гимназия по архи-
тектура, строителство 
и геодезия „Арх. Камен 
Петков“  в  Пловдив . 
Първа копка направиха 
представители на Ре-
гионалната колегия на 
Камарата на строите-
лите в България и уче-
ници от фирма „Вери-
тас Марк Пълдин“ СД. 
Преместваемият обект 
се реализира по проект 
„Аз мога да строя“ и е 

ученическа разработка 
от първото издание на 
конкурса. Негови авто-
ри са трима възпитани-
ци на гимназията, които 
завършват Университета 
по архитектура, стро-
ителство и геодезия. 
Проектът им бе избран 
в края на месец август 
от специално сформи-
рана комисия. Той бе 
предпочетен пред оста-
налите заради доброто 
предложение за функ-
ционалност на сграда-
та, красива визия и до-
бра окомплектовка. В 

конкурса се включиха 
разработки, проектира-
ни през петте години 
на „Аз мога да строя“. 
изграждането на пави-
лиона се очаква да при-
ключи през следващата 
година. Помещенията 
в него ще се използват 
изцяло от учениците на 
Строителната гимна-
зия. идеята е в тях да се 
организират семинари, 
презентации, изложби и 
срещи с представители 
на строителния бранш. 
Реалният бизнес е готов 
да подкрепи всяка добра 

идея за практическата 
насоченост в професио-
налните гимназии да се 
случват младежки цен-
трове, заяви идеологът 
на конкурса „Аз мога да 
строя“ Пламен иванов. 
Пожелания за  успех 
в начинанието отпра-
виха председателят на 
общинския съвет арх. 
илко Николов, замест-

ник-кметът на район 
„източен“ емил Начев 

и директорът на гимна-
зията Мариана Спасова.

За нулева по отноше-
ние на еврофондовете 
обяви 2014 година ре-
сорният вицепремиер 
Томислав Дончев, след 
като в края на миналата 
седмица се завърна от 

посещение в Брюксел. 
Той подчерта, че прави-
телството прави всичко 
възможно оперативни-
те програми да тръгнат 
през 2015-а и тя да не 
бъде обявена за нулева. 

Вицепремиерът посочи, 
че реалистичната прог-
ноза е да бъдат възста-
новени около 400 мили-
она евро от блокирани-
те плащания за периода 
2007-2013 г. Приоритет 

ще бъдат средствата по 
оперативна програма 
„Регионално развитие“.

„Транспорт“, „инова-
ции и конкурентоспосо-
бност“ и „Региони в рас-
теж“ вече минаха през 
Съвета за европейските 
фондове. Те вече са офи-
циално представени в 
Брюксел“, каза още ви-
цепремиерът. 

По думите му, очак-
ва се „Човешки ресур-
си“ да бъде одобрена 
през следващите две 
седмици. „До края на 
ноември имаме готов-
ност да представим още 
две програми - „околна 
среда“ и „Наука и обра-
зование за интелиген-
тен растеж“. Стремежът 
ни е в рамките на март 

следващата година да 
имаме поне още една 
или две одобрени опера-
тивни програми“, обяс-
ни вицепремиерът по 
европейските фондове 
и икономическата поли-
тика.

Още за проблемите 
около еврофондовете 
четете на стр. 4-5

оТ СеДМицАТА

Приоритет е възстановяването на 
плащанията по ÑРегионално развитиеî

2014 година нулева за еврофондовете, 
опитваме да спасим 2015-а

една от най-големи-
те химически компании 
за производство на бои, 
лакове, смоли и анхи-
дриди - „оргахим“ АД, 
е с нов производствен 
директор. Ръководният 
пост се поема от Влади-
мир Георгиев, който има 
над 20-годишен опит в 
производтсвения сектор. 
В компанията той ще 

отговаря на стратегиче-
ско ниво за управление-
то и развитието на про-
изводството в завода в 
Русе и ще се отчита на 
изпълнителния дирек-
тор Мариус Вакароиу. 
През следващата година 
приоритетите на „ор-
гахим АД“ са насоче-
ни към оптимизиране 
и подобряване на про-

изводствените процеси, 
развитие на персонала и 
контролиране на сурови-
ните и готовата продуцк-
ция. Владимир Георгиев 
планира въвеждането на 
оргахим производствена 
академия. Това е форма 
на обучение, в която е 
включен целият ръко-
воден състав на произ-
водството, като вратите 
са отворени и за всички 
служители, проявяващи 
интерес към материята. 
„Групата „Поликолор-
оргахим“ гледа страте-
гически на производ-
ството в Русе и за мен 
е предизвикателство да 
поема завода. Моята за-
дача ще е да стъпя на 
повече от 100-годиш-
ните традиции и да ги 
съчетая с елементи на 
иновации в технологии-
те и процесите“, сподели 
новият директор. 

САНИРАЙТЕ С
TONDACH®

лесно;

ефективно;

дълготрайно;

сигурно;

www.tondach.bg
E-mail: office@tondach.bg

„Оргахим“ АД с нов 
производствен директор

Изграждат многофункционален павилион 
в Гимназията по строителство в Пловдив
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1,39 милиарда евро ще 
си разделят 7000 фирми 
в България по оП „ино-
вации и конкурентос-
пособност“. Това пред-
вижда новият вариант на 
програмата за периода 
2014-2020 година. Голям 
процент от средствата са 
планирани за закупуване 
на нови машини и техни-
ка. Друга част ще отидат 
за развитие и стимули-

ране на производствения 
капацитет и излизане на 
нови пазари.

Предвидените за тази 
цел средства са в раз-
мер на 697,5 млн. евро. 
За разработване на нови 
продукти и въвеждане 
на иновации в компани-
ите от общия бюджет 
ще бъдат използвани 
295,3 млн. евро. от тях 
ще бъдат заделени пари 
за създаване на инфра-
структура за научни из-
следвания. Заедно с това 
се предвижда и финан-

сиране за технологич-
ния парк в София. Сред-
ства по оП „иновации и 
конкурентоспособност“ 
приоритетно ще полу-
чават фирми, работещи 
в секторите здравеопаз-
ване, услуги, култура и 
творчески индустрии. 
Заедно с това по програ-
мата ще бъдат отпусна-
ти пари за енергийната 
ефективност на фирми-
те. 45 млн. евро пък са 
предвидени за газовата 
връзка между България 
и Сърбия.

Катя ТОДОРОВА

До октомври разплате-
ните средства по оП „Ре-
гионално развитие“ са 84 
млн. лв., сочат данни на 
официалния сайт eufunds.
bg. В същото време обаче 
опасността от загуба на 
европари се покачва поч-
ти двойно от 18,4 млн. 
евро към август на 38,1 
млн.  евро.  основната 
причина е закъснението и 
неразплащанията. 

още по времето на 
предишния редовен каби-
нет две от осите на про-
грамата - за градско раз-
витие и за туризъм бяха 
спрени. Последва зам-
разяване и на съфинан-
сирането от българския 
бюджет, като плащанията 
тръгнаха едва по време 
на управление на служеб-
ното правителство. 

По данни на МРР по 
оПРР все още рискови са 
проекти за 106 млн. евро. 
Така регионалната про-
грама е на път да стане 
№1 по загуби за година-
та. Най-проблемен е про-
ектът за Северната ско-
ростна тангента на Со-
фия, за която специално 
от оПРР през миналата 
година бяха прехвърле-
ни 150 млн. лв. Голяма е 
вероятността заради про-
блем с отчуждителните 
процедури и започналите 
стотици съдебни дела от 
собственици на имоти 
по трасето реализацията 
на проекта въобще да не 
започне.

Най-големи рискове 
има обаче в земеделското 
министерство, където на 
косъм висят 1,7 млрд. лв. 
плащания за фермерите. 
Причината е, че МЗХ все 
още не успяло да избере 

одитор за разплатените 
евросредства от Държа-
вен фонд „Земеделие“. 
Процедурата за пряко до-
говаряне е спряна зара-
ди жалба в комисията по 
конкуренция (КЗК).

особено рискова се оч-
ертава да е Програмата за 

развитие на селските ра-
йони (ПРСР). оптимис-
тичните предвиждания 
там са да бъдат загубени 
73,6 млн. евро, а песи-
мистичните се изчисля-
ват на над 100 млн евро. 
По програма „Рибарство 
и аквакултури“ рискът от 

неусвояване на средства 
се оценява на около 6,6 
млн. евро.

По оП „околна сре-
да“ губим 82 млн. лв. 
заради завода за боклу-
ка на София. очаква се 
обаче да поискаме от 
еК да бъде направена 

отсрочка в усвояването 
на тези средства заради 
прекалено дългото об-
жалване на процедурата 
по избор на изпълнител. 
Рискът от загуба на пари 
по оПоС обаче се е по-
вишил през ноември, за-
ради орязаните засега 

ТеМАТА
ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

106 млн. евро в риск по ОП „Регионално 
развитие“

Заради спрените доскоро пари по екопрограмата много от водните проекти се забавят фатално

Служители ще бъдат наказвани, 
ако забавят преписки и процеду-
ри по европроекти в областта на 
екологията. Това съобщи минис-
търът на околната среда и водите 
ивелина Василева. По думите й, 
спирането на евросредствата по 
„околна среда“ миналата година 
и последвалото „размразяване“ 
не е свързано с личности, а с ка-
чеството и ефективността на раз-
ходване на средствата. Сега, след 
като средствата са отблокирани, 
всички усилия на администра-
цията са насочени към възможно 
най-бързото изплащане на иска-
нията от бенефициенти за възста-
новяване на направени разходи 
по програмата. екоминистърът 
бе категорична, че спазването на 

сроковете ще бъде задължително 
и с възможности за наказание на 
служителите, които си позволят 
забавяне. По думите й, загуба 
ще има със сигурност, затова ос-
новната цел е да се намали ней-
ния размер. „Нашата цел до края 
на годината е максимално бързо 
да разплащаме към общините 
и бенецифиентите всички иска-
ния за възстановяване на сред-
ствата, които те са депозирали 
в управляващия орган“, обясни 
министърът. „Това не само ще 
нормализира процеса на работа, 
но и ще доведе до минимизиране 
на риска от загуба на средства“. 
Според ивелина Василева новата 
европейска рамкова директива за 
обществените поръчки ще бъде 

синхронизирана с българското 
законодателство. Тя обвини каби-
нета „орешарски“, че е нарушил 
регламентите на Брюксел, които 
задължават изпълнителната власт 
да продължи започнати програми, 
като е спрял финансирането им за 
половин година. Това, според нея, 
е довело част от строителните 
фирми да работят без заплати, а 
други да освобождават хората и да 
спират машините. Така е изпуснат 
и благоприятният за строител-
ството летен сезон.

Глобяват чиновници за забавени 
преписки и процедури В новата оП „иновации и конкурентоспосо-

бност“ акцентът е поставен върху иновациите. 
Редица експерти съзряха в този факт категорично 
противоречие. Според тях българският бизнес все 
още не е достатъчно технологично обновен, за да 
акцентира върху иновациите. от 156 анкетирани 
държави ние сме едва на 108-о място по иновации. 
една от причините е недостигът на работна ръка в 
сектора. Само 18% от всички студенти у нас учат 
технически специалности. По-голяма част са се 
ориентирали към икономическите и администра-
тивните науки. Бизнесът все още е с недостатъчни 
предприемачески и управленски умения. Липсва ни 
култура на потребяване на научни изследвания, убе-
дени са специалистите. Друг проблем според тях е 
усложненият достъп до източници на финансиране 
и слабата инвестиционна активност. цели 57% от 
родните фирми влагат собствени средства в бизнеса 
си, при положение че европа масово работи с кре-
дити. 27 на сто от предприятията у нас вземат заеми 
от близки и приятели, което се среща само в Бълга-
рия, а едва 16% използват средства от еС. 

ИновацИИте буксуват

Съдбата на 7000 фирми зависи от средствата 
по „Конкурентоспособност“ 
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Кабинетът одобри 
проекта на оператив-
на програма „Региони 
в растеж“ 2014-2020 г., 
съфинансирана от ев-
ропейския фонд за ре-
гионално развитие и от 
националния бюджет. 
Министърът на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството Лиляна 
Павлова получи мандат 
да изпрати за одобрение 

в европейската комисия 
окончателния вариант 
на програмата. очаква 
се тя да бъде одобрена 
от Комисията до края 
на 2014 г. оперативна-
та програма предвижда 
близо 1,54 млрд. евро 
инвестиции в рамките 
на осем приоритетни 
оси: „Устойчиво и ин-
тегрирано градско раз-
витие“ с бюджет 840 

млн. евро; „Подкрепа 
за периферни географ-
ски области, най-силно 
засегнати от бедност“ с 
бюджет 106 млн. евро; 
„Регионална образова-
телна инфраструктура“ 
с бюджет 115 млн. евро; 
„Регионална здравна ин-
фраструктура“ с бюджет 
83 млн. евро;

„Регионална социал-
на инфраструктура“ с 
бюджет 51 млн. евро; 
„Регионален туризъм“ с 
бюджет 101 млн. евро; 
„Регионална пътна ин-
фраструктура“ с бюджет 
194 млн. евро и „Техни-
ческа помощ“ с бюджет 
52 млн. евро. Мерки-
те за градско развитие 
включват енергийната 
ефективност в жилищ-
ни и административни 
сгради, градска среда и 
икономически зони, по-
добряване на социална, 
образователна, спорт-
на и културна инфра-
структура и интегри-
ран градски транспорт. 
Секторните политики 
предвиждат инвестиции 
в публична инфраструк-
тура от регионално зна-
чение. Новото в тази 
програма, за разлика от 
тази за изтеклия програ-
мен период, е финанси-
рането, предвидено за 
най-силно засегнати от 
бедност и социална из-
олация райони. целта е 
да се намалят социално-
икономическите разли-
чия на регионално ниво, 
като в крайна сметка се 
очаква това да спре на-
пускането на хората от 
тези региони. 

Чакаме Брюксел да одобри 
средствата за регионите

средства.Брюксел все пак 
дава възможност на Бъл-
гария да ги усвои, като 
до края на тази година 
това трябва да стане за 
около 30 млн. евро. Спо-
ред евроексперти обаче 
за оставащия само месец 
до Коледа това едва ли 
ще се осъществи и рискът 
да загубим тези средства 
е повече от реален. Друг 
нерешен въпрос по тази 
европрограма остава с 

признаването на ДДС 
като допустим разход по 
водните проекти, което 
също създава опасност от 
нарастване на загубените 
средства в края на годи-
ната.

Без риск от загуба на 
средства в края на година-
та са едва 3 европрограми 
- „Транспорт“, „Конкурен-
тоспособност“ и „Човеш-
ки ресурси“.

По  „Админист рати -

вен капацитет“ (оПАК) и 
„Техническа помощ“ той 
е минимален, като упра-
вляващите органи на две-
те програми се надяват 
да няма загуби в края на 
годината. По оценка на 
еК от октомври по оПАК 
проблемите проекти бяха 
за около 7 млн. евро. На 
2,7 млн. евро беше из-
числен рискът от загуба 
на средства по програма 
„Техническа помощ“.

ТеМАТА

106 млн. евро в риск по ОП „Регионално 
развитие“

Родното  място  на 
вицепремиера по евро-
пейските фондове То-
мислав Дончев - Габро-

во, е шампион по усво-
ени средства от еС на 
глава от населението за 
трета поредна година. 
Това сочи изследването 
„Регионални профили: 
показатели за развитие 
2014“, изготвено от ин-
ститута за пазарна ико-
номика в сътрудничест-
во с „Региостат“. Ана-
лизът представя състо-
янието и развитието на 
28-те области в страната 
въз основа на 59 показа-

теля, обединени в осем 
категории - икономика, 
инфраструктура, данъци 
и администрация, де-

мография, образование, 
здравеопазване, околна 
и социална среда.

Данните на анали-
заторите показват, че 
област Габрово е със 
силно изразен индус-
триален профил, като 
икономическите й по-
казатели са по-добри 
от средните за страна-
та. Безработицата по 
традиция е ниска, а за-
етостта нараства през 
2013 г. Висок е прито-

кът на чуждестранни 
инвестиции. Много до-
бро е и усвояването на 
европейски средства. 

Неофициално се твър-
ди, че една от причи-
ните за това е именно 
връзката на Дончев с 

Габрово. Вицепреми-
ерът в кабинета „Бори-
сов 2“ отдавна милее за 
родния си град. Преди 
да стане министър на 
еврофондовете в пра-
вителството на Бойко 
Борисов, той беше кмет 
в града на хумора и са-
тирата. 

изследването показва 
сериозен дисбаланс в 

усвояването на европа-
ри от останалите общи-
ни. В повече от 50 от 
тях средствата от еС са 
под 100 лв. на глава от 
населението. Сред тях 
се нареждат и областни 
центрове като Пловдив 
и Кюстендил. инвести-
циите продължават да 
са най-много в София, 
Варна и Бургас. 

На европейско ниво България трайно се пред-
ставя зле в усвояването на средствата от еС. По 
разплатени пари страната ни е едва на 24-то място 
от 28-те членки на европейския съюз, сочи статис-
тика за програмния период 2007-2013 г. По този 
показател сме равни с италия, а след нас остават 
само Словакия, Румъния и Хърватска.

Данните са притеснителни, тъй като близо 3/4 
от публичните инвестиции в България идват имен-
но от европейските фондове. Делът на тези пари е 
72%, останалото са бюджетни средства. Така при 
намалелите и частни, и държавни инвестиции, 
вместо да бъде безупречна в спазването на проце-
дурите, България не може да усвои полагаемите й 
се фондове. На европари най-малко разчитат най-
развитите икономики. В Германия процентът им в 
публичните разходи е едва 4, в Белгия, Швеция и 
Австрия - по 2, в ирландия, Холандия и Дания - 1, 
а в Люксембург - 0.

Висок процент на финансиране на публичните 
разходи със средства от еС имат Унгария, Литва и 
Словакия - съответно 75, 80 и 85 на сто.

на оПаШката

 ДЕПА ЗА ОТПАДЪЦИ
 КАНАЛИ И РЕЗЕРВОАРИ
 ВОДНИ БАСЕЙНИ
 ТОРОВИ ХРАНИЛИЩА
 БИО ХРАНИЛИЩА
 ТУНЕЛИ И СГРАДИ
 ФИЛТЪРНИ РЕЗЕРВОАРИ
 МЕЖДИННИ РЕЗЕРВОАРИ
  ПЪТИЩА , ПРЕМИНАВАЩИ 

ПРЕЗ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ И 
МНОГО ДРУГИ

ГЕОМЕМБРАНИ ЗА СМЕТИЩА, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ 
СТАНЦИИ И РЕЧНИ КАНАЛИ: HDPE МЕМБРАНИ (ГЛАДКИ , 

ЕДНОСТРАННО И ДВУСТРАННО 
СТРУКТУРИРАНИ), БЕНТОНИТОВИ 
ХИДРОИЗОЛАЦИИ И ГЕОТЕКСТИЛИ. 
МИНИМАЛНА ШИРИНА 
НА РОЛКАТА - 5 МЕТРА

УПЛЪТНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ 

ВИДОВЕ КОНСТРУКЦИИ КАТО:

Градът на Дончев шампион по усвоени пари
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Разговаря  
Виолета ВЛАСТАНОВА

- Инж. Янакиев, един 
от приоритетите на Ми-
нистерството на инвес-
тиционното проекти-
ране бе изработването 
на единна кадастрал-
на карта на страната. 
Сега, след закриването 
на МИП и поемане на 
функциите му от МРР, 
смятате ли че ще се 
продължи работата в 
тази посока?

- изработването на ка-
дастъра би трябвало да 
бъде държавна политика. 
Защото на практика када-
стърът е нейна собстве-
ност и следва той да се 
поддържа от държавата, 
независимо от кое ми-
нистерство. Надяваме се 
да имаме подкрепата на 
новия министър на реги-
оналното развитие Лиля-
на Павлова. Тя за втори 
път е на този пост и смя-

там, че е наясно вече с 
проблемите ни. 

- А кои са основните 
ви проблеми?

- В момента, знаете, че 
има 35 обекта, по които 
фирмите работят. Това 
ще увеличи покритието 
на територията на Бъл-
гария с кадастрални дан-
ни, както и с данни за 
собствениците на недви-
жими имоти. Средства-
та, които са необходими 
за продължаване на тази 
дейност обаче, на фона 
на държавния бюджет 
са минимални. Напри-
мер при 18-процентно 
покритие с кадастър на 
страната Агенцията по 
геодезия, картография 
и кадастър (АГКК) по-
лучава обратно между 
18 и 20 млн. лв. Близо 
десет милиона лева са 
разходите за заплати на 
служителите и други дей-
ности в агенцията, оста-
налите 9-10 млн. лв. се 
даваха на бюджета. Ако 
те остават в агенцията, тя 
ще работи по покриване 
на страната с кадастър и 
така всъщност се само-
финансира, както това 
става в цял свят. В Закона 
за кадастъра и имотния 
регистър се казва, че 85% 
от приходите за такси на 
граждани се връщат на 
кадастъра. Но това не се 
правеше. През последни-
те години нямаше никак-
ви средства за кадастъ-
ра. Мисля, че трябва да 

се заложи бюджет поне 
от 25 млн. лв. на година 
за различните дейности. 
Защото това не е само 
кадастър. има държав-
ни дейности, които са 
задължителни и трябва 
да се извършват всяка 
година. Такива са ниве-
лачните линии например. 
Покрай р. Дунав, където 
има много свлачища и 
премествания на голе-
ми свлачищни райони, 
трябва да се правят не-
прекъснати изследвания 
и периодично да се пода-
ва актуална информация 
на правителството. Така 
че трябва да се помисли 
много в тази посока.

- Много пъти сте за-
явявали, че е необходи-
мо да се направят зако-
нови промени, какви 
трябва да са те?

- Задължително тряб-
ва да се направят някои 
промени. една от тях е 
свързана с правоспособ-
ността на инженерите 

по геодезия, които из-
пълняват геодезически 
дейности. Парадоксът за 
мен в момента е, че Ка-
марата на архитектите в 
България и Камарата на 
инженерите в инвести-
ционното проектиране, 
които са неправителстве-
ни организации, дават 
правоспособност на ар-
хитектите и проектан-
тите за извършване на 
съответните дейности. 
А правоспособност по 
геодезия и кадастър се 
дава от АГКК. В случая 
тя е държавна структура 
и се явява работодател. 
Но можеш ли да работиш 
и как работиш - никой 
не контролира. Ние оч-
акваме Камарата на ин-
женерите по геодезия да 
издава документите за 
правоспособност на гео-
дезистите. Ние също сме 
неправителствена орга-
низация, имаме регио-
нални представителства 
и смятам, че така контро-
лът ще е много по-добър. 
Друга важна точка от За-
кона за геодезията и кар-
тографията, която трябва 
да отпадне нацяло, е тази 
за минималните цени. 
още през лятото от еС 
ни изпратиха писмо, в ко-
ето ни предупредиха, че 
ще подлежим на санкции 
по този въпрос. Много 
е важно да се разгледа и 
Закона за обществените 
поръчки. изборът на из-
пълнител по най-ниска 

цена следва да бъде пре-
махнат. В други държави 
се работи по средно пре-
теглена цена. Това озна-
чава да се премахнат най-
ниската и най-високата 
оферта, а от останалите 
да се намери средно пре-
теглената.

- От колко време не е 
обновявана едромащаб-
ната топографска карта 
на България?

- от 1984 година не е 
обновявана едромащаб-
ната топографска кар-

та, известна още като 
стопанската карта на 
България. Върху нея се 
правят всички изслед-
вания и предварителни 
проучвания за проекти на 
всички линейни обекти. 
Например в електрон-
ния кадастър магистрала 
„Люлин“ не фигурира. 
имаше наскоро идея да 
се реализират два пилот-
ни проекта, но така и не 
ги обявиха. от 30 години 
насам всичко се праве-
ше от държавната фирма 
„Геопланпроект“ еАД, 

защото тя разполагаше с 
необходимата апаратура. 
Но тя вече е много ос-
таряла. Сега има много 
по-нова и добра техника 
и съвременни дистанци-
онни методи. Те и не из-
искват много средства, 
но няма капацитет. За 
цялата гилдия, за чисто 
топографо-геодезически 
дейности, капацитетът е 
20 милиона лева годишно 
за усвояване, и то пряко 
сили, при положение че 
търговете се обявяват в 

началото на годината, за 
да може да се работи на 
полето. В момента в Со-
фия се изработва кадас-
трална карта на 8 района. 
Срокът за приключване 
е април-май 2015 година. 
Но ако завали сняг, рабо-
тата ще стопира. С добро 
финансиране за по-малко 
от десет години може да 
се изпълни изцяло када-
стърът. За 1 година е въз-
можно да се покрият дос-
та площи от територията 
на страната с кадастрал-
ни карти при определени 

условия и обявени тър-
гове. има и някои техни-
чески несъвършенства. 
Всички населени места 
имат кадастрални кар-
ти, които определят им-

отните граници и сгра-
дите, но липсват т.нар. 
специализирани карти 
на линейните обекти от 
техниче ската  инфра -
структура - водопровод и 
канализация, газо-, елек-
тро- и топлопропроводи, 
телефони и друга кабел-
на мрежа. Дружествата, 
които изграждат техни-
ческа инфраструктура на 
база на техническия про-
ект за даден обект, пра-
вят парцеларни планове, 
включващи елементите 
на техническата инфра-
структура извън грани-
ците на урбанизираните 
територии. Те са подоб-
ни на специализираните 
карти. информацията от 
тези парцеларните пла-
нове се внася в АГКК, 
откъдето издават удосто-
верение за пускане в екс-

плоатация на съответния 
обект. Но агенцията не 
нанася никъде данните за 
новите съоръжения, за-
щото липсват изработени 
специализирани карти. 
Затова компании и някои 
общини сами финансират 
изработката на специ-
ализирани карти, копие 
от които са длъжни да 
предадат в Агенцията по 
кадастъра. След това тази 
информация се нанася в 
ГиС цифрови системи. 
Сега вече нотариусите 
имат право и на електро-
нен достъп. Но въпро-
сът е какво правим, ако 
отидем на място, където 
няма кадастрална карта? 
Минаваме пак на старата 
схема. 

- Фирмите, които се 
занимават с геодезиче-
ски дейности, имат ли 
нужното оборудване?

- За да работи една гео-
дезическа фирма, е необ-
ходимо оборудване. Най-
евтината тотална станция 
струва 110 хил. лв. една 
сериозна фирма трябва 
да има поне няколко та-
кива станции, измерващи 
с различна точност, като 
най-прецизните (с точ-
ност до 1 сек.) струват от 
порядъка на 50 000 лв. Да 
не говорим за 3D лазарен 
скенер, който е между 80 
и 200 хиляди лева.

- Ако направим срав-
нение с другите евро-
пейски страни, Бълга-
рия къде стои в класа-
цията?

- В Западна европа 
вече се говори за 4D ка-
дастър. Много общини в 

Германия например вече 
възлагат да се прави и ка-
дастър на покривите. Там 
се изчислява, къде могат 
да се поставят панели за 
производство на битов 
ток. Във френския град 
Лион пък, и не само там, 
от доста години правят 
кадастър на пешеходните 
пътеки, които заснемат 
през годината. Пресмя-
тайки общата им площ, 
се изчислява какво коли-
чество боя е необходима, 
за да се боядисат. Мо-
гат да се посочат и още 
много примери. За съ-
жаление България в това 
отношение изостава. Но 
пък все от някъде трябва 
да се започне. Надявам 
се, че новото правител-
ство ще вземе нужните 
мерки, за да тръгнат не-
щата.

От 30 години не е обновявана 
едромащабната топографска 
карта на страната

Правоспособността за 
работа по геодезия и 
кадастър за физически лица е 
редно да се дава от КИГ

В София в момента се 
изработва кадастрална 
карта на 8 района

Инж. Ангел Янакиев, председател на Камарата на инженерите по геодезия:

Ангел Янакиев е 
роден на 24.09.1948 
г. в гр. София. За-
вършва ГФК във 
ВИСИ (Висш ин-
же н е р н о - с т р о и-
телен институт). 
Председател е на 
Камарата на ин-
женерите по геоде-
зия. Организация-
та е основана през 
2006 г. в резултат 
на повишения обем 
от извършваните 
дейности по геоде-
зия и кадастър и 
нуждата от уед-
наквяване на дей-
ностите,  които 
могат да  се  из -
вършват, и серти-
фикатите, издава-
ни от Европейския 
съюз. Тя обединява 
и представлява сво-
ите членове, като 
основната й цел е 
да защитава про-
фесионалните им 
права и интереси. 
Съдейства за пови-
шаване на професи-
оналната им квали-
фикация и тяхна-
та информираност 
за националните и 
международните 
стандарти в облас-
тта на геодезията, 
картографията и 
кадастъра. 

Държавата трябва да залага 25 млн. лв. 
годишно за геодезически дейности
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Пазарът  на  бизне с 
имоти в централна и из-
точна европа показва ця-
лостно подобрение през 
третото тримесечие на 
2014 година. Това сочат 
данните от допитване на 
Кралския институт на 
лицензираните консул-
танти в областта на не-
движимите имоти (Royal 
Institution of Chartered 

Surveyors, RICS). 
очакванията за на-

емите на бизнес площи 
в България, Чехия и Ун-
гария са положителни, 
като ще се задълбочава 
разликата между нивата 
им за първокласни пло-
щи и за такива с по-ниско 
качество.

Умерено негативни ос-
тават прогнозите за Ру-

мъния.
За трето поредно три-

месечие България отчита 
ръст, въпреки че напре-
дъкът до момента оста-
ва сравнително скромен. 
Нивата на реализирано-
то търсене от наематели 
отчитат ръст във всич-
ки четири страни, като 
с по-силни темпове се 
отличават България и Ун-

гария. Търсенето на офис 
площи на по-високо тех-
нологично ниво става все 
по-силно, а проектите в 
процес на подготовка са 
малко. Наемателите по-
казват повишен интерес 
към качествена офис сре-
да за своите служители, 
както и към енергоспес-
тяващи технологии. Те 
също така намират тези 
условия за основателна 
причина за по-високите 
нива на наемите за пър-
вокласни площи. Към 

момента нагласите за ин-
веститорското търсене са 
сходни и положителни 
за всички страни в реги-
она. България отчита нов 
ръст на запитванията от 
страна на инвеститори, а 
условията за кредитиране 
леко се подобряват. По 
отношение стойността на 
активите най-силен ръст 
се предвижда в Унгария 
(2,5%), докато в България 
и Румъния очакванията 
са за леко по-слаб растеж 
(2-2,5%) на годишна база. 

За Чехия прогнозите са за 
лек спад

(по-малко от 1%). це-
ните за първокласни ак-
тиви от всички видове 
имоти се очаква да се 
увеличат с около 4% в 
България и Унгария и с 
3% в Румъния за след-
ващите 12 месеца, дока-
то стойностите на вто-
ростепенните имоти ще 
останат в общи линии 
без промяна във всяка от 
страните, според проуч-
ването. 

иМоТи

Търсенето на бизнес сгради 
у нас ще расте 

В Ди ес хоум 
ще намерите всичко 
за Вашия дом!

Заповядайте в 
нашата обновена 

и разширена 
База в гр. Варна! 

бул. „владислав варненчик“ 281 , 052/ 83 83 13, 0888/33 66 99 email: office@dshome.bg

С успокояване на политическата 
ситуация в страната се регистрира 
активизиране на търсенето на ипо-
течни кредити през октомври, съоб-
щават анализаторите на консултант-
ската компания „Кредит център“. 
Запитванията през октомври са с 8% 
повече в сравнение със септември, 
а спрямо октомври 2013 г. ръстът е 
12%. интересно е да се отбележи, 
че както банките, така и клиентите 
желаят да ускорят процедурите по 
отпускане на кредит и да се стигне до 
сключване на сделки за покупко-про-

дажба до края на годината. Три неща 
трябва да има предвид клиентът при 
покупката на жилище с кредит, под-
чертават кредитните консултанти. 
Първото е ясно да прецени финансо-
вите си възможности. Второто важно 
нещо е да се види дали имотът, който 
ще придобие, има добра пазарна 
стойност и най-вече ясна перспекти-
ва да я запази във времето. Третото 
е да проучи повече възможности за 
получаване на външно финансиране, 
за да е сигурен, че е избрал най-до-
брото. 

1,1 млрд. евро са пре-
ките инвестиции, които 
са влезнали в страната за 
деветмесечието на 2014 
година. Това предста-
влява 2,7% от БВП на 
България. В сравнение 
със същия период на ми-
налата година преките 
инвестиции са с 4,8 на 
сто по-ниски. Само през 
септември вложенията 
са паднали с 202,1 млн. 
евро, при намаление в 
размер на 13,2 млн. евро 
през същия месец на 
2013 г. 

83,1 млн. евро пък са 
постъпленията от ин-
вестиции в недвижими 
имоти на чуждестран-
ни лица от януари до 
септември. За сравнение 
- през 2013 г. техният 
размер е 118,9 млн. евро. 

Най-големите преки 
инвестиции в страната 
за деветмесечието са 
от Австрия - 284,2 млн. 
евро. Най-големите нет-

ни отрицателни потоци 
за периода са към Люк-
сембург - минус 19,6 
млн. евро. 

По отраслова струк-
тура най-големи нетни 
инвестиции има в отра-
съл „операции с недви-

жими имоти, наемода-
телна дейност и бизнес 
услуги“. Те възлизат на 
354,1 млн. евро. В сек-
тор „Транспорт, скла-
диране и съобщения“ 
- 246,3 млн. евро, а в 

отрасъл „Финансово по-
средничество“ - 159,5 
млн. евро. По предвари-
телни данни преките ин-
вестиции в чужбина за 
януари-септември 2014 
г. са 243,2 млн. евро, при 
266,1 млн. евро за същия 

период на 2013 г. През 
септември тази година 
те нарастват с 6,1 млн. 
евро, при ръст от 21,2 
млн. евро през същия 
месец на миналата го-
дина. 

Търг с тайно наддаване 
обяви НАП - Ямбол, за 
бившата резиденция на 
Тодор Живков в лесопарк 

„Бакаджик“.
Масивната двуетажна 

сграда, която носи офи-
циалното название „Дом 

за отдих 2“, е с първона-
чална цена 253 200 лева. 
Тя се предлага вече трети 
път.

имението няколко пъти 
бе продавано на частни 
собственици. То се със-
тои от две двуетажни тела 
с обща застроена площ 
1510 квадратни метра и 
панорамна кула. В сгра-
дата има 3 апартамента, 
44 стаи, 3 кабинета, физ-
културен салон, басейн, 

столова, 16 спални, ресто-
рант, банкетна зала, къто-
ве за отдих и развлечение, 
както и две противоракет-
ни укрития. 

Друго бивше имение на 
Тодор Живков край Русе 
пък ще бъде превърнато в 
„Резиденция за възрастни 
хора“. Новите му собстве-
ници, които го придобиха 
срещу 394 000 лв., плани-
рат сериозни инвестиции, 
свързани с имота. 

83,1 млн. евро са чуждите инвестиции 
в български недвижимости

Слагат на тезгяха резиденция на 
Тато край Ямбол

Ипотечните кредити за жилища 
се увеличават
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Археологията за мен 
е изключително важна и 
тези градове, които имат 
археологическа тъкан, 
вплетена в съвремието, 
трябва да са щастливи. 
Впечатляващ пример за 
вписване на археологи-
ята в градска среда, на 
подземно ниво, за мен 
са разкопките и цялото 
площадно пространство 
в Пловдив. Подобен слу-
чай имаме и в София 
- зоната около цУМ. 
Там, където в момента 
се виждат част от ста-
рите улици и жилищни 
структури на Сердика, 
по първоначалните гра-
доустройствени проуч-
вания е трябвало да има 
паркинг. Това означава 
тотално погребване на 
археологическото на-
следство. Но за щастие 

това не се е случило бла-
годарение на активната 
позиция на будни архи-
текти. Районът около 
църквата „Св. Неделя“ 
в столицата също е уни-
кален. Великолепно се е 
получило и разкриване-
то на Античния некро-
пол. Това е голямо по-
стижение на изкуството 
въобще. 

имам обаче извест-
ни резерви за простран-
ството между сгради-
те на президентството 
и МС. Те са свързани 
с площада, който е на 
ниво минус 3 метра. Там 
в момента са струпани, 
изкопани откъде ли не, 
антични предмети, без 
да имат синхрон и ав-
тентичност. Как ще се 
развие по-нататък кон-
цепцията, не знам. Друг 

пример е римският град 
Нове край Свищов. Аз 
съм противник на този 
начин на третиране на 
археологията - да въз-
становим нещо със съ-
временни средства, с ме-
тални конструкции и ка-
мък, пък дали преди то е 
било така, никой не знае. 
имитацията като маниер 
на работа за мен не е 
правилна. Така се губи 
„обонянието“, излъчва-
нето, автентичността. 
Не бива да превръщаме 
античното наследство в 
средство за забавление. 

Тъй като бях дълго 
време главен архитект на 
община Монтана и съм 
запозната, мога да кажа, 
че в града се направи 
доста в тази посока. 
един от важните проек-
ти, който бе реализиран 

по европейска програма, 
бе адаптацията на антич-
на крепост „Монтана“ в 
зоната към язовира. Този 
обект се превърна в един 
от символите на днеш-
ния ни град. Направи се 
реставрация, консерва-
ция и експониране на 
културно-историческата 
атракция. Бе обърнато 
внимание на археологи-
ческите структури в юго-
източната част на кре-
постта и в предкрепост-
ното пространство, къде-
то бе изградена пътека от 

площада до портата на 
крепостта, алейна мрежа 
и т.н. Но смятам, че мно-
го добре се вписа в окол-
ната среда. освен това 
в центъра на Монтана 
преди години се направи 
и археологическата екс-
позиция „Лапидариум“. 
Тя включва множество 
антични скулптури и 
паметници. които също 
много добре се получи-
ха. Хубавото е, че всички 
проекти са съгласувани, 
реконструкциите на са 
извършвани самоцелно.

Арх. Венцислав Илиев, студио „Архиволта“ - Русе:

Арх. Пенка Господинова, САБ - Монтана:

Как се вписва археологията в градска среда?

Имитацията е неправилен 
маниер на работа

Добра адаптация е античната 
крепост в Монтана

Археологиче ското 
наследство безспорно 
е ценност, която трябва 
да съхраняваме и екс-
понираме по възможно 
най-добър начин. Това е 
още една опция за разви-
тие на туризма. Нужно е 
обаче нормативно да се 
облекчат нещата. Наблю-
денията ми са за съжи-
телството на археологи-
чески разкопки в Помо-
рие и строителни обекти, 
които са в непосредстве-

на близост с тях и със 
защитени територии. На 
такива места инвести-
торите се затрудняват. 
Те имат проект, разпола-

гат с определени сред-
ства за година или две и 
когато археология бло-
кира строителството....
става лошо. Трябва да 
намерим баланса, така че 
находките да не пречат 
на сериозните инвести-
ционни намерения. При 
този свит строителен па-
зар определено трябва да 
бъдем гъвкави. Не бива 
да оставяме инвестито-
рите с вързани ръце, а да 
им дадем полезен ход.

Нужна ни е повече гъвкавост

Пример за това как 
археологическото на-
следство не се експо-
нира по най-добрия на-
чин в градската среда е 
централният площад в 
Стара Загора. Не само 

аз, но и всички колеги 
са на мнение, че той е 
обезобразен. и няма как 
да е иначе, при поло-
жение, че софийският 
колектив, разработил 

проекта, свърши рабо-
тата си повърхностно. 
Резултатът е плачевен. 
Затова в нашата коле-
гия се борим да вкараме 
конкурсното начало във 
всяко архитектурно на-

чинание. Смятаме, че 
когато няма състезание, 
резултатът е слаб. Дру-
гият проблем е липсата 
на средства. Процедури-
те в България също са 

сбъркани. Надяваме се 
новото правителство да 
обърне повече внимание 
на неуредиците, които 
стопират нормалната ра-
бота на архитектите.

Централният площад 
е обезобразен

Арх. Георги Чернев, КАБ - Стара Загора: Арх. Людмила Лимонова, студио „Архос“ ООД - Бургас:



Археологическото на-
следство в селищата, а 
и в другите територии, е 
често под заплаха; опаз-
ването му е усложнено 
и дори понякога невъз-
можно. обектите му, 
поради своето местопо-
ложение и характер, са 
сред най-застрашени-
те от унищожение или 
компрометиране култур-
ни паметници. 

Разбира се, тривиал-
ната причина е свързана 
с лошата социално-ико-
номическа ситуация в 
страната в последните 
20 години. Проучвани-
ята често са безкрай-
но забавени или съвсем 
забравени. Няма сис-
тематизирана база дан-
ни, няма единен архео-
логически кадастър за 
страната. Но са налице 
и друг род проблеми, 
произтичащи от теж-
ката духовна криза в 
България. Поземлените 

имоти с археологическо 
наследство стават обект 
на корупционни сделки 
между държавни и об-
щински органи и частни 
лица. Поради централ-
ното разположение на 
такива градски имоти 
понякога се неглижират 
или тотално съсипват и 
заливат с тонове бетон 
ценни старини. В дру-
ги случаи от паметни-
ци се правят опити да 
се сътворят атрактивни 
печеливши бутафории, 
водещи до компроме-
тиране стойностите на 
обектите на наследство. 
има многобройни при-
мери за безотговорно 
отношение на институ-
ции, пряко или непряко 
свързани с разрешава-
не на строителството в 
контактните зони около 
археологическите обек-
ти и в имоти, „натова-
рени“ с археологическо 
наследство. 

Когато старините са в 
диалог и хармония със 
съвременните сгради 
и пространства, дори 
съвсем неангажирани 
с професията хора не-
минуемо изпитват ком-
форта и притегателната 
сила на такава среда.

и, разбира се, искам 
да изтъкна, че в Бълга-
рия има отлична школа 
с традиции и изключи-
телни майстори и пре-
подаватели по опазва-
не на недвижимото ни 
културно наследство - 
УАСГ, НиНКН, БАН. 
има и десетки примери 
на блестящо решени за-
дачи по консервация, 
социализация и адапта-
ция на български архе-
ологически паметници.

Ценни старини се заливат 
с тонове бетон
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Археология и градска 
среда! Нищо не е на-
правено като хората в 
това отношение у нас. 
Подчертавам, че аз не 
съм специалист по па-
метници на културата, но 
го казвам като архитект. 
Накъдето и да се обърне 
човек, то се вижда, че не-
щата не изглеждат добре 

нито при експониране-
то, нито при опазването 
на археологическото на-
следство. Липсва като че 
ли цялостна визия. Все 
пак има и изключения и 
пример е царският дво-
рец на царевец, както и 
обектите на хълма Тра-
пезица. Тук нещата се 
получиха.

Арх. Рени Григорова, студио „Ардист“ Велико Търново:

Как се вписва археологията в градска среда?

Има още върху 
какво да се работи

В България археоло-
гия, в същинския смисъл 
на това понятие, няма. 
Нашите проучвания и 
разкопки приличат на 
някакви аварийни дей-
ности. Тъжното е, че се 
намира нещо, описва се, 
заснема се и после отива 

в забрава. Нищо не се 
експонира както трябва. 
Много далеч сме от на-
чина, по който показват 
артефакти в Гърция или 
италия например. Ние 
използваме безнадеждно 
остарели методи и мо-
дели за излагане на ар-

хеологическо богатство. 
С неподходящи кон-
струкции, с неприемли-
ви материали... и затова 
имаме вина както ние 
архитектите, така и ред 
други институции, както 
и държавата. Защото и 
тя няма добра полити-
ка в тази посока. иначе 
имаме над 700 крепости 
в България и какво от 
това?! Да вземем за при-
мер и Римските терми 
във Варна. откакто са 
разкрити, те практичес-
ки се рушат и намаляват. 
и един ден ще изчезнат, 
защото са оставени без 
защита на слънце, сняг, 
вятър и дъжд. имало ги 
е 2000 години, а ние ще 
ги унищожим.

Няма добре експонирано 
наследство у нас

Арх. Стефан Иванов, КАБ - Варна: Арх. Луиза Тодорова, КАБ - Пловдив:
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ПроектИ

- Защо решихте да се 
реализирате в Бълга-
рия? 

- избрах България, 
защото образованието, 
което получих тук, ми 
дава една добра основа 
за моята реализация. има 
много добри практики и 
много какво да се научи 
от други колеги. Смятам, 
че след толкова години 
на преход хората най-по-
сле започнаха да осъзна-
ват необходимостта да 
живеят в една по-добра 
жизнена среда, в енер-
гийноефективни сгради. 
Тепърва ще се обръща 
внимание на дизайна на 
градската среда. Смятам, 
че с натрупан опит човек 

може да се реализира на-
всякъде! 

- Какви са трудности-
те, с които се сблъсквате 
във Вашата работа?

- Трудностите са свър-
зани преди всичко с тро-
мавата администрация, 
а също и с големия брой 
проекти, като се започне 
от „Заданието за ПУП“ до 
„Управлението на отпадъ-
ци“. Тези проекти, които 
са общо 14 по различни 
части в инвестиционното 
проектиране, водят след 
себе си допълнително 
утежняване на процеса. 
Друг сериозен проблем 
са цените за проектиране. 
от една страна е възло-
жителят, който желае да 

получи качествен продукт 
на минимална стойност, а 
от друга - колегите, които 
работят на много ниски 
цени. Проблем е и автор-
ският надзор, с който ни-
кой не желае да се съо-
бразява, а още по-малко 
да плаща за него! 

- В каква обществена 

кауза във Вашия град 
бихте се включили?

- Бих се включил във 
всяка кауза, която има за 
цел подобряване на ус-
ловията на живот в града 
и региона. Бих искал Ха-
сково да се развива като 
един модерен европей-
ски град. В последните 

години тук се изградиха 
много паркови простран-
ства, спортни и детски 
съоръжения. Трябва да се 
обърне сериозно внима-
ние на крайните квартали, 
инфраструктурата им и 
подобряването на качест-
вото на живот в тях. Това 
важи и за цялата страна. 

един град не се състои 
само от централна част! 
Трябва да се помисли и 
за достъпност на град-
ската среда за хора в не-
равностойно положение, 
да се изградят велоалеи 
и места за спиране на ве-
лосипеди, защитени от 
атмосферни влияния.

Арх. Горан Апостолов:

Арх. Горан Янчев Апостолов е 
роден на 09.11.1980 г. в Хасково. За-
вършва средно образование в ПМГ 
- гр. Хасково. През 2005 г. завършва 
Техническия университет в София 
със специалност „Инженерен 
дизайн“, а през 2011 г. - УАСГ, 
със специалност „Архитектура“, 
катедра „Жилищни сгради,“ при 
доц. арх. А. Патев. От 2011 г. 
работи в Архитектурно ателие 
„Арка Проект“ ООД - Хасково. 
Част от проектите му, които 
представяме тук, са реализирани, 
други са в процес на реализация. 

Сериозен проблем са ниските 
цени за проектиране
Тепърва у нас ще се обръща 
внимание на градската среда

Еднофамилна сграда в Хасково

Еднофамилна сграда в Димитровград

Многофамилна сграда в Хасково Център за настаняване на деца в Харманли - реализиран

Двуфамилна сграда в Хасково

Многофамилна сграда в Хасково

Еднофамилна сграда в Хасково
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Как една малка фамил-
на компания, минала през 
огромни перипетии, успя-
ва да израсне до световен 
лидер в производството 
на тухли с 209 завода и 
13 000 служители? Фор-
мулата на успеха разкри 
по време на презентация 
в Русе търговският ди-
ректор на „Винербергер“ 
еооД, инж. цанко Ми-
ланов. 

„Стремим се да бъдем 
експерти в това, което 
правим, да бъдем близо 
до нашите клиенти, да 
използваме техния език 
и да им даваме конкрет-
ни решения. За да си го-
лям, трябва да си лидер 
в технологиите“, катего-
ричен бе инж. Миланов. 
По думите му, „Винер-
бергер“ създава стан-
дарти в производството 
на тухли. „Факт е, че в 
днешно време все още се 
произвеждат тухли с тех-
нологии от 60-те години, 
но не това е правилната 
пазарна стратегия. Няма 
начин да бъдеш успешен, 
ако не си модерен, ако не 
си ориентиран към бъде-
щето“, смята търговският 
директор на компания-
та. Според него няма зна-
чение дали човек строи 
къща, вила или мол. Това 
е проектът на живота му и 
производителят трябва да 
се отнася към него с необ-
ходимия респект. 

ПРЕДИ ДВЕ 
СТОЛЕТИЯ

инж. Миланов върна 
слушателите си близо 200 
години назад във времето, 
през 1819 г., когато ав-
стриецът Алоис Мийсбах 
поставя основите на сво-
ята фамилна компания. 

Той закупува тухларна на 
възвишението Винерберг, 
което по онова време се 
е намирало в покрайни-
ните на Виена. Само за 
година Мийсбах успява да 
произведе феноменалното 
количество от милион и 
половина тухли. 

Голямото наводнение 
в Пеща през 1838 г. дава 
нов тласък в развитието 

на фирмата. Предприема-
чът е поканен да построи 
първата си фабрика в ун-
гарската столица. През 
1855 г. Мийсбах вече има 
9 фабрики, голяма част от 
тях във Виена и нейните 
околности. именно тога-
ва той решава да затвори 
производствения цикъл 
и се заема с покупката 

на въглищни мини, за да 
си осигури горивото за 
пещите. През 1869 г. вече 
има 30 шахти за въгли-
ща и над 60 000 работ-
ници. Фабриките стават 
все повече, а продукцията 
- по-голяма по обем, което 
навежда Мийсбах на ми-
сълта, че за да се отличиш 
от конкуренцията, трябва 

да създадеш свой бранд. 
В логото на фабриките 
си във Виена той вграж-
да герба на Хабсбурги-
те. осъзнавайки нужда-
та от добро управление, 
назначава за мениджър 
Хайнрих Драше - един от 
първите индустриалци. 
Благодарение на този про-
фесионален подход само 
около 50 години след съз-
даването на компанията 
тя вече произвежда 188 
млн. тухли. Ръстът обаче 

трябва да се финансира, 
затова компанията започ-
ва да привлича капита-
ли, да расте и да печели 
инвеститорско доверие. 
През 1869 г. излиза на Ав-
стрийската стокова борса. 

През 1869 г. известният 
австрийски архитект Хай-
нрих фон Ферстел се при-
съединява към борда на 
директорите на „Винер-
бергер“. Благодарение на 
него компанията построя-
ва няколко доста известни 
сгради в Австрия. Този 
акт е стъпка към осъзна-
ването, че трябва да пред-
ложиш на пазара не само 
продукт, но и цялостно 
решение. 

Племенникът на Мийс-
бах е един от първите 
индустриалци, които ос-
ъзнават, че по-добрият 
подход към служителите 
би било от полза на ком-

панията. Към възнаграж-
денията им той добавя и 
социална придобивка - 
строи им жилища. идеята 
е те да живеят по-добре, 
за да дават най-доброто от 
себе си в работата, а не да 
мислят единствено как да 
оцелеят. 
ПРЕВРАТНОСТИТЕ 

НА СЪДБАТА
В началото на 20-те го-

дини „Винербергер“ ми-
нава през различни пре-
вратности. освен в Авс-
тро-Унгария, компанията 
влиза в Чехия и Хърват-
ска. С началото на Втора-
та световна война идват 
тежки години. Компания-
та губи изцяло външните 
си предприятия и се връ-
ща към корените си, на 
„Винерберг Щрасе“. При 
една от бомбардировките 
обаче фабриката е раз-
рушена, много служите-
ли загиват. След войната 
„Винербергер“ започва 

отново да изгражда про-
изводствените си мощно-
сти, да расте, докато през 
50-те години на миналия 
век достига до сериозни 
мащаби. 

ГОДИНИ НА 
РАСТЕЖ

Годините на растеж за-
почват през 1972 г., кога-
то Винербергер закупува 
няколко фирми, като по 
този начин излиза из-
вън сферата на тухлите. 
През 1986 г. придобива 
немската компания „от-

мънс груп“, вследствие 
на което бързо експанди-
ра и става значим играч 
на пазара с близо 200 за-
вода. През 1989 г. осно-
вава „Пайп Лайф“ като 
съвместно дружество със 
„Солвей Груп“. Следва 
закупуване на компанията 
„Земелрок“ за производ-
ство на настилки и фирма 
Щайнцойг - Керамо, коя-
то произвежда керамични 
тръби.

ИНВЕСТИЦИЯТА
Реконструкцията  и 

модернизацията на кера-
мичния завод в Луковит, 
който „Винербергер“ ку-
пува през 2005 г. е една от 
най-сериозните инвести-
ции на компанията, въз-
лизаща общо на 25 млн. 
евро. Предприятието за 
времето си е било едно 
от най-големите в Бъл-
гария с капацитет около 
60 млн. тухли. „Когато 
дойдохме тук за първи 
път, заварихме една стара 
технология и две произ-
водствени линии“, разказ-
ва инж. Миланов. Само 
няколко години по-късно 
заводът изглежда по ко-
ренно различен начин. 
Капацитетът му е много-
кратно по-голям и един 
от най-големите измежду 
заводите на Винербергер. 
В него работят 60 души, 
90% от които са от Луко-
вит и региона. 

Суровината, с която се 
работи, е глина. Находи-
щето й се намира в непо-
средствена близост от за-
вода. интересен е фактът, 
че в глината се добавят 
дървесни трици. Те изга-
рят в процеса на печене 
на тухлите, което се осъ-
ществява при 850 градуса. 
Производството е изцяло 
роботизирано. използва 
се природен газ по при-
мера на всички останали 
заводи на „Винербергер“ 
по света. Замърсяването е 
сведено до нула.

„Винербергер“ - историята 
на един успех

БиЗНеС

Как от фамилна тухларна 
в покрайнините на Виена 
компанията израсна до 
световен лидер в технологиите

Няма начин да бъдеш найñдобрият, ако 
не си модерен, убеден е търговският 

директор на фирмата за България 
инж. Цанко Миланов

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg
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Всяко правителство у 
нас мери успеха си в ас-
фалт. Колкото повече са 
километрите, толкова по- 
доволни са политиците. 
Пътища и магистрали са 
в центъра на партийното 
говорене, както вляво, така 
и вдясно. Култова за една 
управлявала до скоро коа-
лиция остава популистка-
та фраза „Асфалтът не се 
яде“, контрирана с реплика 

на премиера: „Магистрали-
те са европейското бъдеще 
на България“.За редовия 
българин като, че исти-
ната е някъде по средата, 
но е факт, че всяка нова 
отсечка от магистрала или 
ремонтирано шосе увели-
чават претенциите му към 
качеството на пътната на-
стилка. и с право след като 
в тези пътища са вложени 
милиарди левове от евро-

пейските фондове.Според 
пътни фирми, които из-
граждат основните артерии 
на страната, у нас вече се 
строят и ремонтират пъ-
тища по евростандарти. и 
всички прилагани техноло-
гии в този бранш са на ев-
ропейско и световно ниво. 
Според експерти на Аген-
ция „Пътна инфраструкту-
ра“ (АПи) контролът вър-

ху пътни строежи е троен. 
На първо място е контро-
лът на фирмата изпълни-
тел на обекта. Мега компа-
нии като „Трейс“, „Актор“, 
„Марисан“,  „Пътища“, 
„Пътинженеринг“ и други 
имат собствени системи за 
контрол на материалите и 
изградените участъци. По-
вечето имат и действащи 

към тях лаборатории,които 
периодично отчитат мате-
риални проби. Всяка фир-
ма е пряко заинтересована 
да влага качествен матери-
ал, защото подмяната на 
вече положена настилка 
ускъпява участъка до три 
пъти, сочи практиката. На 
второ място е контролът на 
надзорната фирма, която 

НА ФоКУС

Дефлектограф „VECTRA“: 
определя еластичния модул на 
повърхността на настилката. С 
него се преценява носимоспособ-
ността на пътната конструкция, 
необходимостта и дебелината на 
усилващи пластове които трябва 
да се положат при предстоящ ре-
монт. Много важен е факта, че с 

този уред може да се проверява 
и контролира количеството на 
извършените строителни работи 
- дали са положени необходимите 
пластове предвидени по проект. 
Апаратурата работи с капацитет 
10 километра на ден; произведена 
е във Франция.

Профилограф „DYNATEST 

Субективният фактор при проверка на 
асфалтовите настилки е напълно елиминиран

Битумните мембрани 
са различни видове: с ос-
нова полиестер или стък-
лен воал, пропити с битум 
(APP или SBS модифи-
циран) и с посипка или 
без посипка, обясни Дока 
Величкова, инспектор тех-
нически стандарти в „Ма-
рисан“. По думите й, в 
стандартите са записани 
показателите, по които се 
контролира качеството на 
тези продукти и стойно-
стите, които трябва да бъ-
дат достигнати. Записано 
е също по каква система 
трябва да бъде извършван 
контролът, съответно от-
говорностите на органите, 
които го извършват. 

Системата за контрол 
на битумните мембрани 
е 2+. Това означава, че 
нотифицирано лице/ор-
ган (изпитвателен център, 
оторизиран от Държавната 
агенция по акредитация 
да извършва конкретни-
те контролни дейности) 
извършва първоначални 
изпитвания на конкретния 

продукт за съответствие с 
параметрите по посочени-
те по-горе стандарти, про-
верява (на място, при про-
изводителя) технологията 
за производство и контрол 
(дали могат да осигурят 
постоянно качество на 
контролирания продукт) и 
издава Протокол за изпит-
ването и Сертификат на 
производствения контрол. 
ежегодно нотифицирано-
то лице провежда одити 
на производителя

Производителят разпис-
ва документи - процедури, 
инструкции, план за кон-
трол и др., за извършва-
нето на производствения 
контрол, изпълнява указа-
нията от тях и записва в 
бланки извършените про-
верки. Така доказва пред 
одиторите изпълнението 
и качеството на своята ра-
бота. Всичко това е с цел 
да се осигури постоянно 
качество на продукта и 
съответствието му с изис-
кванията на стандартите, 
посочват специалистите.

Провеждат се 
ежегодни одити 

ПоД ЛуПа

- Инж. Попов, какви са нормите, 
свързани с качеството на асфалтовите 
настилки, и спазват ли са те?

- Стандартите и нормите са ясни. 
Пише ги и в дебелите книги, и в ЗУТ. Но 
принципно, трябва да се знае всеки де-
тайл, както и съставът на сместа. Важно 
е да има и сертификат или декларация 
за качество от асфалтовата база, която я 
произвежда. След това, когато се положи 
сместа, тя трябва да се контролира с взи-
мането на ядки от независима лаборато-
рия. С тях се проверява химическият със-
тав на положения асфалт и дебелината на 
слоя. Тези проби са важни, защото, ако 
положеният слой е по-тънък, то асфалтът 
дефектира по-бързо.

- Правят ли се икономии с матери-
алите?

- и най-често се оказва, че икономиите 
се правят или от състава на сместта, или 
от дебелината на износващия слой. На-
пример, когато преди години се правеше 
реконструкцията на бул. „България“ в 
Пловдив, ремонтът на подземната инфра-
структура струваше 250 лв. на квадратен 
метър. По моя информация, кръговото 
кръстовище, което бе построено наскоро 
пред Водната палата, също струва тол-
кова. За мен лично двата обекта са не-

съпоставими по отношение на обема на 
видовете строително-монтажни работи. 
Но всичко е въпрос на търг.

- При обществените поръчки прове-
рява ли се фирмите с какви материали 
работят?

- Редно е при обществените поръч-
ки да се взима под внимание фирмата 
изпълнител с какви материали работи, 
разполага ли с необходимата механиза-
ция, има ли собствена асфалтова база, 
сертифицирана ли е от КСБ. отделно с 
какъв персонал работи и не на последно 
място - разбивка за това колко ще струва 
всяко едно перо. Би следвало, ако не е 
нужен проект, да има детайлно заснема-
не на участъка, където ще се извършват 
строително-ремонтните действия. Трябва 
задължително да се гледат контактните 
фуги с тротоара, за да няма провокации 
при евентуални дъждове и замръзвания. 
Необходимо е шахтите и капаците да 
са поставени правилно. Говорейки за 
качествени асфалтови настилки, мога да 
дам пример с полимерно-модифицира-
ния битум. Такъв сложихме на АМ „Тра-
кия“ и поведението му е много добро в 
две посоки. Първата е по отношение на 
трайността, а втората е свързана с ходо-
вата част на автомобилите и сцеплението 
между грайфера на гумите и настилката. 
Вече има нови материали, които са малко 
по-скъпи, но пък дават много по-висок 
резултат. Важното е да се спази техноло-
гията и да има контрол не само в края на 
строителството, но и по време на целия 
процес.

Инж. Петър Попов - изпълнителен директор на 
„Пловдивинвест“ АД: 

Важно е с какви материали работи 
фирмата изпълнителКогато говорим за ка-

чествени асфалтови на-
стилки, няма как да не се 
спрем на тенденциите, 
които са свързани с на-
товарването на пътищата 
и износващите пласто-
ве. от 2014 година е за-
ложено като изискване в 
техническата специфи-
кация на АПи и вече е в 
сила задължително из-
ползването на полимер-
но-модифициран битум 
за първокласните пътища 
и автомагистралите. По-
лимер-модифицираният 
битум се използва като 
свързващо вещество при 
производството на асфал-
тови смеси за пътища с 
тежко интензивно движе-
ние и може да се влага и 
в двата пласта (биндера и 
износващия). Затова е от 
огромно значение качест-
вото на използваните гра-
нулирани полимери и въ-
обще на съставките. Това 
е и едно от нещата, към 
които се стремим - ако съ-
умяваме да спазваме тези 
изисквания, ще постигаме 
качествено изпълнение на 
износващите пластове. 

Битумът е много е ва-
жен за показателя тем-
пература на замесване, 
който е свързан с високи-
те градуси през летните 
месеци и натоварването 

от преминаващите тирове 
и тежкотоварни превозни 
средства. Битумът се по-
ставя в абсолютно точни 
съотношения, а стандар-
тът е строго определен от 
АПи. Много е важно и 
количеството битум, кой-
то се поставя. Ако той 
е в повече, както правят 
някои фирми, тогава се 
получава ефектът „из-
потяване на асфалта“ и 
пътят става на коловози. 
Ако пък няма достатъч-
но битум - няма добро 
омесване на зърната и се 
отделят камъчета от на-
стилката. Асфалтовите 
смеси, изпълнени с поли-
мер-модифициран битум, 
се отличават с по-голяма 
устойчивост на остатъчна 
деформация и подобрени 
сили на сцепление. Дру-
гите важни показатели, 
които трябва да се спазват 
при строителството, са 
еластичното възстановя-
ване и пенетрацията. В 
проектите и обществени-
те поръчки са заложени 
спецификациите и при 
реализацията на даден 
обект, изпълнителите за-
дължително трябва да се 
съобразяват с тях. цели-
ят процес трябва да се 
съблюдава, наблюдава и 
контролира от съответни-
те органи.

Най–важни са 
съставките на сместа

Василка Денкова, „Пътни строежи АД“:

Дока Величкова, инспектор 
технически стандарти в „Марисан“:

Ниската цена на магистралите - 
автогол за държавата
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За повече яснота от-
носно контрола при про-
изводството на битум 
потърсихме специалисти 
от „Полисан“ АД - Русе. 
По думите на Нина Раде-
ва, битумът за производ-
ство на асфалтови смеси 
трябва да бъде вискозен 
пътен битум - категория 
50/70, съгласно БДС еN 
12591:2009, или поли-
мер-модифициран, ка-
тегория ПмБ 25/55-55 за 
долен пласт на покрити-
ето (биндер) и категория 
ПмБ 45-80/65 за износ-
ващ пласт, съгласно БДС 
EN 14023:2010.

изискванията са спе-
цифицирани и в Техни-
ческата спецификация на 
АПи от 2014 г.

В зависимост от ин-

тензивността на дви-
жението на пътя се из-
ползва битумът, който е 
посочен в Техническата 
спецификация на АПи 
от 2014 г.

използват се и раз-
р ед е н и / т еч н и  б и ту -
ми съгласно БДС EN 
15322:2013 и битумни 
емулсии съгласно БДС 
еN 13808:2013.

„Полисан“ АД като 
производител на всич-
ки посочени битумни 
продукти притежава 
сертификат за производ-
ствен контрол, в който са 
включени тези продукти, 
обясни специалистът.

Споед Радева по вре-
ме на процеса на про-
изводство се провежда 
непрекъснат контрол от 

лаборатория на фирмата, 
като при окачествяване-
то на крайния продукт 
се спазват честотите на 
изпитване на анализите, 
посочени в стандартите.

За всяка партида се 
издава Декларация за 
експлоатационни пока-
затели, съгласно Регла-
мент (еС) № 305/2011, 
с която производителят 
гарантира качеството и 
проследимоста на произ-
ведения продукт.

Всички продукти са 
преминали първона -
чално изпитване и имат 
Протоколи за изпитване 
от централния институт 
на пътните технологии, 
национални и европей-
ски норми и стандарти, 
каза още Радева.

към тях лаборатории,които 
периодично отчитат мате-
риални проби. Всяка фир-
ма е пряко заинтересована 
да влага качествен матери-
ал, защото подмяната на 
вече положена настилка 
ускъпява участъка до три 
пъти, сочи практиката. На 
второ място е контролът на 
надзорната фирма, която 

е наета от държавата да 
инспектира пътното стро-
ителство на трето място е 
екипът за контрол на АПи. 
Към агенцията е създадена 
национална лаборатория 
за контрол, която по на-
стощяем е преобразувана 
в централен институт по 
пътни технологии. Там с 
правят изследванията и и 

се дава оценка на доба-
въчни материали за бетон, 
асфалтови смеси и кон-
структивни смеси за пъти-
ща и съоръжения. Според 
експерти, работещи в това 
звено, в пътното строител-
ство нищо не остава скри-
то, защото винаги могат да 
се вземат проби от даден 
участък и да се засече дали 

стандартите са спазени. 
Проверки се правят както 
изненадващо и без преду-
преждение на фирмата из-
пълнител, така и при всяко 
съмнение за дефект на път-
на настилка при вече готов 
участък. Тогава мобилни 
машини правят замерва-
нията.

НА ФоКУС

отсечката от магистрала „Струма“ 
между селата Долна Диканя и Дяково 
даде дефект малко повече от седем 
месеца, след като беше открита след 
ремонт. На места о имаше пропадане 
на банкетите и свличане на почвения 
слой от откосите от аутобана. Повреди 
имаше и на стоманобетонови елементи 
на отводнителните канали. Тези не-
редности бяха констатирани на място 
от експертна комисия, а като причина 
за тях се посочиха падналите обилни 
дъждове. Най-вероятно проблемите са 
в резултат на некачествено строител-
ство или използване на некачествени 
материали, категорични са обаче спе-
циалисти от бранша.14-километровият 
участък беше пуснат в експлоатация 2 
месеца предсрочно и с гаранция от 5 
години. Той беше построен от „Кон-
сорциум Струма - 1“ с водещ партньор 
„Главболгарстрой“ за цената от около 
70 млн. лева по оперативна програма 
„Транспорт“. Повредите са отстранени 
за сметка на строителя.

С по-ниската цена преди няколко 
години „Мапа Дженгиз“ успява да 
спечели конкурса за строителството на 
автомагистрала „Люлин“. от Камарата 
на строителите обаче са категорични, 
че няма никаква икономическа логика 
цените на материалите да поскъпват, 
да се вдига цената на петрола, от който 
се прави гориво и битум, а в същото 
време цените за строителство на кило-
метър магистрала да падат постоянно. 
един от примерите е отсечката меж-
ду Карнобат и Бургас на магистрала 

„Тракия“, която пропадна, няма и пет 
години след като бе открита. Други-
ят участък, по който зейнаха фуги, а 
маркировката „изчезна“ от асфалта, 
е въпросната магистрала „Люлин“. В 
Строителната камара са имали множе-
ство сигнали за некачествено изпълне-
ние още по време на изграждането. Те 
са алармирали, че когато изтече гаран-
цията на турската фирма изпълнител 
„Мапа Дженгиз“, всички дефекти ще 
са за сметка на данъкоплатците. Това 
е и един от примерите, че понякога 
ниската цена е дори капан за държа-
вата. Критиките към изпълнението 
не подминаха нито един лот от АМ 
„Тракия“. В част от 32-километровото 
трасе между Стара Загора и Нова За-
гора основата, върху която трябваше 
да бъде положен асфалтът, се нагъна 
още при строителството. отсечката се 
изграждаше от обединение „Магис-
трали Трейс“ с водещ партньор „Трейс 
груп холд“. Тяхното обяснение тогава 
бе, че още не са положили последните 
слоеве асфалт. Въпреки проблема те се 
справиха в срок със строителството. 

Строителят на участъка между Нова 
Загора и Ямбол - гръцката компания 
„Aктор“, отрече каквито и да било 
проблеми с качеството на пътя. Прове-
ряващите обаче установиха, че на мес-
та циментовата основа на трасето не е 
достатъчно плътна, и разпоредиха тя 
да бъде положена наново. имаше и не-
допустими слягания на пътния възел 
при Нова Загора, който също трябваше 
да бъде преработен.

ДеФектИте

Необходим е сертификат 
за производствен контрол

този уред може да се проверява 
и контролира количеството на 
извършените строителни работи 
- дали са положени необходимите 
пластове предвидени по проект. 
Апаратурата работи с капацитет 
10 километра на ден; произведена 
е във Франция.

Профилограф „DYNATEST 

MARK IV „ констатира равност-
та на пътната настилка. Той е 
оборудван с камери за заснемане 
обхвата на пътя и повърхността 
на настилката за да може да се 
определя количеството и вида на 
различните повреди по пътната 
повърхност. Този уред има и мон-
тирани два лазера за да се измерва 

равността на пътя в IRI (между-
народен коефициент на равност) 
.Това е особено важно при про-
верка на качеството на изпълнени 
пътни настилки - да се проверява 
дали е постигната необходимата 
равност. Апаратурата работи с 
капацитет 400км на ден; произве-
дена е в Дания.

Субективният фактор при проверка на 
асфалтовите настилки е напълно елиминиран

има едни стандарти за 
полагане и други стан-
дарти за изработка на ас-
фалтовите смеси. Те са 
по БДС N 13 108-1. Това 
са изисквания за асфал-
тобетон. Всяка една ас-
фалтова смес обаче се 
разработва по определена 
рецепта и на направени 
изпитвания на каменните 
фракции и свързващото 
вещество, като се спазват 
изискванията. има оп-
ределени стандарти, на 
които трябва да отговаря 
битумът. Всяка фирма, 
която има специализиран 
екип, може да разработи 
рецептура за асфалтова 
смес, може да проектира 
състава, а може да наеме 
и друга фирма, която да 
извърши това. Нашите 
рецепти на „Пътинжене-
ринг“ отговарят едновре-
менно на БДС N 13 108-1 
и на спецификацията на 
АПи. Всичко това се съ-
гласува с института към 
Агенция „Пътна инфра-
структура“, ако фирмата 
има обект, възложен от 

АПи. В други случаи ин-
веститорът може да не 
изисква това. Проверката 
на състава на асфалтови-
те смеси се извършва от 
независим орган. Всяка 
фирма сключва договор 
с такава фирма, която е 
независим контрол, ко-
ято трябва пък да има 
разрешително за така-
ва дейност от МРРБ. и 
така се извършват одити. 
Смятам, че строителни-
те компании не си поз-
воляват каквото и да е 
отклонение в зададените 
параметри на асфалтова-
та смес, с която работят, 
защото всяко спестяване 
се отразява на качество-
то на крайния продукт и 
това не може да остане 
скрито. Асфалтовата смес 
няма да е достатъчно 
пластична, ще има про-
блеми при полагането. 
и не на последно място 
- всяка фирма дава га-
ранции за обекта, който 
работи. Става дума за го-
леми неустойки, а и за 
репутация.

Гоним качество, защото 
даваме гаранции за 
изработеното

Инж. Светлана Шопова - 
„Пътинженеринг“ ЕООД:

съпоставими по отношение на обема на 
видовете строително-монтажни работи. 
Но всичко е въпрос на търг.

- При обществените поръчки прове-
рява ли се фирмите с какви материали 
работят?

- Редно е при обществените поръч-
ки да се взима под внимание фирмата 
изпълнител с какви материали работи, 
разполага ли с необходимата механиза-
ция, има ли собствена асфалтова база, 
сертифицирана ли е от КСБ. отделно с 
какъв персонал работи и не на последно 
място - разбивка за това колко ще струва 
всяко едно перо. Би следвало, ако не е 
нужен проект, да има детайлно заснема-
не на участъка, където ще се извършват 
строително-ремонтните действия. Трябва 
задължително да се гледат контактните 
фуги с тротоара, за да няма провокации 
при евентуални дъждове и замръзвания. 
Необходимо е шахтите и капаците да 
са поставени правилно. Говорейки за 
качествени асфалтови настилки, мога да 
дам пример с полимерно-модифицира-
ния битум. Такъв сложихме на АМ „Тра-
кия“ и поведението му е много добро в 
две посоки. Първата е по отношение на 
трайността, а втората е свързана с ходо-
вата част на автомобилите и сцеплението 
между грайфера на гумите и настилката. 
Вече има нови материали, които са малко 
по-скъпи, но пък дават много по-висок 
резултат. Важното е да се спази техноло-
гията и да има контрол не само в края на 
строителството, но и по време на целия 
процес.

Инж. Петър Попов - изпълнителен директор на 
„Пловдивинвест“ АД: 

Важно е с какви материали работи 
фирмата изпълнител

Ниската цена на магистралите - 
автогол за държавата
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Разговаря  
Поли ВАСИЛЕВА

- Г-н Евгениев, об-
щина Медковец усво-
ява много средства от 
европейските фондове. 
Къде ги влагате, как 
степенувате нуждите на 
хората, които живеят в 
общината?

- общината в Медко-
вец първа започна да ус-
воява средства още преди 
приемането на България 
в еС. Това стана с про-
екти, за които си спече-
лихме финансиране от 
предприсъединителните 
програми на съюза. Кога-
то бяха отворени първи-
те оперативни програми, 
ние имахме готовност 
и опит да печелим фи-
нансиране и да реали-
зираме проекти. Започ-
нахме с обновление на 
обществения сградов 
фонд - училища, кмет-
ства, и продължихме с 
обновление на улиците в 
селата. Село Расово про-
мени коренно своя облик 
- с нов център, улици, 
тротоари, паркове. През 
тази есен приключваме 
и изграждането на ка-
нализационна система с 
пречиствателен модул в 
това село. Неслучайно 
жителите му го наричат 
първото европейско село 
у нас. Променяме и село 
Аспарухово, в него се 
асфалтират 13 улици. и 
двете са съставни села. 
Преди тях започнахме с 
общинския център. С из-
пълнените вече проекти 

селата ни станаха по-бла-
гоустроени, по-свежи.

- По какви проек-
ти работите сега, коя е 
програмата, от която си 
осигурявате финанси-
рането?

- Приключваме два го-
леми проекта - изгражда-
нето на уличната мрежа в 
Аспарухово на стойност 
1,3 млн. лв. и на кана-
лизационната мрежа с 
пречиствателна станция в 
село Расово, чиято стой-
ност е близо 5 млн. лв. 
През предишните годи-
ни сме изпълнили други 
проекти, свързани с об-
новление на улици, сгра-
ди и водопроводи за над 
10 млн. лв. За общини 
като Медковец най-по-
лезна и желана е про-
грамата за развитие на 
селските райони. имаме 
готовност да започнем 
изпълнеие на още 3 про-
екта, но нямаме финан-
сиране. С тях ще напра-
вим ремонт и подобре-
ние на нашите културни 
центрове - читалищата 
в Медковец, Аспарухово 
и Расово. За всяко се на-
дяваме на по 350 000 лв. 
Това са сградите, които 
се посещават най-много 
от жителите на селата, 
които поддържат духа на 
населението. Работим и с 
други програми - „Разви-
тие на човешките ресур-
си“ и „Административен 
капацитет“. Те са свърза-
ни с повишаване на ком-
петентността на нашата 
администрация и със съз-
даване на социално пред-
приятие „озеленяване и 

благоустройство“. откри-
хме процедура за изра-
ботване на общ усторой-
ствен план за общината. 
С него създаваме терито-
риална планова основа за 
дългосрочно устойчиво 
развитие в съответствие 
с приетите стратегически 
документи за развитие на 
общината. от доста вре-
ме очакваме да започнем 
изграждането на дом за 
стари хора в Аспарухо-
во. Чакаме финансиране. 
имаме готовност да из-
граждаме пречиствателна 
станция в Медковец, ре-
хабилитация на тръбите 
в село Сливовик.

- Като дългогодишен 
кмет добре знаете кой е 
най-големият проблем 
на община Медковец и 
на останалите от реги-
она. Откъде трябва да 
започне промяната?

- Най-големият про-
блем е безработицата. 
Почти всеки втори на 
турдоспособна възраст 
няма работа. Трябва да се 
започне оттук - развитие 
на икономиката за създа-

ване на работни места и 
доходи. Това е проблем 
не само на нашата общи-
на, но и на целия Севе-
розападен регион. Много 
се говори, особено пре-
ди избори, за внимание 
към него, но на практика 
нищо не е предприето. 
обещават ни агенция за 
развитие на Северозапад-
на България, но тя сама 
по себе си нищо няма 
да реши. Необходими са 
конкретни и нетрадици-
онни мерки. Защото при 
нас животът не само е 
спрял, ами върви в обра-
тна посока.

- Какви мерки могат 
да обърнат тази нега-
тивна тенденция?

- Повече средства за 
пътна инфраструктура, 
защото сега имаме недос-
тъпни населени места. 
На второ място - префе-
ренции за данъчното об-
лагане и за ставките за 
осигуряване. и всичко 
друго при нас плаче за 
реформиране. При нас 
трябва да започне масово 
обучаване на свободна-

та работна ръка. Защото 
сега се получава пара-
докс - има безработица, 
но ако някоя фирма от-
крие производство, тя не 
може да си намери ква-
лифицирани работници.

- Какво се случва с 
работата по проекта 
„Южен поток“. Между 
вашите села Расово и 
Пишурка бе направе-
на символичната първа 
заварка на тръбите от 
газопровода.

- Две седмици след 
тържествената първа за-
варка тръбите бяха при-
брани в склад на приста-
нищния комплекс в Лом 
за временно съхранение. 
На наша територия ще 
бъде изградена компре-
сорна станция. Терените 
са уточнени, върви от-
чуждаване. Хората все 
още се надяват на работ-
ни места, и то добре пла-
тени. имаме такива, кои-
то са готови да работят и 
само чакат размразяване 
на проекта. Това, което 
се иска от нас, ние сме 
го изпълнили. оказваме 

съдействие на екипите, 
които идват във връзка с 
този проект.

- Като човек от регио-
налното управление на 
страната какво очаква-
те от новото правител-
ство. С какво трябва да 
започне, какво да про-
мени?

- Да започне от укреп-
ване на финансовата сис-
тема и да продължи със 
създаването на условия 
за развитие на икономи-
ката. По нататък - обра-
зование, здравеопазване, 
енергетика. Досега про-
блемите на тези сектори 
се решаваха кампанийно, 
на парче. ефект от тях 
няма. За Северозапада са 
важни и хората, които ще 
го ръководят. Не ме инте-
ресува от коя политиче-
ска сила например ще е 
областният управител, а 
дали има компетентност, 
умения да вижда про-
блемите и да предлага 
идеи за решаването им. В 
момента нямаме лидери. 
Уреждането на близки 
хора е пагубно за нас.

РеГиоНи
Венцислав Евгениев, кмет на община Медковец:

60-годишният инж. Вен-
цислав Евгениев е кмет на общи-
ната в Медковец от 1991 година. 
Избран е за шести мандат. 

Завършил е гимназия в род-
ното си село Медковец, а след 
това - Техническия универси-
тет в Русе. Инженер е по екс-
плоатация на селскостопанска 
техника. Бил е редови специа-
лист, заместник-директор на 
тогавашния аграрно-промишлен 
комплекс в селото. Автор е на 
7 рационализации в областта 
на селскостопанските машини. 
Има и магистърска степен по 
управление на националното 
стопанство. Смятан е за един 
от най-опитните кметове в Се-
верозападна България.

Селата ни стават по-благоустроени 
с европейски пари
Липсата на работни места 
и доходи са основният 
проблем на Северозапада

Поли ВАСИЛЕВА

12 фирми от региона и стра-
ната са кандидати за изпъл-
нители на проект на община 
Враца на стойност 1,2 млн. лв. 
Проектът „За подобряване на 
благосъстоянието на децата и 
младежите в риск - изгражда-
не на устойчив модел за инте-
грация и социално включване 
в община Враца“ предвижда 
цялостен ремонт на сградата 
на бившето училище „Митро-
полит Константин“ и превръ-
щането му в младежки център 
в помощ на деца и младежи в 
риск.

Пет от фирмите кандидати 

за изграждане на центъра са 
от Враца, 4 - от София, а по 
една - от Пазарджик, Благо-
евград и Русе. Те са „обе-
динение Турна“, „Термикс“ 
- еС - ооД, „енемона“ - АД, 
„елитстрой“ - АД, „Радми - 
90“ - еооД, „инфра роудс“ 
- еооД, „СП 90 - Венцислав 
Петров - Тони Петров“ - еТ, 
ДЗЗД „Сдружение Враца“, 
ГУСВ - еАД, „Билдинг груп“ 
- еооД, ДДЗД „Сдружение за 
младежки център“ и „Детра 
строй“ - еооД.

Комисия, ръководена от 
инж. Красимира Георгиева, 
заместник-кмет, ще избере 
фирмата с най-изгодна оферта, 
уточниха от общината.

12 фирми се борят за проект от 1,2 млн. лв.
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Поли ВАСИЛЕВА

Продължава работа-
та по обновлението на 
водния цикъл на град 
Мездра, съобщиха от 
общината. В момента 
усилията на строителите 
са съсредоточени вър-
ху изграждането на пре-
чиствателна станция за 
отпадни води и довеж-
дащата й инфраструк-
тура. Тя се намира на 
левия бряг на река ис-

кър, в землището на село 
Брусен. изпълнител на 
проекта е ДЗЗД - „обе-
динение Мездра-еко“, в 
което основен участник 
е дружеството „Глав-
булгарстрой“ АД. Вече 
са изградени довеждащ 
колектор, водопровод 
и електрозахранването 
на станицята. Срокът за 
завършването й е кра-
ят на 2014 г. Завърше-
на е и рехабилитация-
та на водопроводите по 
4 от основните улици в 

града - „Христо Ботев“, 
„Янко Сакъзов“, „Дими-
тър Благоев“ и „Алек-
сандър Стамболийски“. 
Сменени са тръбите по 
882 м от водопроводната 
мрежа и 3525 м - от кана-
лизационната. изградена 
е и новата канална мрежа 
с дължина 3420 метра 
в квартал „Лещака“ и в 
района около корекцията 
на река Боденска бара. 
Проектът за обновлени-
ето на водния цикъл на 
Мездра и за изграждане-

то на пречиствателната 
станция трябва да бъде 
изпълнен окончателно 
до края на следващата 
година. общата стойност 
на проекта е 20 317 000 
лв. Финансирането се 

осигурява от европейски 
фондове чрез оператив-
ната програма „околна 
среда“. Досега община-
та е получила и изпла-
тила на строителите 8 
670 000 лв. Закъсненията 

ще бъдат компенсирани 
с възобновяване от еК 
на средствата, предназ-
начени за екологичната 
инфраструктура на стра-
ната ни, допълниха от 
общината.

РеГиоНи

Изградиха нова канализационна 
мрежа на Мездра

Николай АНТОНОВ

община Разлог е под-
готвена да посрещане 
предизвикателствата на 
зимния сезон, заявиха от 
общинската управа. На 
територията на общи-
ната има избрани шест 
фирми за снегопочист-
ване и опесъчаване на 
територията на Разлог и 
селата Баня, Бачево, Го-
длево, Горно Драглище, 
Долно Драглище, Добър-
ско и елешница. 

Фирмите ще работят 
през целия зимен сезон, 
така че улиците и об-
щинските пътища да бъ-
дат почистени до асфалт, 
заявиха от общината. За 
поредна година ще се 
заплаща за реално свър-

шена работа и осигурена 
проходимост на улици-
те при зимни условия. 
Предвижда се първо да 
се почистват главните 
улици и общински пъти-
ща, които са най-натова-
рени, а след това и по-
малките. от общинската 
управа допълват, че ще 
се извършва постоянен 
контрол за дейността на 
снегопочистващите фир-
ми. 

Кметът на община 
Разлог инж. Красимир 
Герчев е утвърдил и 
план за защита при бед-

ствия. ежегодно преди 
зимния сезон планът се 
актуализира и се одо-
брява от градоначални-
ка. общинският план 
има четири раздела - за 
действия при земетре-
сение, при наводнение, 
при радиационна ава-
рия и при снегонавяване 
и поледици. основната 
актуализация през тази 
година обхваща послед-
ния раздел. В готовност 
за действие са 20 ма-
шини при създаване на 
бедствена ситуация през 
зимата.

Срокът за изграж-
дане на Регионалното 
депо за битови отпа-
дъци се удължава, съ-
общи кметът на Стара 
Загора Живко Тодоров. 
Според договора депото 
трябваше да е постро-
ено до юли 2015 г. То 
се реализира по Дого-
вор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ № DIR 5112122-
С007, финансиран от 
европейския фонд за 
регионално развитие и 
Държавния бюджет чрез 
оперативна програма 
„околна среда 2007 - 
2013 г.“. Заради замра-
зяването на средствата 
по програмата обаче, ще 
бъде подписан анекс за 
удължаване на срока за 
изпълнение до края на 
2015 г. Проектът пред-
вижда и изграждането на 
подобекти - Регионално 

депо за неопасни отпа-
дъци, общински център 
за рециклиране и инста-
лация за сепариране и 
закрито компостиране. 
Стойността на договора 
е 32,5 млн. лв. с ДДС. 
Бенефициент е община 
Стара Загора, а партньо-
ри са общините - Братя 
Даскалови, Гурково, Гъ-
лъбово, Казанлък, Мъг-
лиж, Николаево, опан, 
Павел баня, Раднево, 
Твърдица,  Чирпан и 

СНц „Регионално сдру-
жение за управление на 
отпадъците - Стара За-
гора“. избраният изпъл-
нител чрез открита про-
цедура за обществена 
поръчка е ДЗЗД „ирино-
полис“, гр. София, който 
включва 4 фирми с опит 
в строителството на депа 
за отпадъци - „Водстрой 
98“ АД, „Трейсгруп Хол-
динг“, „енергоремонт-
строй“ и „инфраструк-
турно строителство“.

10-годишниятпроблем с базата 
на Националната школа по физика 
в Казанлък намери решение още в 
първите дни на новото правител-
ство. Министерският съвет реши 
да предостави безвъзмездно на 
общината двуетажен учебен кор-

пус, в който световните медалисти 
по физика на казанлъшкия препо-
давател Теодосий Теодосиев ще 
провеждат занятията си при далеч 
по-благоприятни условия, откол-
кото до момента. Преди седмица 
премиерът Бойко Борисов лично 

пое ангажимент да осигури база 
на националната школа. Той обе-
ща да финансира и работния про-
ект за изграждането на постройка 
към ПМГ „Никола обрешков“, в 
която да се помещават специали-
зирани кабинети, включително и 
модерна лаборатория по физика. 
За целта са необходими 490 хил. 
лв. Борисов се е ангажирал с оси-
гуряването на тези средства, а 
министърът на образованието и 
науката Тодор Танев е уверил, че в 
най-скоро време лично ще посети 
ПМГ „Никола обрешков“ в Казан-
лък, за да се запознае на място със 
ситуацията. 

В момента правителството тър-
си подходяща сграда - държавна 
собственост, която да бъде предос-
тавена за лятна школа по физика 
на Теодосиев. 

Удължиха срока за строеж 
на депото в Стара Загора

Шампионите по физика в Казанлък със 
своя сграда

 Машинно полагане на мазилка и замазка; шпакловка; 
боядисване; монтаж на окачени тавани; предстенни обшивки и 
преградни стени от гипсокартон; поставяне на фаянс, теракота, 
гранитогрес; външни и вътрешни хидроизолационни системи; 
саниране на фасади; топлоизолационни системи

w w w . a b o s s . b g

Метаморфозата

Община Разлог е готова за 
зимния сезон
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Пускът на магистра-
ла „Марица“ се отлага 
за пореден път, тъй като 
единият участък - между 
оризово и Димитровград, 
е изпълнен на около 65%, 
а вторият - между Ди-
митровград и Харманли, 
на около 80%. Това оз-
начава, че завършване-

то на магистралата има 
нов краен срок - август 
2015 г. Тя може да е го-
това обаче, при условие 
че зимата е мека и кли-
матичните условия са 
благоприятни. Това стана 
ясно след инспекция на 
пътното трасе, извършена 
от министъра на регио-

налното развитие и бла-
гоустройството Лиляна 
Павлова, транспортния 
министър ивайло Мос-
ковски и шефа на Аген-
ция „Пътна инфраструк-
тура“ инж. Лазар Лаза-
ров. изпълнителите на 
двата участъка - Лот 1 и 
Лот 2, посочиха причини-

те за спирането на стро-
ителството и исканото 
удължаване на срока за 
изграждане. А те са за-
къснелите отчуждителни 
процедури и силното пре-
овлажняване на почвите 
заради обилните валежи 
през изминалия строите-
лен сезон. Бяха изтъкнати 
и необходимостта от до-
пълнително укрепване на 
откосите по пътя, както и 
появата на нови археоло-

гически обекти по проте-
жението на магистралата. 
„Заедно с изпълнителите 
обсъдихме нови графици 
и поискахме уверения, че 
този път строителство-
то ще бъде извършено 
спрямо тях. Нови отла-
гания са недопустими. В 
противен случай риску-
ваме да загубим цялото 
финансиране от еС за 
изграждането на магис-
тралата“, коментира Ли-

ляна Павлова. Министъ-
рът на транспорта ивай-
ло Московски призова 
изпълнителите за пълна 
мобилизация на човешки 
и технически ресурси и 
без компромиси за ка-
чеството на строителните 
дейности, да се върви с 
бързи темпове към фи-
нализиране на обекта. 
Проектът „изграждане 
на АМ „Марица“ - Лот 1 
и Лот 2“ се съфинанси-
ра от Кохезионния фонд 
на европейския съюз и 
държавния бюджет чрез 
оП „Транспорт“ 2007-
2013 г. Със средства от 
оперативната програма се 
изграждат общо 65,62 км.

3 1 - к и л о м е т р о в и я т 
Лот 1 се строи от „Ко-
оператива Муратори & 
Чементисти - Чи. ем. Чи. 
Ди Равенна“, а Лот 2 е с 
дължина 34 км и се из-
гражда от „Марица хайу-
ей“. Строежът на първата 
отсечка струва 160 млн. 
лева, а втората - за 146,6 
млн. лева. 

иНФРАСТРУКТУРА

Завършването на АМ „Марица“ 
се отлага отново

Нови археологически находки по трасето 
и нуждата от допълнително укрепване на 
откосите по пътя бавят строителството 

Лилия ЛОЗАНОВА

областният управи-
тел на Велико Търново 
проф. д-р Георги Кама-
рашев провери опасен 
жп прелез до село Ле-

сичери. На 17 ноември 
изтече крайният срок за 
ремонт на съоръжени-
ето и беше извършена 
инспекция на работата 
на отговорните инсти-
туции. Проф. Камара-
шев се убеди, че вече 
има бариери, звуковата 
и светлинната сигнали-
зация работят и на мяс-
тото са поставени пътни 
знаци. от няколко месе-
ца там липсваха задъл-
жителните за охраняем 
жп прелез сигнализации 
и бариери. от БДЖ и от 
КАТ също са си свър-
шили работата в срок, 
показа проверката. Те 
са поставили бариери 
и светофар, след като 

проф. Камарашев про-
веде спешна среща с жп 
ръководството в Горна 
оряховица и разговаря с 
представители на МВР.

очаква се до края на 
този месец в областна 
администрация - Вели-
ко Търново да постъпи 
и подробната справка 
от кметовете на населе-
ни места и отговорните 
институции за състоя-
нието на жп прелезите 
на територията на об-
ластта. информация-
та трябва да включва 
три компонента: със-
тояние на бариерите, 
светлинната и звуковата 
сигнализация и пътните 
знаци.

Ремонтираха опасен жп 
прелез във Великотърновско

Повече от 30% от пъ-
тищата в страната не от-
говарят на европейските 
норми за пътни настил-
ки и могат да бъдат при-
числени в графа „лоши“, 
показва анализ на Аген-

ция „Пътна инфраструк-
тура“. още преди годи-
на Световната банка е 
изготвила стратегия, в 
която посочва необходи-
мите суми, които държа-
вата трябва да вложи за 

рехабилитация на пъти-
щата. от АПи отбеляз-
ват, че отделни отсечки 
не са ремонтирани 20-30 
години, а някои дори и 
40 години.

Сред шосетата в най-
лошо състояние експер-
тите от агенцията по-
сочват стария път Со-
фия-Пазарджик, както и 
София-Ботевград през 
Витиня, където липсват 
цели участъци от пътна 
настилка.

За да отговорят пъти-
щата в България на евро-
пейските норми, до 2020 
година страната ни тряб-
ва да вложи 28 млрд. лв.

28 милиарда лева ни делят от 
пътища по европейски стандарт
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Катя ТОДОРОВА

Столична община обя-
ви плановете си бюдже-
тът й за догодина да бъде 
в размер на 1,46 млрд. лв. 

и н в е с т и ц и о н н а т а 
програма е на стойност 
705,76 млн. лева, от ко-
ито 391,37 млн. по евро-
пейски програми и про-
екти. В проектобюджета 
са заложени собствени 
приходи в размер на 558 
млн. лева. от тях почти 
258,9 млн. от данъчни и 
299,15 млн. лева от не-
данъчни приходи. При 
представянето му кметът 
на столицата Йорданка 
Фандъкова обяви, че за 
годините на финансова 
криза градът е запазил 
фискалната си стабил-
ност и е останал най-ва-
жният инвеститор в стра-
ната. По думите й, към 
септември изпълнение-
то на бюджета за 2014 г. 
надвишава 72%, а прихо-
дите от 383,3 млн. лева 
са с двайсетина милиона 
повече от миналата го-
дина. Кметът подчерта 
добрата събираемост на 
данъка върху превозните 
средства, който е 83%, 
или 59,8 млн. лева от за-
ложените 72 млн. лева 
- или с над 7 млн. лева 
повече на годишна база. 
За такса битови отпадъци 
събираемостта е 72,5%.

Фандъкова определи 
проекта за общинския 
бюджет за 2015 г. като 

реалистичен. 
общината не предвиж-

да увеличаване на мест-
ните данъци и такси, ще 
се разчита на по-висока 
събираемост. При под-
готовката на проекто-
бюджета за догодина от 
общината са били изпра-
вени пред проблема, че 
оперативните програми 
по новия бюджетен пери-
од не са започнали. Зато-
ва ще се направи всичко 
възможно липсата през 
2015 г. на ново еврофи-
нансиране да се компен-
сира със собствени сред-
ства.

През 2015-а - 
завод за боклук, 
нови автобуси, 
още 8 детски 

градини и музей 
за историята на 

града 
Напролет предстои да 

бъде пусната новата от-
сечка на метрото, която 
ще свърже бул. „цари-
градско шосе“ и летище-
то, както и отсечката до 
бизнеспарка в жк „Мла-
дост“. Това са 9 киломе-
тра подземна железница 
с 9 метростанции. Ще се 
задвижи и проектът за 
третия метродиаметър. В 
края на следващата годи-
на се очаква да започне 
заводът за боклука на Со-
фия, както и да завърши 
изграждането на система 
за контрол на нивото на 
реките в района на сто-

лицата. Планира се да 
започне и строителството 
на 8 нови детски гради-
ни. Ще бъде отворен и 
Музеят за история на Со-
фия в централната баня. 
Предстои пълен ремонт 
на парка около НДК. Ще 
бъде рехабилитирана 
част и от бул. „цариград-
ско шосе“, бул. „Сливни-
ца“ при надлеза при „За-
харна фабрика“, ще бъде 
завършена пешеходната 
зона на бул. „Витоша“, а 
също ще бъде ремонти-
ран участъкът на буле-
варда от НДК до Южния 
парк. Догодина се очаква 
да бъде одобрен окон-
чателно от Столичния 
общински съвет нови-
ят заем от европейската 
инвестиционна банка, с 
който ще бъдат закупени 
110 единични автобуси 
и пет нови трамвая. от-
делно предстои да бъдат 
доставени и 80 нови съч-
ленени автобуси. Пред-
видено е и изграждане на 
трафик система с очаква-
на стойност 8 млн. лева. 
В капиталовата програма 
има предвидени средства 
за основен ремонт на 
уличната мрежа в размер 
на 74,4 млн. лв.З а 2015 г. 
от общината предвиждат 
увеличение на разходите 
за сигурност и охрана. 3 
млн. лева ще бъдат вло-
жени за видеонаблюде-
ние около училища и дет-
ски градини, а 1,5 млн. - 
за камери на обществени 
места в столицата. Пред-

стои проектобюджетът на 
София да бъде обсъден, 
а след това приет от Сто-
личния общински съвет. 

Системата за 
електронен обмен 
на данни е с добри 

резултати през 
2014-а

При представянето на 
на проекта за бюджета бе 
отчетено и част от свър-
шеното от началото на 

2014 г. През последни-
те месеци е завършено 
изграждането на систе-
ма за електронен обмен 
на данни с лизинговите 
компании, тъй като те 
са основните платци на 
данък за МПС-та. Повече 
от година работи добре 
системата за свързаност 
с техническите прегледи, 
има възможност за ин-
тернет справки, плаща-
ния онлайн. от началото 

на 2014 г. има приложе-
ние за мобилни устрой-
ства - „Данъци на Со-
фия“, където всеки може 
да проверява текущите 
си задължения за местни 
данъци и такси“. Вече се 
правят тестове за свърз-
ване в реално време със 
системата на КАТ за по-
лучаване на информация 
при промяна на собстве-
ността и регистрацията 
на автомобили.

Догодина със заем от ЕИБ ще бъдат купени 110 нови единични автобуса за столичния 
автотранспорт

София планира бюджет 
от 1,5 милиарда
Общината не предвижда увеличаване 
на местните данъци и такси, ще 
разчита на поñвисока събираемост

България и Румъния 
имат реална възможност 
за съвместно излизане 
на по-отдалечени па-
зари. Как да се използ-
ва този икономически 
потенциал обсъдиха на 
среща министърът на 
икономиката Божидар 
Лукарски и румънският 
посланик Антон Паку-
рецу. Според Лукарски 
подобна  двуст ранна 
инициатива би позво-
лила достигането на па-
зари, които в момента 
остават извън възмож-
ностите на българския 
и  румънския бизне с 
поотделно. „основна 
пречка за присъствието 

на български стоки и 
услуги на пазари като 
Северна Африка, Близ-
кия и Далечния изток 
и Китай, например, е 
невъзможността да за-
доволим търсенето в ця-
лост. едно съвместно 

усилие с Румъния би 
направило това възмож-
но“, смята още минис-
търът. Според него Бъл-
гария и Румъния могат 
да предложат свои общи 
продукти от хранител-
но-вкусовата промишле-
ност, машиностроенето, 
електрониката, електро-
техниката и текстила. 
Според посланик Паку-
рецу България и Румъ-
ния трябва да работят 
съвместно за постига-
нето на целите си на 
европейско ниво. Затова 
обаче е необходима по-
добра координация и 
регионална солидарност 
на двете страни.

България и Румъния атакуват 
заедно далечни пазари

Транспортният минис-
тър ивайло Московски 
ще рестартира процеду-
рата за приватизация на 
„БДЖ - Товарни прево-
зи“, макар същевремен-
но да призна, че никой 
няма желание да купи 
дружеството. 

По думите му, то е в 
такова състояние, че там 
трябват огромни инвес-
тиции и огромно пре-
структуриране,  за да 
може да тръгне на пе-
чалба. Според него теж-
кото състояние на жп 
сектора е заради липсата 
на адекватни инвести-
ции. „Ако приемем като 
сравнение, че нашата 
мрежа е горе-долу кол-
кото тази на Чехия или 
Австрия, десетократно 
по-малко средства се от-
пускат от държавата за 
поддръжка и развитие 
на жп мрежата“, обясни 
Московски. В България 
локомотивният състав на 
БДЖ е на възраст между 
35 и 40 години и час-
ти от мрежата не са ав-
томатизирани. Заради 
липсата на електронни 
системи съотношението 
служител на километър 

железопътен път е 2,5 
пъти по-голямо, отколко-

то е средното за европа, 
каза министърът. 

Същевременно Мос-
ковски напомни и за 
ме стата,  които не са 
електрифицирани и по 
тях се движат дизелови 
локомотиви. освен това 
средната скорост по мре-
жата е 50 км/ч, което е и 
предпоставка за големи 
закъснения на влаковете. 

Никой не иска да купи товарните 
ни влакове
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Специализиран семи-
нар, свързан с очакваното 
въвеждане на еврокод в 
страната ни от 2015 г. и 
непрекъснатото повиша-
ване на изискванията за 
пожарна безопасносност, 
организира на 28 ноем-
ври в столичния хотел 
„Вега“ Ксела България. 
Компанията произво-
дител на блокчетата за 
зидария YTONG и топ-
лоизолационните плочи 
Multipor е поканила за 
лектори водещи универ-
ситетски преподаватели 
и специалисти с богат 
практически опит. 

е д н а  от  о п о р н и т е 
точки на дискусията ще 
бъде докладът на доц. 
д-р инж. В. Кърджиев и 
доц. д-р инж. П. Христов 
„Проектиране на сгра-
ди в сеизмични райони 
по системата стандарти 
еврокод - възможности 
за оптимизация“. В него 
на базата на детайлни 
сравнителни изследвани 
се дава отговор на клю-

чови въпроси, свързани 
с проектирането на жи-
лищни сгради по новите 
стандарти. експертите 
ще разяснят на участни-
ците в семинара как се 
променя количеството на 
необходимите материали 
за конструкцията на сгра-
дите (основно кофраж, 
армировъчна стомана и 

бетон) при проектиране 
по системата еврокод. 
Лекторите ще предложат 
също варианти за реду-
циране на негативния фи-
нансов ефект от завише-
ните изисквания, продик-
тувани от европейските 
стандарти. 

Темата „Пожарна безо-
пасност на сгради. оцен-

ка на огнеустойчивоста 
на строителни елементи, 
изградени от YTONG и 
Multipor“ ще бъде раз-
гледана от доц. д-р инж. 
ив. Тодоров и д-р инж. Д. 
Спасов. Те ще представят 
резултати от изпитания 
на стени и облицовки в 
контекста на изисквания-
та на нашите национални 
норми и на еврокод за 
осигуряване на пожарна-
та безопасност на сгра-
дите.

В рамките на специ-
ализирания семинар е 
предвидено време за въ-
проси към лекторите и 
обмяна на мнения между 
участниците.

Местата са ограниче-
ни и е препоръчително 
да заявите своето при-
съствие до 26.11.2014 г. 
на тел. 02/819 33 44 или 
имейл ytong.bg@xella.
com. 

СТАНДАРТи

Специализираният семинар се 
организира от Ксела България

Експерти дискутират проектирането 
на жилищни сгради по Еврокод

09:00 - 09:30 ч. Регистрация
09:30 - 10:00 ч. „Продукти YTONG и Multipor 
10:00 - 11:15 ч. „Проектиране на сгради в сеиз-

мични райони по еврокод - възможности за опти-
мизация с използване на продукти YTONG“, доц. В. 
Кърджиев и доц. Петър Христов

Дискусия
11:15 - 11:45 ч. Кафе-пауза
11:45 - 13:00 ч. „Пожарна безопасност на сгради. 

оценка на огнеустойчивостта на строителни еле-
менти, изградени от YTONG и Multipor“, доц. ив. 
Тодоров, д-р инж. Д. Спасов

Дискусия
13 - 14:30 ч. Работен обяд

ПроГраМа

Николай АНТОНОВ

европейският комитет 
за стандартизация (CEN) 
прие два нови европей-
ски стандарта, които 
определят актуализира-
ни правила за безопас-
ност при конструиране 
и монтиране на асан-
сьори, предназначени за 
превоз на пътници (EN 
81-20:2014), както и пра-
вила за проектиране, из-
числение и изпитване на 
асансьорни компоненти 
(EN 81-50:2014). 

Техническият коми-
тет на CEN „Асансьори, 
ескалатори и подвижни 
пътеки“ идентифицира 
повече от 700 промени. 
Бяха въведени нови еле-
менти, други бяха ком-
бинирани в един. Двата 
нови европейски стан-
дарта са по-лесни за 
ползване от предишните, 
имат по-ясна структу-
ра и формат. очаквани-
те ползи са значителни 
подобрения по отно-
шение на достъпността 
и безопасността както 
за пътниците, така и за 
асансьорните техници. 
освен това промените 
осигуряват и по-висока 
степен на международно 
хармонизиране на тех-
ническите изисквания за 
асансьори. Прилагането 
на EN 81-20 и на EN 81-
50 ще наложи промени в 
някои аспекти на проек-
тирането на асансьори-

те, както и в документи-
те и съответните серти-
фикати на производите-
лите. Старите стандарти 
(EN 81-1 и EN 81-2) ще 
бъдат отменени през 
август 2017 г. Тригоди-
шен гратисен срок имат 
всички заинтересовани 
страни да приведат сво-
ите продукти и услуги 
в съответствие с новите 
стандарти. Това се отна-
ся и за България, където 
ситуацията по отноше-
ние на безопасността е 
тревожна. Повече от по-
ловината от асансьорите 
у нас са технически не-
изправни. Това сочат ре-
зултатите от проверките, 
извършени от Държавна-
та агенция за метрологи-
чен и технически надзор 
(ДАМТН). Само през 
ноември при инспекция 
на съоръженията в об-
ласт Благоевград екипи-
те на ДАМТН са спрели 
от експлоатация 24 асан-
сьора от общо 55 прове-
рени. В три от сградите 
органите за контрол са 
установили сериозни 
нарушения: напукани 

захранващи кабели на 
кабината, незадейства-
щи се захващащи ме-
ханизми, недостатъчно 
осветление в кабината. 
Проверени са и два асан-
сьора на Югозападния 
университет „Неофит 
Рилски“, като единият е 
бил запечатан. окръж-
ният съд в града също е 
със спрян след провер-
ката асансьор, тъй като 
не е минал технически 
преглед, информираха от 
агенцията. Като причи-
ни за спирането от екс-
плоатация екипите на 
ДАМТН посочват про-
блеми с кабелите, захва-
щащия механизъм и ос-
ветлението. Сред нару-
шенията фигурират още 
и слабото осветление, 
шум в двигателя, както и 
други неизправности.

Министърът на регионалното разви-
тие поема под свое ръководство ДНСК 
и Агенцията по геодезия, картография 
и кадастър.Това е следствие от закри-
ването на Министерство на инвести-
ционното проектиране. Депутатите 
приеха ударно на първо и второ четене 
промени в Закона за устройство на те-
риторията. измененията бяха наложе-
ни заради новата структура на Минис-
терския съвет, одобрена от Народното 
събрание на 7 ноември. Съгласуването 
и одобряването на инвестиционни 
проекти за строежи от първа и втора 
категория с индикативна стойност 
над 10 000 000 лв., финансирани с 
публични средства, както и издаване 
на разрешения за строеж, за които не 
е започнало производство по съгласу-
ване, ще се извършва от общинските 
или от областните администрации. 
А тези, за които вече са стартирали 
процедурите по одобряване и издаване 
на разрешения за строеж и са били в 

правомощията на министъра на ин-
вестиционното проектиране, ще се 
довършват от министъра на регионал-
ното развитие. Министърът на регио-
налното развитие ще назначава Наци-
онален експертен съвет по устройство 
на територията и регионална политика 
и ще организира неговата работа.

Така на практика министър Лиляна 
Павлова ще осъществява държавната 
политика по устройство на терито-
рията, ще координира дейността на 
централните и териториалните органи 
на изпълнителна власт, на органите на 
местното самоуправление и местната 
администрация.

CEN прие нови европейски 
норми за асансьориФункциите на закритото 

МИП се прехвърлят на МРРБ
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Ирина ГЕНОВА

Как да се направи мост 
между академичните сре-
ди, институциите и фир-
мите, за да се подобри 
бизнес средата за българ-
ските предприятия, както 
и националната инфра-
структура по качеството 
- бе тема на 25-ата наци-
онално-практическа кон-
ференция „Качеството за 
по-добър живот 2014“. Тя 
се състоя в Българския 
институт по стандарти-
зация - София, в рамките 
на международната сед-
мица на качеството. По 
време на форума стана 
ясно, че изпълнителна 
агенция Българска служ-
ба за акредитация (иА 
БСА) е със спрян статут 
от 17 юли 2014 г. от ев-
ропейския орган за акре-
дитация. Това означава, 
че всички сертификати 
и протоколи, издадени 
от агенцията след тази 
дата, нямат европейско 

признание. Според учас-
тниците липсва взаи-
модействие между дър-
жавните институции и 
достатъчна мотивация 
в бизнес средите, за да 
се въвеждат стандарти-
те за качество. „Ходили 
сме да молим на крака 
държавните организации 
да участват в настояща-
та конференция“, споде-
ли проф. Георги Тасев - 
председател на Съюза на 
специалистите по качест-
вото в България. „Как да 
намерим връзката и да 
уеднаквим критериите, 
като няма представите-
ли на инфраструктурата 
по качеството. Липсва 
подкрепата на институ-
циите“, коментира елена 
Мъглова, член на Упра-
вителния съвет на Съюза 
на специалистите по ка-
чество. Въпросът с дет-
ските площадки, които 
дори сега направени, не 
изпълняват изискванията 
на специалната наред-
ба, повдигна Надрияна 

Василева, управител на 
„Дедал - оценяване и 
сертификация“ - Бургас. 
Според нея трябва да има 
обучение и на изпълни-
тели, и на инвеститори. 
„Според мен заключени-
ето е, че Съюзът на спе-

циалистите по качество 
в България, който е член 
на европейската орга-
низация за качество, и 
представлява България в 

него, не работи с инсти-
туциите на българската 
държава. Не е ясно какви 
са целите и политиката 
по качество на Републи-

ка България и как рабо-
ти инфраструктурата по 
качеството за реализи-
рането им“, коментира 
Василева.

СТАНДАРТи

Разнобой между бизнес и институции 
по отношение на качеството и нормите

Конференцията за качеството и стандартите не успя да обедини бизнеса, институциите и университетите

- Г-н Мирчев, вие 
представихте система 
за безопасност на дви-
жението по пътищата 
ISO 9001. Разкажете с 
няколко думи за сами-
ят стандарт.

- Стандартът е изда-
ден в ISO през 2012 г. 
В България през 2014 
г. е преведен и издаден 
и би могъл да се при-
лага навсякъде, където 
фирмите се занимават 
с транспортна дейност 
- т.е. с безопасност на 
движение по пътища-
та. Това са фирми, ко-
ито са специализирани 
в транспортните услу-
ги, които се занимават 
с пътища, с доставка на 
пратки, дистрибуция на 
магазини, супермаркети, 
автобуси на училища. 
Така че това би могло 
да се приложи в Бъл-
гария само ако, от една 
страна, фирмите го ос-
ъзнаят това нещо като 
необходимо, а от друга 
- държавата го въведе в 
някаква разпоредба, и 
от трета страна - ако об-

щините или тези, които 
организират търговете 
за услуги, го включат 
като допълнително из-
искване в тях.

-  То е с т  ф и рм и т е 
биха се сертифицира-
ли, ако е задължител-
но?

- В България все още 
не е достатъчно разви-
то мисленето. По целия 
свят серията мениджър-
ски стандарти са добро-

волни. и за съжаление, 
в България фирмите, ако 
нещо не е задължител-
но, не чувстват необхо-
димост да си подобрят 
мениджмънта. А това 
може да стане, като се 
подобри една практи-
ка, записана в някакъв 
стандарт.

- А как бихте ги убе-
дили, че това е добре 
за тях. Примерно ту-
ристическите фирми, 
ако са сертифицирани 
по този стандарт, не 
могат ли да си вдигнат 
нивото на туристиче-
ската услуга?

- Точно това е. При-
мерно този нещастен 
случай, който стана с 
децата в река Лим. Ако 
родителите си изпратят 
децата на екскурзия с 
фирма, която е добра, 
сертифицирана - това 
е пътят. А те са избра-
ли най-евтината фирма, 
която не е най-добрата. 
Най-добрата е тази, ко-
ято отговаря на всички 
изисквания. и ние тряб-
ва да осъзнаем това. 

- Проф. Тасев, осмисля ли се важ-
ността на стандартите за качество и 
сертификатите от бизнеса и инсти-
туциите у нас?

- Ако визирам проведената конфе-
ренция „Качеството за по-добър жи-
вот“, явно - не. По принцип не съм до-
волен от интереса. Не съм доволен от 
броя на участвалите организации. Ня-
маше консултантски фирми. Нямаше 
много представители на министерства 
и организации, които са заинтересова-
ни от проблемите на качеството.

- Фирмите, които въвеждат стан-
дартите, правят това, защото са 
притиснати от обстоятелствата. 
Най-често това е условие да разви-
ват дейността си или като изискване 
за участие в търгове или обществе-
ни поръчки. Може би там трябва да 
се търси проблемът?

- Фирмите много добре преценяват, 
особено когато трябва да участват в 
някакви конкурси там, където се из-
исква да имат сертификат по някаква 
система. Но искам да споделя, тъй 
като сме консултирали немалък брой 
фирми, че тези, които са внедрили сис-
теми за качество, впоследствие отчи-
тат по-добри бизнес и икономически 
постижения. Следят си системата по-
добре, контролират си документаци-
ята. Но първоначално специалистите 

и работниците във фирмата трябва да 
бъдат обучени. Те трябва да познават и 
да приемат системата за контрол като 
нещо, което е необходимо и добро. 
Това им гарантира едно устойчиво 
качество във времето. Защото неща-
та, когато са документирани и ясно 
разписани, е ясно какво трябва да се 
направи, кой да го прави и т.н. и във 
времето се следи да се получава едно 
устойчиво качество на продукция. За-
щото след влизането ни в еС, се смени 
приоритетът ни за вземане на решения 
за закупуване на продукти.

- А именно как?
- В миналото определящо за избора 

на даден продукт или стока беше цена-
та, след това дали има сервиз и накрая 
беше качеството и надежността на 
продукта. Сега - първо е качеството, а 
после всичко останало.

Митко Мирчев, експерт по управление на риска:

Проф. д.т.н. Георги Тасев - председател на Съюза 
на специалистите по качеството в България:

В България, ако нещо не е 
задължително, не се въвежда

Фирмите, които са внедрили 
системи за контрол, са 
много доволни 

Изпълнителна агенция ÑБългарска 
служба за акредитацияî 
е със спрян статут 
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Култът към ексцен-
тричното, необикнове-
ното и цветното е видим 
във всяко ъгълче в жи-
лището на лондонския 
дизайнер Марк Передис. 
Декораторът, работил за 
Марк Джейкъбс и Виви-
ан Уестууд, е създал ис-
тински храм на модерния 
интериор върху скромни-
те 25 кв. метра. Луксоз-
ното бижу е разположено 
в старинен замък в цен-
търа на „Ковънт Гардън“, 
на няколко крачки от 
местоработата на Марк, 
който притежава галерия 
за съвременен дизайн 19 
Greek Srteet. 

„обичам този район, 
особено рано сутрин, ко-
гато навън е тихо и по 
улиците няма жива душа. 
имаш усещането, че си 
заобиколен не от истин-
ски сгради, а от къщички 
за кукли“, разкрива деко-
раторът, чийто дом също 
е като излязъл от магазин 
за играчки. Той изглежда 

така, сякаш е предназна-
чен да бъде обитаван от 
анимационни герои. 

Марк, който е роден 
в Монреал, е дипломи-
ран маркетолог.  През 
2006 г. обаче решава да 
се посвети на дизайна 

и завършва централния 
колеж по изкуство и ди-
зайн „Св. Мартин“. Нео-
бикновеното в интериора 
го вълнува още от ранна 
детска възраст, когато, 

играейки си на басейна, 
обичал да строи къщич-
ки от шезлонгите. Това 
е и причината да подби-
ра мебелите в галери-
ята си по два признака 
- те трябва да бъдат или 
иновационни, или да са 
направени от вторично 
преработени материали. 
„Винаги са ме привли-
чали дизайнерите, ко-
ито не се страхуват да 
експериментират“, казва 
Марк, който е проекти-

рал интериора на бутици 
на Марк Джейкъбс и Ви-
виан Уестууд, както и на 
частния клуб The Library 
в „Ковънт Гардън“.

С течение на времето 
част от ексцентрични-
те дизайнерски мебели, 
окупирали галерията на 
Передис, са пренесени 
в артистичния му дом. 
Лампите роботи, нощно-

то шкафче от пресовани 
вестници, покрито с би-
олепило, чиято факту-
ра напомня дървесина, 
пъстрите вълнени въз-
главници и композиции-
те от цветни керамични 
плочки - акцент в кух-
ненския бокс, превръщат 
апартамента на декора-
тора в произведение на 
съвременния дизайн. 

иНТеРиоР

Лондонски галерист, работил за Марк 
Джейкъбс и Вивиан Уестууд, превърна 
дома си в храм на модерния дизайн

Култ към ексцентричния лукс
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Sumikiri House e нео-
бичайна къща в Япония, 
която едва ли би могла да 
бъде еталон за жилищно 
пространство, но пък има 
интересна архитектурата 
от гледна точка на ори-
гинални елементи. Сгра-
дата се намира в Амага-
саки Сити (префектура 
Хиого) и е разположена 
сред множество сиви и 
еднотипни жилищни по-
стройки. и няма как да 
не бъде забелязана и да 
не се открои на фона на 
околните тесни улички, 
тъмни сгради и складове 
с малки или почти липс-
ващи прозорци. Най-ве-
роятно по тази причи-

на, авторите на проекта 
- японското архитектур-
но студио „y + Mdo“ са 
си поставили за цел да 
построят къща, която да 
има много естествена 
светлина.

През последните го-
дини Япония следва две 
основни тенденции при 
изграждането на едно-
фамилни къщи. Те са 
свързани най-вече с кон-
фиденциалността на оби-
тателите. Това е възмож-
ността най-ефективно 
да се планират малките, 
но много скъпи парчета 
земя в условията на голя-
ма гъстота на застроява-
нето, наречена „прозорец 

в прозорец“. Застроената 
площ на обекта е прибли-
зително 113 квадратни 
метра. На територията, 
принадлежаща към къ-
щата, е обособено и мяс-
то за паркиране. 

Всъщност при изграж-
дането на съвременните 
японски къщи отделяне-
то на специална зона за 
паркиране, вече е задъл-
жително.

Желязната бяла решет-
ка на фасадата създава 
усещането за интересно 
съчетание от прозрач-
ност и поверителност. По 
този начин гледката към 
съседните къщи не е тол-
кова депресираща, тъй 
като минава през „фил-

тър“. освен това метал-
ната мрежа изпълнява 
функцията и на лека пре-
градна стена, която зони-
ра част от пространство-
то вътре в къщата. Така 
с нейна помощ се обосо-
бяват няколко функцио-
нални помещения, през 
които въздухът свобод-
но циркулира от зона в 
зона. Стълбата, водеща 
към второто ниво, също 
е много лека и ефирна. 
Минималистичният ек-
стериор сякаш се е слял 
плавно с интериора. Хар-
монията във вътрешните 
помещения е постигната 
от присъствието на дър-
вото и малкото семпли 
мебели.

еКСТеРиоР

Къща от решетки за повече 
светлина и прозрачност
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Аликанте напълно за-
служено носи определе-
нието „градът на слънце-
то“. Средиземноморски-
ят град в Югоизточната 
испанска автономна об-
ласт Валенсия се рад-
ва на климат, за който 
повечето градове само 

могат да мечтаят - много 
слънце, малко валежи, 
меки зими и топли лета... 
Човек трудно може да 
устои на такава атмос-
фера. Според писателя 
Хуан Гил-Алберт, “Estar 
en Alicante es estar en 
la Explanada“ (Да си в 
Аликанте, означава да 
си на експланадата) - 
La Explanada de Espana 
е улица, успоредна на 
брега, която е направена 
от 6,5 милиона мрамор-
ни елемента така, че да 
имитират движението на 
вълните на морето. Със 
сигурност той е един от 
най-красивите булевар-

ди по цялото Средизем-
номорие. За местните 
жители това е мястото 
за срещи, както и сцена 
за много концерти и арт 
събития. Над 400 пал-
ми от двете страни на 
крайбрежната пешеходна 
улица подслоняват де-

сетки малки и по-голе-
ми заведения, които ся-
каш никога не затварят. 
Със сигурност тази част 

на Аликанте присъства 
като фон в любителските 
снимки на всеки, който 
го е посетил. 

Кметството на града 
с часовниковата кула е 
другото притегателно 
място за туристите, а 
сградата се е превърнала 
в емблема на курортно-
то селище. Като в почти 
всеки испански град и 
тук не липсва площад 
„испания“, през който 
минават всички градски 
процесии и тържества 
през годината. Замъкът 
Санта Барбара е най-ин-

тересната забележител-
ност на Аликанте. Дати-
ра от 9. Век, когато над 
иберийския полуостров 

са властвали мюсюлма-
ните. името му идва от 
деня, в който той е пре-

взет от Алфонсо от Кас-
тилия. от върха се раз-
крива уникална гледка на 
града, морето и плажо-
вете, която в този район 
е уникална с редуването 
на плаж и планини. Тази 
част от бреговата иви-
ца се нарича още Costa 
Blanca, или Белият бряг, 
и е известна с невероят-
но финия си пясък. За 
тези, които не са готови 

да пропуснат емоцията 
на гледката, но искат да 
спестят усилия за изкач-
ването на хълма има па-
норамни асансьори, кои-
то водят до върха. 

НОЩТА НА САН 
ХУАН 

Патрон и покровител 
на Аликанте според ис-
панците е светецът Сан 
Хуан. В негова чест те 
организират фестивал 
Las Hogueras de San Juan. 
ежегодно в деня на лят-
ното слънцестоене гра-
дът не заспива. Хора от 
цял свят прииждат, за да 
видят гигантските скулп-
тури от папие-маше, из-

работени от архитекти и 
художници. Те се издигат 
из целия град в продъл-
жение на седмици, за да 
бъдат в последния ден 
на празника зрелищно 
изгорени. Шоу със заря 
и впечатляващи фойер-
верки осветяват нощното 
небе, а всеки от присъст-
ващите си взима частица 
от горещата пепел, за да 
сбъдне желание.

Пловдив, ул. „11 август“ № 5 
рекламен офис: 032/634 655, www.katrafm.com

Булевард в центъра му е направен от 
6,5 милиона мраморни елемента, за да 
имитира движението на морските вълни

Аликанте - градът, който 
сбъдва желания
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Николай АНТОНОВ

В необичайна галерия 
се превърна в средата на 
ноември едно от халетата 
на някогашната Балаба-
нова хартиена фабрика в 
село Бараково. Над сто 
платна на тема „Разруха-
та“ подредиха студенти и 
преподаватели от Наци-
оналната художествена 
академия (НХА) в полу-
разрушената сграда на 
това емблематично за ра-
йона предприятие, строе-
но през 1937 г. Картини-
те са създадени по време 

на студентска практика 
през лятото. идеята е на 
Методи Панайотов, дъл-
гогодишен преподава-
тел в академията, кой-
то е родом от Бараково. 
Живописните творби, 
подредени сред руините, 
пресъздават красотата на 
Бараково и района, но и 
показват днешната тъжна 
картина на разрухата в 
едно уникално и процъф-
тяващо в миналото пред-
приятие. Методи Панай-

отов от години се опитва 
да съхрани късчетата ис-
тория на това място. Той 
е написал вече две книги 
за емблематичното пред-
приятие и е оформил ми-
нимузей с материали за 
него в родния си дом. 
идеята на изложбата от 
134 платна е оцелялото 
от старите сгради и архи-
тектура да бъде запазено 

поне в картините. Как-
то в природата винаги 
има равновесие, и тук 
нещо се руши, но друго 
се създава, сподели при 
откриването на излож-
бата преподавателят от 
НХА ас. Стоян Дечев. 
Може би това, по думите 
му, е първата крачка към 
възраждане на някогаш-
ната фабрика и самото 

Бараково. Желанието ни 
организаторите, студен-
тите и преподавателите 
е халето, приютило екс-
позицията, след време да 
се превърне в художест-
вена галерия. Подкрепа 
на това начинание има и 
от страна на наследни-
ците на индустриалците 
Балабанови. Всички са 
обединени от идеята в 
Бараково да се провеж-
дат ежегодни студентски 
пленери, а с продажба 
на част от създадените 
от младите художници 
творби да се попълва 
фондът на бъдещата га-
лерия. 

Студенти вдъхват живот на руините 
на Балабановата фабрика в Бараково
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