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Вестникът е медиен партньор на 
Камарата на архитектите в България

За ВиК сектора времето 
изтича по-бързо от водата

национален седмичник
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Какво ще ни спаси от 
еднотипното строителство?

България се 
стабилизира 

в очите на 
европейските 
ни партньори

Светослав 
Малинов, 

евродепутат: 

Подробности на стр. 4 и 5

www.bosstore.bg

КОнКУрС На стр. 10-24

22-ри годишни 
награди 

на вестник 
„Строителство 

Имоти“

Следващият брой на вестник „Строителство 
Имоти“ ще излезе на 9 март 2015 г.
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Поли ВАСИЛЕВА

Враца е първият град 
в България, който поис-

ка финансиране за сани-
ране на жилищна сгра-
да. Заявлението на сдру-
жението на живеещи-
те в блок 1 на квартал 

„Младост“ е предадено 
в Българската банка за 
развитие от заместник-
кмета на общината инж. 
Красимира Георгиева. 
Прието е от председа-
теля на управителния 
съвет и изпълнителен 
директор на банката Ан-
гел Геков.

Сдружението на соб-
ствениците е подало за-
явление за саниране в 

общината на 6 февру-
ари. След проверка на 
документите тя е склю-
чила договор със сдру-
жението. Той е предаден 
на хората на място от 
заместник-кмета инж. 
Николай Йорданов. „Ус-
ловията на национална-
та програма за саниране 
са тест за вашата спло-
теност и отговорност за 
общата собственост“, 

каза той на живеещите в 
блок 1. Заместник-кме-
тът обеща след сани-
рането общината да се 
погрижи за околоблоко-
вото пространство. То 
ще бъде облагородено в 
унисон с новата визия 
на сградата.

Предстои подписван-
то на тристранен до-
говор между банката, 
общината и областния 

управител, за да се оси-
гури финансирането, 
което ще даде старт на 
самата строителна ра-
бота.

В общината са регис-
трирани още 4 сдруже-
ния на собственици, а 
други 3 чакат регистра-
ция. През следващите 
дни в общината очакват 
още заявления за регис-
траране на сдружения.

Николай АНТОНОВ

Стотици жители на 
Банско, Добринище и ра-
йона участваха в поре-

ден мирен протест (на 
17 февруари) с отдавна 
познати искания - за раз-
витие на ски зоната, из-
граждане на втора кабин-
кова линия и нови писти 

в пиринския курорт. Това 
бе третият протест от на-
чалото на годината. „От-
ворете пътя към плани-
ната! За втора кабинка и 
повече писти!“, „Искаме 
бъдеще за децата си!“ - 
бяха част от плакатите, 
които протестиращите 
издигнаха. Сред присъст-
ващите бяха и кметът на 
община Банско Георги 
Икономов, кметът на об-
щина Благоевград Атанас 
Камбитов, кметът на об-
щина Симитли Апостол 
Апостолов. Те призоваха 
управляващите да дадат 
шанс за развитие на ту-
ризма в района и до края 
на февруари да решат 
въпроса за развитието 

на ски зоната в Банско и 
ски зоната в Добринище. 
От инициативния коми-
тет обявиха, че започва 
събирането на подписка 
за незабавното изграж-
дане на втора кабинкова 
линия, в която могат да 
се включат всички жи-
тели на Благоевградска 
област. 

Междувременно ми-
нистърът на околната 
среда и водите Ивелина 
Василева обяви, че с ре-
шение на МС е създа-
дена междуведомствена 
група, която е поискала 
10 дни удължаване на 
срока на работата й за 
доизясняване на неясно-
тите по казуса. 

Европейската коми-
сия одобри оперативните 
програми „Добро управ-
ление“ и „Наука и обра-
зование за интелигентен 
растеж“, които ще бъдат 
финансирани със сред-
ства от ЕС в периода 
2014-2020 г. 

ОП „Добро управ-
ление“ е наследник на 
действащите  до с ега 
„Административен ка-
пацитет“ и „Техническа 
помощ“. Програмата е 
на обща стойност над 
335 млн. евро. Чрез нея 

ще бъдат финансирани 
мерки в ключови сфери, 
сред които администра-
тивна реформа и е-уп-
равление, електронно 
правосъдие и промени в 
съдебната система. 

За първи път в Бълга-
рия ще действа Опера-
тивна програма „Наука 
и образование за инте-
лигентен растеж“. Тя ще 
насочи над 701 млн. евро 
за решаване на най-набо-
лелите проблеми в обу-
чението. Инвестициите в 
тази програма ще бъдат 

съсредоточени в пови-
шаване качеството на 
образование, което тряб-
ва да бъде съобразено с 
нуждите на бизнеса от 
квалифицирани кадри.

Приключването на 
преговорите по двете 
нови програми е поред-
ната крачка към одо-
брение на целия пакет 
финансови инструменти 
с европейско финанси-
ране, който ще действа 
в България до 2020 г. В 
края на миналата година 
Европейската комисия 

одобри две оперативни 
програми от новия про-
грамен период - „Раз-
витие на човешките ре-
сурси“ с бюджет над 1 

млрд. евро и „Транспорт 
и транспортна инфра-
структура“ с бюджет от 
близо 2 млрд. евро.

В следващите седми-

ци се очаква одобрени-
ето на бъдещата Опера-
тивна програма „Ино-
вации и конкурентоспо-
собност“. 

ОТ СЕДМИцАТА

Европейската комисия одобри 
две нови оперативни програми

Банско отново на протест за 
втора кабинкова линия

Враца първа поиска пари за санирането

Над 1 млрд. евро е общият ресурс на „Добро управление“ 
и „Наука и образование за интелигентен растеж“

 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
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Проектантите и стро-
ителите на първите ки-
лометри от магистрала 
„Марица“ са забравили 
да направят важна от-
бивка от нея. „На място-
то, на което аутобанът се 
свързва с „Тракия“ при 
пловдивското село Пло-
довитово, няма отбивка 
за Стара Загора и Бур-
гас“, призна шефът на 
управителния съвет на 
агенция „Пътна инфра-
структура“ Лазар Лаза-
ров. Неприятното е, че 
идващите от Свиленград 
превозни средства ще 
трябва да се качат на 
„Тракия“, но в посока 
София, да пътуват десе-
тина километра до път-
ния възел при Оризово 
и там да върнат в обра-
тната посока, ако искат 
да стигнат до Стара За-
гора или Бургас. Този 
участък от „Марица“ е 
проектиран още по вре-
мето на социализма от 
едновремешното пред-
приятие „Пътпроект“ и 
е изграден в началото 
на 80-те години. Става 
въпрос за 5-километрова 
отсечка, която години 
наред свързваше „Тра-
кия“ с Плодовитово и 
старото шосе между 

Пловдив и Чирпан. Този 
участък е вече доста 
амортизиран и при пус-
кането на „Марица“ ще 
трябва и да се ремонти-
ра. С изграждането на 
допълващи връзки ще се 
осигури пълна функцио-
налност на възел „Ори-
зово“, при който става 
връзката на АМ „Тра-
кия“ и „Марица“.

Според Лазаров сега 
държавата ще трябва да 
плати от бюджета ня-
колко милиона лева, за 
да може този пътен въ-
зел да се проектира и 
изгради. Това ще стане 
чрез мост над „Тракия“. 
Обществената поръчка 
ще бъде обявена скоро. 
Строителството на ос-
таналата част от „Ма-
рица“ закъсня и според 
най-актуалните графици 
аутобанът трябва да е 
напълно готов до края 
на септември. Причи-
ните за закъснението 
бяха археологическите 
разкрития, които удъл-
жиха срока с около 1 
година, както и непред-
видени в първоначал-
ните проекти укреп-
вания на почви. Иначе 
магистралата трябваше 
да е готова още мина-

лата година. „Марица“ 
е дълга 117 километра 
и свързва „Тракия“ със 
Свиленград и ГКПП Ка-
питан Андреево.

Стартът на изграждането на тангентата бе дадено от строителния министър Лиляна 
Павлова

 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:

Забравиха отбивка към 
Бургас на AM „Марица“

гаф

Катя ТОДОРОВА

След закъснение от 
почти година и половина 
тръгна строежът на Се-
верната скоростна тан-
гента на София. Симво-
личното начало на реа-
лизацията на проекта бе 
дадено от регионалния 
министър Лиляна Пав-
лова.

На събитието присъст-
ваха и кметът на София 
Йорданка Фандъкова, об-
ластният управител Весе-
лин Пенев, председателят 
на УС на АПИ Лазар Ла-
заров, председателят на 
Камарата на строители-
те в България Светослав 
Глосов и изпълнителният 
директор на КСБ Иван 
Бойков. След церемони-
ята строителният минис-

тър заяви, че изграждане-
то на тангентата е могло 
да започне реално още 
през миналата година. Но 
поради проблемите с от-
чужденията се започва 
чак сега. „Закъснението 
няма да оскъпи проек-
та“, уверена е Павлова. 
„Строителят трябва да 
създаде добра организа-
ция на работата. До де-
кември обектът трябва 
да е завършен основно. 
Каквото не успеят строи-
телите да довършат, има-
ме право да го направим 
догодина, но то ще бъде 
в частта за националното 
съфинансиране“, допълни 
тя. Според Лазар Лаза-
ров до края на годината 

по тангентата трябва да 
има движение и всичките 
й основни елементи да 
бъдат изградени. Ще се 
довършва преместване 
на инженерните мрежи, 
които са извън трасето за 
движение. „Няма да има 
проблем със строежа на 
тангентата заради отчуж-
денията“, смята Лазаров. 
„В агенцията са получени 
193 заявления от тези 350 
собственици, които жале-
ха решението на кабинета 
за отчуждаването. Затова 
там се оча-ква да няма-
ме никакви проблеми. За 
останалите имоти остава 
да се чакат решенията на 
ВАС, който е компетентен 
в решаването на тези въп-

роси. В момента съдът 
изтегля делата за отчуж-
денията с предимство. И 
се надявам те да свършат 
до месец март. Вече може 
да се градят преминава-
нията с Чепинско шосе. 
Има фронт за работа на 
строителите. Работи се 
с отделни разрешения за 
строеж. Това беше един-
ственият начин да не из-
пуснем сроковете и да 
не загубим еврофинанси-
рането“, поясни той. По 
думите му, първо ще се 
започне с изграждането 
на 3 км откъм бул. „Бо-
тевградско шосе“ и още 
толкова от западния край 
на тангентата. Аутобанът 
се смята за най-важния 
пътен обект на София, 
преминава през земли-
щата на кварталите „Тре-
бич“, „Илиянци“, „Бен-
ковски“, „Малашевци“, 
„Орландовци“ и „Враж-
дебна“. Предвидено е из-
граждането на 6 пътни 
ленти, по 3 в едно направ-

ление. Ще бъдат построе-
ни 19 големи съоръжения, 
5 пътни възела - п.в. „Бул. 
Рожен“, п.в. „Бул. Илиян-
ци“, п.в. „Бул. „Чепинско 
шосе“, п.в. „Източна тан-
гента“ и п.в. „Софийски 
околовръстен път - АМ 
„Хемус“. Трасето преми-
нава над реките Какач, 
Владайска, Перловска и 
Искър, пресича 20 елек-
тропровода и газопроводи 
и 20 ВиК мрежи. Обектът 
е един от най-сложните в 
техническо отношение. 

Автомагистралата ще 
свързва 3 съществуващи 
аутобана - „Люлин“, „Хе-
мус“ и „Тракия“, и бъде-
щия между София и Ка-
лотина. С изграждането 
на Северната скоростна 
тангента ще се осигури 
удобна връзка между се-
верозападните и югоиз-
точните квартали на Со-
фия. Очаква се с новото 
трасе да се подобри дос-
тъпът на най-отдалече-
ните райони с центъра на 

столицата, да се улесни 
трафикът и да се съкра-
ти времето за пътуване. 
Изграждането на новия 
пътен участък ще допри-
несе за облекчаване на 
трафика чрез преразпре-
деляне на натоварването 
от центъра на София и 
Софийския околовръс-
тен път. Изпълнител на 
проекта е консорциум 
„ХПВС-ССТ“, в който 
участват: „Хидрострой“ 
АД, „Пътни строежи Ве-
лико Търново“ АД, „Пъ-
тинженерингстрой“ АД, 
„Пътстрой Бургас“ ЕООД 
и „Водстрой 98“ АД. 
Стойността на договора 
за проектиране и строи-
телство е 180 млн. лв. с 
ДДС. Строителният над-
зор ще осъществи Обе-
динение „СЖС ТЕХНОС 
- СЖС БЪЛГАРИЯ“, в ко-
ето са: „СЖС България“ 
ЕООД, гр. София и „СЖС 
Технос С.А.“, Испания. 
Техният договор е за 882 
хил. лв. с ДДС.

ОТ СЕДМИцАТА

Тръгна строежът на Северната тангента
До декември обектът трябва 
да е завършен основно
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Катя ТОДОРОВА

Спешни реформи тръг-
ват лека-полека във ВиК 
отрасъла. Закъснеем ли 
пак, както след 2007 г., 
той ще продължи да се 
срива и времето му ще 
изтече по-бързо от вода. 
В това са единодушни 
всички.

Две са ключовите теми, 
по които трябва да бъде 
достигната договореност 
на национално ниво, за 
да може страната ни да 
получи финансиране по 
Оперативна програма 
„Околна среда“ (ОПОС) 
до 2020 г. Необходимо е 
да се изясни кой ще бъде 
бенефициент по програ-
мата - дали общините или 
ВиК операторите, как-
то и да се защити пред 
Европейската комисия 
нуждата от безусловно 
необходими за страната 
ни проекти. Това смята 
министърът на регионал-
ното развитие Лиляна 
Павлова. Тя прогнозира, 

че първите инвестиции 
по ОПОС в страната ще 
могат да бъдат реализи-
рани след изготвянето на 
регионалните прединвес-
тиционни проекти в края 
на 2017 г.

Има списък с необхо-
димите обекти, но за ня-
кои от тях няма проектна 
готовност или са преораз-
мерени. Затова тези про-
екти да бъдат приорити-
зирани, смятат от МРРБ. 
Те ще бъдат прегледани 
от ВиК операторите, ня-
кои могат да претърпят 
частични промени, но 
като цяло задачата е те да 
бъдат реализирани в рам-
ките на няколко години, 
т.е. докато тече подготов-
ката на регионалните пре-
динвестиционни проекти.

В сектора трябва да се 
работи усилено за влиза-
нето в сила на договори-
те, които ще се сключват 
между асоциациите по 
ВиК и операторите, за-
вършване на процеса по 
трансформацията на соб-
ствеността на активите в 

публична, изготвянето на 
регионални прединвес-
тиционни планове, фи-
нансовия инженеринг в 
сектора, смятат още от 
строителното министер-
ство.

За започване на основ-
ните моменти на рефор-
мата са нужни към три 
години, но процесът ще 
продължи минимум 10-15 
години, смята министър 
Павлова. Първата стъпка 
вече е направена, налице 
са 51 мастерплана. Ре-
формата няма възмож-
ност да се отлага и бави. 
ЕС иска от нас конкретни 
стъпки и много сериозна 
работа, за да възстановим 
доверието, че можем да 
я направим. Промените 
бяха отлагани на два пъти 
досега - през 2007 и 2009 
г., припомня министър 
Павлова.

Срещу окрупняване-
то на операторите има 
съпротива от страна на 
местната власт. Затова 
засега с по един оператор 
са малко повече от поло-

вината области от 28-те 
в страната - София-град 
и областите Бургас, Ва-
рна, Видин, Враца, Стара 
Загора, Русе, Пловдив, 
Смолян, Перник, Кър-
джали, Сливен, Ямбол, 
Шумен, Силистра и Доб-
рич. Според експерти от 
отрасъла, заради пред-
стоящите местни избори 
наесен почти сигурно е, 
че консолидирането няма 
да завърши до края на го-
дината и операторите да 
станат 28.

За да се ускори рефор-
мата, бе създаден Съвет 
за реформа във ВиК от-
расъла. Председател на 

експертното му звено е 
заместник-министърът 
на регионалното разви-
тие Николай Нанков. В 
състава му са още ресор-
ни заместник-министри, 
изпълнителни директо-
ри, директори, предсе-
датели и други експер-
ти от министерствата на 
регионалното развитие, 
на околната среда, на фи-
нансите, на земеделието 
и на труда и социална-
та политика, както и от 
Държавната комисия за 
енергийно и водно регу-
лиране, фонд ФЛАГ, Дър-
жавен фонд „Земеделие“, 
Националното сдружение 

на общините, Българската 
асоциация по водите, Съ-
юза на ВиК операторите 
и синдикалните организа-
ции в страната.

Според Нанков не мо-
жем да задължим никой 
да се окрупнява, защото 
местната власт е неза-
висима. „Всичко трябва 
да става доброволно. Въ-
просът е не само да се 
харчат пари. Има немалко 
случаи в страната, когато 
се искат евросредства за 
пречиствателни станции, 
разположени на по 2 км 
една от друга. От ЕК за-
белязаха, че подобно из-
разходване на ресурсите 

ТЕМАТА

Трябва да се изясни кой да е бенефициент по 
ОП „Околна среда“ до 2020 г. ñ общините или 
ВиК операторите, за да не загубим средствата

Един от големите проекти, изпълняван в момента, е за основния ремонт на яз. „Студена“, 
захранващ с питейна вода Перник

С финансовата помощ от Светов-
ната банка в момента се изготвя нова 
наредба за ценообразуването на вода-
та. Подходът ще е централизиран и ще 
има по-голяма социална компонента.

В момента в България има големи 
разлики в цената на питейната вода 
от 60 ст. за кубик в Сандански до над 
3 лева за района на Добрич. Според 
зам.-министъра на регионалното раз-
витие Николай Нанков няма да се 
въвежда единна тарифа в цялата стра-
на, а ще се прави нова методика и за 
оптимизиране на ценообразуването 
във ВиК операторите. Това означава 
открит начин за ценообразуване. Там, 
където има дефицити в ценообразува-
нето, ще бъдат преодолени.

Според него направените инвес-
тиции от ВиК операторите ще бъдат 
включени в цената на водата, а там, 
където бъде постигнато намаляване на 
загубите, може да се стигне и до на-

маляване на цената на водата. На база 
на повече инвестиции, на база на по-
добряване на качеството на услугата, 
пречистването е скъпо удоволствие, да 
запазим сегашната цена на водата.

Независими експерти са изчислили, 
че в момента за 30 на сто от дома-
кинствата у нас социално поносимата 
цена на водата от 4% от доходите им 
е надвишена, като в някои райони тя 
надхвърля почти 4 пъти този лимит.

За ВиК сектора времето изтича  по-бързо от водата

Цените за питейната вода у нас варират в 
широки граници

За държавните ВиК 
дружества неотчетените 
количества питейна вода 
са средно 55 на сто, со-
чат данни на Българска-
та асоциация по водите 
(БАВ). На места загубите 
са далеч по-високи. В 
разградското ВиК нап-
ример те са рекордни - 
71%. От общото коли-
чество вода от 1,3-1,35 
млрд. куб. м, подавана 
към абонатите в стра-
ната, се губят 750-800 
млн. кубика. Стратеги-
ческата цел е те да спад-
нат до 2023 г. до 48,5%. 
Всяка година повече от 
32 млрд. куб. м питейна 
вода изтича от нереги-
стрирани течове във во-
доснабдителните мрежи 
по света. Щетите от това 
се изчисляват на 18 млрд. 
долара. В много държави 
по света делът на водни-
те загуби се движи меж-
ду 30 и 80%.

В София загубите на 

питейна вода по мрежата 
са около 58% от общото 
постъпило количество, 
твърдят от Националния 
комитет за подобряване 
на водоснабдяването в 
България. Във Виена те 
са едва 3%, в Париж - 
12%, в Лондон - 11%, в 
Хамбург - 7,5%, а в Ню 
Йорк - 10,5 на сто. Спо-
ред стандарти на някои 
страни от Западна Евро-
па загуби повече от 17% 
определят състоянието 
на системата като кри-
тично.

По данни на комите-
та, около две трети от 
водопроводите у нас се 
ползват от 40-50 години. 
Те са от стомана или чу-
гун и са в сравнително 
добро състояние. Според 
експертите на неправи-
телствената организа-
ция започналата подмяна 
на металните тръби със 
синтетични е недално-
видно, защото след 40-50 
години този тип матери-
ал губи еластичността 
си, а оттам и експлоата-
ционните си качества.

Редовна гледка из градовете ни е, без да вали дъжд, по 
улиците да тече вода от спукан водопровод

До 2023 г. свиваме загубите 
до 48,5%

Правят нова наредба 
за цените

Линия продукти за хидроизолация licata+greutol®
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е нецелесъобразно. Време 
да изоставим местния па-
триотизъм и да мислим 
за ВиК-то, че е само на 
една община, щом водата 
е държавна. ВиК асоци-
ациите ще бъдат балан-
сьор между различната 
собственост в даден ра-
йон. Те ще възлагат дого-
ворите за управление. В 
тези асоциации държавата 
ще има 35%, а общини-
те - пропорционален дял. 
2015 г. трябва да се пра-
вят 5-годишните бизнес 
планове до 2020 г.“, смята 
зам.-министърът.

Плановете на строител-
ното министерство пред-
виждат още функционал-

ното разделяне на Дър-
жавната комисия за енер-
гийно и водно регулиране 
(ДКЕВР) и обособяване 
на самостоятелен воден 
регулатор. Според регио-
налният министър Лиляна 
Павлова това е една от 
стъпките в процеса на ре-
форма в сектора. Тя ще ни 
позволи да оптимизираме 
взаимоотношенията и да 
коригираме проблемите, 
трупани с години, вклю-
чително и с бавенето по 
одобряването на бизнес 
плановете на операторите 
и ограничаването на ин-
вестициите“, обясни тя. 
По думите й, реформата 
има подкрепата от Све-

товната банка.
По новата европрогра-

ма „Околна среда“ (2014-
2020 г.) България може 
да разчита на около 2,5 
млрд. лв. Засега обаче за 
тези пари ще могат да 
кандидатстват само ВиК 
операторите от 16 области 
в страната и столицата. 
Плановете на Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството (МРРБ) предвиж-
дат в скоро време да бъде 
обявена обществена по-
ръчка за изработване на 
15 прединвестиционни 
проучвания в консолиди-
раните територии - облас-
тите, където има само по 

един ВиК оператор. 
Около 24 млрд. лв. ин-

вестиции трябват за мо-
дернизация на ВиК секто-
ра на България за периода 
до 2038 г. Това сочат из-

числения на Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството (МРРБ). От 2014-
2023 г. ще са нужни 11,7 
млрд. лв., а за следващите 

6 години до 2028 г. - 4,15 
милиарда. По-нататък във 
времето - между 2029 и 
2038 г., необходимите ин-
вестиции се изчисляват на 
8,315 млрд. лв.

ТЕМАТА

В следващите 23 години за модернизация на ВиК сектора на България ще са нужни около 
24 млрд. лв.

Илияна КАРАЛАНОВА

Проектът за водния цикъл на Ра-
ковски се забави с няколко месеца 
заради спряното кранче по Опера-
тивна програма „Околна среда“. 
Това заяви кметът на общината Иван 
Антонов. „Очакваме строителството 
да приключи най-късно до 30 юни 
т.г. Ако обаче нямаше спиране на 
финансирането, щеше вече да е фи-
нализиран“, обясни Антонов. 

Заради наводнени от обилните 
валежи изкопи и преовлажнена зем-
на маса в момента не се работи по 

линейната инфраструктура в общи-
ната, каза още кметът. 

Мащабният ВиК проект на Раков-
ски е за близо 60 млн. лева. 

Проект закъсня с месеци заради 
спрени пари по екопрограмата

За ВиК сектора времето изтича  по-бързо от водата

Тежкотоварни камиони на фирми 
за дърводобив нанасят щети върху 
ВиК инфраструктурата в Казанлъш-
ко, алармира кметът на общината 
Галина Стоянова. Поради разру-
шените канавки на пътищата се 
образуват водосбори, които заливат 
шосетата и създават проблеми. До-
казателство за това са появилите се 
преди 10 дни в западната част на 
града високи води от селата Шейно-

во, Хаджи Димитрово и Крън, посо-
чи Стоянова.

Тя поиска три клаузи да фигури-
рат в договора на изпълнителите на 
дърводобивна дейност: фирмите да 
възстановяват канавките и сервитута 
на 4-класната пътна мрежа, да се съ-
гласуват маршрутите за превозване 
с кметовете на населените места и 
да се осъществява строг контрол на 
тонажа на камионите.

Фирми за дърводобив 
нанасят щети върху мрежата

Около 7 на сто от хора-
та у нас са на постоянен 
воден режим. Страната 
ни е бедна на водни ре-
сурси със своите около 
2200 куб. м на глава от 
населението. След нас в 
Европа са само Гърция и 
Албания.

Данните на експертите 
сочат още, че ако загу-
бите по водопроводни-
те системи в света бъдат 

намалени с 50%, повече 
от 130 милиона души ще 
получат достъп до чиста 
вода. Увеличаването на 
консумацията на вода до 
2025 г. се очаква да бъде 
с до 40%. До 2025 г. една 
трета от населението на 
света ще бъде засегнато 
от намаляването на ресур-
сите от чиста вода.

След 10 години се очак-
ва консумацията на вода 

от сегашните 69 л на чо-
век на денонощие да се 
увеличи повече от 2 пъти 
до 138 л. Според незави-
сими експерти обаче не 
е сериозно да се твърди, 
че до 2035 г. потребле-
нието на вода в Бълга-
рия ще нарасне до над 
3,3 млрд. куб. м, както 
прогнозират от държав-
ните институции. Не е 
възможно да се достигне 
подобно количество по 2 
основни причини: първа-
та е непрекъснато нама-
ляващото ни население, 
а втората - ограничените 
потребности от вода за 
промишлено производ-
ство. Експертите смятат 
за най-важно на първо 
време да се направи точна 
проверка на състоянието 
на ВиК мрежата в стра-
ната, която има 75 000 км 
водопроводи и 25 000 км 
канализация. Затова и мо-
жем да минем не с почти 
12 млрд. лв. инвестиции, 
а с около 8 млрд. лв.

7% от населението 
на режим

Нерядко заради безводие се налага хората да се обслуж-
ват с водоноски
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 Разговаря  
Виолета ВЛАСТАНОВА

- Г- н Малинов, ид-
вате от Брюксел за ня-
колко дни, какви са за-
дачите, които трябва да 
свършите у нас?

- Тази седмица за Евро-
пейския парламент е нера-
ботна. Това е така нарече-
ната зелена седмица, през 
която от нас се очаква да 
работим в националните 
държави. И аз идвам в 
България преди всичко, 
за да обявя старта на ини-
циативата „Европейско 
междучасие“. 

Заедно с моя екип за-
почваме посещенията по 
училищата в страната, 
като първата ни спирка е 
ГХП „Свети Свети Кирил 
и Методий“ в гр. Пловдив. 
Тази инициатива е в под-
крепа на позицията ми, че 
гражданското образование 
трябва да стане задължи-
телен предмет в средните 
училища у нас. Подобно 
образование е от огромно 
значение за развитието 
на държавата, а е прене-
брегнато почти изцяло в 
учебните планове. Новият 
закон за образованието 
дава възможност за въ-
веждането на такъв пред-
мет и аз съм категорич-

но за него. Той ще даде 
на нашите деца основни 
познания за работата и 
взаимодействието на ин-
ституциите, за прилага-
нето на законите, както 
и за мястото и ролята на 
всеки гражданин в една 
демократична система. 
Възнамеряваме за четири 
години да посетим поне 
100 български гимназии и 
да запознаем учениците с 
основните им права като 
европейски граждани. 
Задължителният час по 
„гражданско общество“ 
ще направи младите хора 
по-подготвени и ще им 
позволи да имат инфор-
миран избор в различни 
ситуации. Мисля, че за да 
бъде здрава демокрацията 
в България, е нужно да 
има образование, което да 

възпитава хората от най-
ранна възраст. И хубавото 
е, че тази реформа нито е 
мъчителна, нито има про-
тивници.

- Какви са новите въз-
можности, които Евро-
пейският съюз ще пре-
достави на България?

- Новата програма и но-
вите евросредства, които 
са отпуснати за България, 
касаят по-неразвитите ра-
йони, като Силистра, Ви-
дин, Монтана. Но искам 
да отбележа нещо важно 
на фона на ясно видимата 
от Брюксел пропагандна 
война, която се води на те-
риторията на страната ни. 
Това е финансиране, което 
идва встрани от специал-
но отделените за страната 
ни средства. В България 
се очаква да влязат над 
250 милиона евро, от ко-
ито 216 милиона ще бъдат 
по линията на Европей-
ския фонд за регионално 
развитие. Става дума за 
подобряване на връзките 
в северозападния регион, 
повишаване на екосъо-
бразността, работа върху 
сигурността, повишаване 
на общата икономическа 
ефективност на тази част 
на България. Това е Ев-
ропейският съюз в чист 
вид, в най-добрия му вид. 
Нашият проблем обаче 

е, че най-бедните райони 
в Европа са тук, на наша 
територия. Визирам Се-
верозападна България и 
Румъния - тези гранични, 
съседни общини от двете 
страни на р. Дунав. Това 
са пари, които, ако бъдат 
използвани добре и по 
предназначение, наисти-
на ще променят нашата 
собствена представа за 
северозападния регион.

И понеже още продъл-
жавам да чувам някакво 
жалене за „Южен поток“ 
и за пропуснатите въз-
можности, искам да отбе-
лежа, че ние ще получим 
216 милиона само по тази 
конкретна инициатива на 
Европейския съюз. И те 
са гарантирани. А само 
напомням, че щяхме да 
имаме тежък дълг при 

изготвянето на „Южен 
поток“. Очаквахме 130 
млн. евро от транзит, ко-
ито щяхме да разделяме 
с „Газпром“ при пълна 
тръба, което е невъзмож-
но. И едва след 22 годи-
ни щяхме да излезнем на 
някаква печалба. С други 
думи, в най-добрия слу-
чай можем да говорим за 
20 милиона на година, с 
погасяването на дълга. А 
тук имаме чисти 250 млн. 
за България от ЕС, и то 
по предназначение, което 
никой не може да оспо-
ри. Ето това е разликата 
между едните и другите 
инвестиции. Казвам го, 
защото страната ни стана 
територия на една много 
остра и варварска пропа-
ганда. Затова държа и да 
изтъкна разликата между 
„Южен поток“ и Европей-
ската програма за регио-
нално развитие. Единият 
проект, за жалост, не е 

станал символ на добро-
то, а другият се явява на-
чалото на нещо хубаво, 
на възможностите, които 
България ще използва.

Това е началото, убе-
ден съм, в този програ-
мен период, на възмож-
ностите, които България 
ще използва, Надявам се, 
че ще можем да говорим 
и за енергийната страте-
гия и за новите възмож-
ности, които Европейс-
кият съюз ще предостави 

конкретно на страната ни. 
България във всекиднев-
ния език се нарича енер-
гиен остров в ЕС, но за 
разлика от клишето „ост-
ров на стабилността“, ко-
ето е позитивно опреде-
ление, енергиен остров не 
е добро. Това означава, че 
си изолиран. 

- Имате възможност 
да погледнете България 
и новия кабинет през 
очите на европейците. 
Каква е оценката Ви за 
първите 100 дни от уп-
равлението на правител-
ството?

- Аз лично имам много 
ясна оценка и тя е пози-
тивна. Но искам да кажа 
как изглеждат нещата 
през призмата на европей-
ските институции. В очи-
те на нашите партньори 
България се стабилизира. 
Това винаги е позитив. 
Стабилизира се след чест-
ни, предсрочно предизви-

кани от граждански про-
тести избори, което е още 
по-голям позитив. Оказва 
се, че в България може да 
се влиза в тежка полити-
ческа криза и да се излиза 
от нея по конституционно 
съобразен начин. Малко 
суховато звучи, но това е 
постижение на българско-
то гражданско общество. 
А иначе страната ни стои 
много ясно, за разлика от 
времето на предишния ка-
бинет, когато аз бях също 

евродепутат и нямаше 
ясна позиция за куп неща. 
България например е за 
санкциите срещу Русия. 
Ако не се спазва примири-
ето от руска страна, тя е за 
нови санкции. Ще има ко-
ординационен център на 
НАТО - това също е ясна 
позиция. И виждаме, че 
доверието към България 
нараства. Показва се, че 
само за 100 дни от спре-
ни оперативни програми 

може да се премине на 
ново голямо финансиране. 
Смята се, че България и 
Румъния са в състояние да 
управляват парите на нем-
ските и холандските да-
нъкоплатци, тъй като има 
стабилно правителство. 
Това е най-силното дока-
зателство. И финансира-
нето, което е дадено, за да 
могат да живеят българите 
в тези райони по-добре. 
Това правителство през 
първите 100 дни си отвори 
хоризонт за следващите 4 
години. Сега обаче всички 
сме по-спокойни. Искам 
да отбележа за Украйна, 
че по време на вътреш-
ните дебати, които течаха 
паралелно на преговорите 
в Минск, имаше много 
ясен пакет от нови санк-
ции. Сега част от най-теж-
ките решения бяха отло-
жени. Всички се надяват, 
че това примирие ще се 
спази. Украинският пар-
ламент ще трябва да вземе 

няколко важни решения, 
за да може страната да 
възстанови суверинитета 
си. Това е т.нар. контрол 
на границата и очите на 
всички са вперени към 
украинския парламент. 
Трябва да се излезе с кон-
ституционно решение. А 
рискът е в това, че е много 
трудно да се взимат реше-
ния от такъв порядък от 
едно народно събрание, 
което и да е то.

- Виждате ли някакъв 
по-близък хоризонт за 
приемане на България в 
Шенген?

 - Убеден съм, че изця-
ло от нас зависи. Важно е 
да се знае, че този въпрос 
не зависи от Европейския 
парламент. Много е важно 
доверието на национал-
ните правителства. А там 
не можем да се справим. 
Там връзките между ЕНП 
и ПЕС не са достатъчни. 
Ние трябва, когато се из-
правим на съветите на ми-
нистрите или на най-висо-
кия форум, този на главите 
на изпълнителната власт, 
да сме спечелили довери-
ето на всички премиери, 
вътрешни министри и т.н. 
Това е тайната. Имаме до-
верието на ЕП, огромно 
мнозинство, формирано 
отдавна, но пробивът тряб-
ва да дойде там. Без усе-
щане за радикална рефор-
ма в съдебната власт няма 
да получим това членство. 

Моето послание е - никакви 
енергийни острови в Европа

Гражданското образование 
трябва да стане 
задължителен предмет в 
средните училища у нас

Доверието към страната ни 
се изразява във финансиране

Светослав Малинов, евродепутат: 

Светослав Малинов е роден на 19 януари 1968 
година в град Дупница. Завършва Английска 
езикова гимназия в Бургас и политология в Со-
фийския университет „Св. Климент Охридски“ 
през 1993 година. Специализира политическа 
теория в Осло и Ню Йорк, а през 1995 година 
получава магистърска степен по политическа 
философия във Великобритания. През периода 
1995-1998 година е редовен докторант, а след 
1998 година - асистент в катедра „Теория на 
политиката“ в СУ. От 2001 до 2002 г. е дирек-
тор на отдел „Политически анализи и стра-
тегии“ в Съюза на демократичните сили, а от 
2002 г. е главен редактор на списание „Разум“. 
През 2004 година става един от основателите 
на Демократи за силна България. Член е на 
националното ръководство на партията през 
периода 2005-2007 година. От 2005 година е 
депутат в 40-ото Народно събрание, където е 
секретар на парламентарната група на ДСБ и 
член на Комисията по гражданското общество 
и медии. Член е на Парламентарната асамблея 
на Организацията за сигурност и сътрудни-
чество в Европа, както и на множество меж-
дународни мисии на ОССЕ за наблюдение на из-
бори. От 2009 година защитава интересите на 
България в Европейския парламент, като през 
2014 г. печели втори евродепутатски мандат. 
Светослав Малинов е женен, с три деца - две 
дъщери и един син. Владее руски, английски и 
немски език.

България се стабилизира в очите 
на европейските ни партньори

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg
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Ирина ГЕНОВА

Проектите за рекон-
струкциите на два пар-
ка бяха представени на 
обществено обсъждане 
в община Бургас. Фи-
нансиране за Приморски 
парк (по-известен сред 
бургазлии като Морската 
градина) и парк „Езеро“ 
ще се търси в новия прог-
рамен период по Опера-
тивна програма „Региони 
в растеж“, по която Бур-
гас може да усвои до 100 
млн. евро.
Алея на влюбените 

в Морската 
градина

Авангардни решения 
предложи екип „Инж про-
ект“ за реконструкцията 
на старата част на При-
морския парк в Бургас.

Предвидени са нови 
плочопътеки, няколко ат-
ракциона, велостоянки, 
кошчета и паркова мебел, 
ново озеленяване и зацве-
тяване. 

В парка ще има алея на 
влюбените, която минава 
под арка с Wistaria (гли-
циния, виолетова акация). 
Пътеката на любовта ще 
се намира между алеята 
на Пушкин и паметника 
на Петя Дубарова. Табел-
ки със сърчица ще насоч-
ват влюбените натам.

Предвижда се също да 
бъде изграден и висящ 
мост. Той пък ще се нами-
ра в района на ресторант 
„Нептун“. Конструкцията 
ще представлява съчета-
ние между дъски и въ-
жета. 

Сред атракциите ще 
са и храсти, подстригани 
във формата на различ-
ни животни - хипопотам, 
жираф и лъв. Ще бъдат 
изградени стоянки за ве-
лосипеди във формата на 
велосипед.

Два варианта за 
кръглия фонтан
Има две предложения 

за фонтана, който се на-
мира до сцена „Охлюва“. 

Първият вариант на 
фонтана е лодка - водна 
скулптура с конструкция 
от месингови части, обяс-
ни проектантът арх. Иво 
Петров. Старото кръгло 
корито на шадравана е 
около корпуса на лодка-
та, а водата прелива око-
ловръст и се оттича по 
периферията по слот от 

канали. В тази си част 
фонтанът става „сух“, 
придобива интерактивен 
характер и осъществява 
пряк контакт с посетите-
лите на парка, предлагай-
ки отдих, забава и игра. 

Вторият вариант е спи-
рала, която завършва с 
мида, а от нея пада водна 
завеса.

Подменят 
дърветата поетапно 

Ще се внесат над 100 
нови декоративни вида, от 
които над 1000 бр. широ-
колистни и 230 бр. игло-
листни дървета.

Извършено е и кон-
структивно обследване на 
Морската градина. Пред-
видени са няколко вида 
отводнявания. Вече част 
от бордюрите са подме-
нени. 

Дъждовните води ще 
бъдат насочени към зе-
лените площи. Ще има и 

канали с осветление по-
край цветните зони и ав-
томатизирано поливане на 
Морската градина. 

Тъй като Морската гра-
дина е паметник на култу-
рата, проектът трябва да 
се одобри от Национал-
ния институт за недвижи-
мо културно наследство 
(НИНКН).

Скейтпарк октопод 
замислят в парк 

„Езеро“
В атракцион, разполо-

жен на 300 дка, ще се пре-
върне пък парк „Езеро“ 
в Бургас. Това стана ясно 
от представения проект 
на екип с ръководител от 
арх. Николай Симеонов. 

Скейтпарк с по-сложни 
и по-лесни терени и кла-
сически писти ще привли-
ча любители на екстрем-
ни усещания. Формата 
му е подобна на октопод, 
тъй като е трябвало да 
се запазят съществува-

щите дървета, споделиха 
проектантите. Същевре-
менно е помислено и за 
неутрализиране на зоната, 

където се вливат водите 
от пречиствателната стан-
ция. Това ще стане с под-
ходящо озеленяване и из-
граждане на зелен пояс за 
преграда срещу гледката 
и неприятната миризма.

В парк „Езеро“ ще има 
рехабилитационен център 
с хипотерапия (лечение 
с яздене на коне) с ма-
неж и природосъобразни 
сгради, който е за деца с 
физически травми и забо-
лявания.

Предвидено е и изграж-
дането на подземен пар-
кинг за 80 автомобила. 
Над него ще има зелен 
покрив със система за 

улавяне на дъждовната 
вода. Също и детски пло-
щадки за игра и спорт. Ще 
има и паркче с миниатю-

ри, макети и модели. 
Розариум маркира 
един от входовете

На входа на парк „Езе-
ро“ откъм Морската гра-
дина ще има розариум, 
както и специални кътове 
за почивка.

Пешеходните алеи ще 
бъдат адаптирани за хора 
с увреждания и дублира-
ни от велоалеи. Предвиде-
но е и видеонаблюдение.

Парк „Езеро“ е ес-
тествено продължение 
на Приморски парк на 
север и значим елемент 
от зелената система на 
Бургас. Зелената зона е в 

непосредствена близост 
до жилищните комплекси 
„Лазур“, „Зорница“ и „Из-
грев“. 

ИНФРАСТРУКТУРА

Зелени атракции край морето в Бургас
Скейтзона октопод, алея на влюбените и розариум 
ще има в парк „Езеро“ и Морската градина
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Ще избягаме от еднотипното стро-
ителство у нас, когато българинът 
си вдигне стандарта. Стандартът на 
живот променя и начина на мислене. 
Както всички знаем, строителство 
не се прави с въздух, а с пари. Това е 
отговорът.

Въпрос на
стандарт

Арх. Пенка Станчева, КАБ - София:

Факт е, че пазарът определя пра-
вилата. И всички му се подчиняваме. 
Колкото и да има желание от нас 
една сграда да е по-авангардна, с 
издържана архитектурна идея, ако 
тя не отговаря на пазарните цени, 
нищо не може да я спаси. Започва се 
рязане отвсякъде, откъдето е възмож-
но. Всички по веригата - архитекти, 
строител, конструктор, инвеститор, 
правят икономии и накрая резултатът 
не е такъв, какъвто го искаме. Има 
и друг момент - много инвеститори 
нямат реална представа каква е край-
ната цена и колко пари реално могат 
да инвестират. В началото тръгват с 
големи амбиции, искат супер неща 
и буквално ни заблуждават, че ще 
правят нещо оригинално и наистина 
красиво. Идва обаче момент, когато 
парите намаляват и свършват. И кога-

то сме вече на финалната права - до 
фасада, започват мъките, отпадат 
елементи, трансформират се идеи. 
И резултатът е налице - сгради без 
оригинална и собствена физиономия.

Много инвеститори 
ни заблуждават

Арх. Мартин Христов, КАБ - Варна:

Какво ще ни спаси от еднотипното  строителство?

Когато стане ясно и 
се проумее каква е ро-
лята на проектантите в 
целия процес, тогава ще 
се появят и по-добрите 
и интересни сгради. За-
щото всички тръгват с 
огромното желание да 
направят нещо значимо 
и интересно, нещо, което 

не е правено досега. Но 
след като се появят още 
първите идеи, след като 
се представят концепци-
ите за това, което ще се 
случва, никой не иска да 
рискува. Отново се дава 
на заден ход и се обръща 
поглед към познатото, 
обикновеното и провере-

ното.
Въпреки това обаче 

вече се правят опити за 
разчупване на стария мо-
дел на проектиране и на 
строителство на едно-
типни сгради. И такива 
примери има не само в 
София, а и в други градо-
ве на страната.

Арх. Лъчезар Сагрев, КАБ - Благоевград:

Има опити за разчупване 
на стария модел
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Годините на строителен бум мо-
билизираха архитектурните среди в 
България. Архитекти от различни по-
коления се впуснаха в надпревара за 
създаване на архитектурни акценти, 
много често със съмнителни качества 
и без връзка с контекста на мястото. 

Към настоящия момент градската 
среда изобилства с артефакти, които 
са резултат от два главни фактора. От 
една страна, нормативната база опре-
дели твърде еднозначно параметрите 
и обемно-пространствените характе-
ристики на сградите. От друга страна, 
ниската култура на обитаване на въз-
ложителя и неадекватният социален 
статус на „архитекта“ произведоха 
формалистични образи без ясна идей-
на и съдържателна основа. В годините 
на строителен бум бе пропусната въз-
можността да се създаде онази добра, 
прагматична архитектура, която може 
да бъде адекватен фон за отделни ак-
центи в градската среда. Така в крайна 
сметка обликът на съвременния бъл-
гарски град изразява несигурност и не-
определеност, аранжирани с арогант-
ност, липса на уважение и споделена 
отговорност. Градските пространства 
са фрагментирани, „частното“ взе пре-
вес над „публичното“, а това доведе 
до сериозен социален и пространствен 
дисбаланс. 

На глобално ниво архитектурата 
е в криза, липсва ясна концептуална 
насоченост на обществото в социално, 
политическо и икономическо отно-
шение. Това изпразва от съдържание 
архитектурата и я прави едностранна 
и формална, резултат предимно на тех-

нологичния прогрес. 
В годините на относителен застой 

на инвестиционния пазар немалко 
архитекти потърсиха реализация в 
граничните области на професията, 
там, където тя тангира с продуктовия 
дизайн и изкуството като цяло. Ново 
явление представлява градският ак-
тивизъм и новата вълна от творци, 
които постепенно променят градската 
култура. Освен „малката“ архитекту-
ра, в София бяха реализирани редица 
емблематични сгради на водещи мла-
ди архитекти - като Петър Торньов, 
Пламен Братков, Георги Кътов, и цял 
поток от проектанти с различен поглед 
към архитектурата и публичните прос-
транства.

Ако държавата, общината или част-
ният възложител се откажат от ролята 
на „проектанти“ и осъществяват добро 
администриране на инвестиционния 
процес, жизнената среда ще се проме-
ни чувствително. 

Архитектурата е в криза
Арх. Николай Давидков, „Студио Прожектиране“ в 
катедра ИТА, АФ, УАСГ:

Ще се справим с ед-
нотипното строител-
ство, когато преборим 
бюрокрацията. Прека-
лената бюрокрация в 
проектантския процес 
е основната причина да 
няма интересни сгради 
у нас. От друга стра-
на, ниското възпитание 
и лична култура на са-
мия клиент, който пра-
ви поръчката, също се 
явява пречка. Парите 
са друг основен компо-
нент. Много зависи и 
дали клиентът има фи-
нансовата възможност 
да си поръча нещо по-
интересно, или реша-
ва някакъв конкретен 
жилищен проблем. Но е 
факт, че в обществото е 

силно подценена роля-
та на проектанта. Това, 
което той прави, изобщо 
не се счита за труд. В 
повечето случаи хора-
та си мислят, че проек-
тантът трябва само да 
извади едно строител-
но разрешение. А след 
това всичко е в ръце-

те на строителя. Какво 
ще каже той, как ще го 
направи, какво мислят 
приятелите му и т.н. И 
в този случай е много 
трудно за проектанта 
да убеди клиента си, че 
това решение е по-до-
бро, по-функционално, 
по-естетично.

Има вече сгради в 
България, които са мо-
дерни и интересни. До-
бър пример за това е хо-
тел „Плаза“ в Севлиево. 
Има и много жилищ-
ни кооперации, дори и 
при нас, в Габрово, ко-
ито отговарят на всички 
критерии за съвременна 
и оригинална архитек-
тура. Основната конку-
ренция обаче е в София.

Арх. Евгений Николов, КАБ - Габрово:

Подценена е ролята 
на проектанта

Какво ще ни спаси от еднотипното  строителство?

Има много млади ар-
хитекти, които са с доб-
ри идеи и оригинални 
виждания, но за съжале-
ние, те нямат шанс да се 
реализират, защото няма 
кой да ги подкрепи. 

Другият важен мо-
мент, който вече се офо-
рмя като тенденция у 
нас, е свързан с това, че 
все по-малко общест-
вени поръчки се въз-
лагат чрез конкурс за 
проект. И практиката го 
показва, че те се възла-
гат като инженерингови 
услуги, което веднага 

елиминира творческото 
при избирането на про-
екта. 

Факт е, че повечето 
европейски държави 
имат много по-добра и 
развита архитектура, 
но там се дава път и на 
по-младите проектанти. 
Защото в много случаи, 
въпреки че те нямат ру-
тината, предлагат по-
модерни и нестандартни 
решения. Докато у нас, 
както и във всички ос-
танали сфери, всичко се 
опорочава. 

В последно време за-

почна да се забелязва 
известно раздвижване. 
Появяват се вече и по-
интересни сгради, но те 
са предимно в столица-
та. Еднотипното стро-
ителство обаче все още 
доминира.

Не се дава път на 
младите

Арх. Даниела Цанкова, КАБ - Кюстендил:
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Архитект

„Архитектурно-дизайнерско Студио“ ЕООД с главен архитект Георги Стоянов - Завод за производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия, гр. Русе

„Артек Дизайн“ ЕООД с архитект Константин Антонов - Оперативен център 
на Банка ДСК, гр. София

Нежилищно строителство

„САИД“ ООД с архитекти Йордан Стоянов, Димитър Шаренков, Събин Попов - Комплекс 
„Олимп - Ваканционно селище“, гр. Свети Влас

„Проарх“ АД с архитекти Мая Йовчева и Райна Янакиева - Бизнес комплекс „Експо 2000 
Фаза III“, гр. София

„Амфион“ ЕООД с архитект Борислав Богданов - Детска градина, район „Лозенец“, гр. София
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Архитект

„Архитектурно студио Бояна“ EООД с архитект Румен Русев - Ремонт на лекоатлетическа 
писта на градски стадион „Берое“, за спортен комплекс „Берое“, гр. Стара Загора

„Планинг“ ООД с архитект Илиан Илиев - Многофункционален търговски и развлекате-
лен център - Ларго Благоевград, гр. Благоевград

Арх. Веселина Филипова - Вила „StreamLine“, с. Железница

„Moдулор 2“ ЕООД с архитект Антоан Богданов - Подобект: „Aдминистративна сграда“ 
на обект „Реконструкция, преустройство и разширение на съществуваща сграда за про-
изводство и складиране на тютюневи изделия“, гр. Пловдив

„САИД“ ООД с архитекти Димитър Шаренков, Адриана Щерева, Петър Статев и Събин 
Попов - Сграда със смесено предназначение "Тринити", гр. Бургас

Нежилищно строителство

„Архитектурно бюро Вълеви“ ООД с архитекти Светлана Ангелова Вълева и Васил Любо-
миров Вълев - „Сграда за обществено обслужване - търговия и офиси“, гр. Севлиево
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„Проарх“ ЕООД с архитекти Едвард Христов и Маргарита Христова - Апартхотел в Парк „Отдих и култура“, мест-
ност „Прослав“, гр. Пловдив „САИД“ OOД с архитекти Йордан Стоянов, Димитър Шаренков, Събин Попов - Апартхотел „Вила Рома“, гр. Несебър

„Сектор Арх“ ЕООД с архитект Aтанас Панов - Жилищна група от редови, еднофамилни къщи, гр. София
„Норд План“ ООД с архитект Чавдар Черников - Еднофамилна къща, местност „Над езерото“ с. 
Николово

Архитектурно студио „Диагонали“ - Oбединено детско заведение „Зайченцето бяло“, с. Герман, фотограф Цветомир Джерманов
„Амфион“ ЕООД с арх. Борислав Богданов - Многофункционална спортна зала „Арена Ботевград“, 
гр. Ботевград

Архитект
Нежилищно строителство

Архитект
Жилищно строителство
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„САИД“ OOД с архитекти Йордан Стоянов, Димитър Шаренков, Събин Попов - Апартхотел „Вила Рома“, гр. Несебър

„Аедес Студио“ ООД с архитект Пламен Братков - Жилищна сграда, гр. София

„САИД“ ООД с архитекти Димитър Шаренков, Адриана Щерева и Петър Статев - Апартхотел „Рома Палас“, гр. Слънчев бряг

„Сектор Арх“ ЕООД с архитект Aтанас Панов - Жилищна група от редови, еднофамилни къщи, гр. София
„Проарх“ ЕООД с архитекти Едвард Христов и Маргарита Христо-
ва - Жилищна сграда по плана на кв. „Бяла зона“, гр. Пловдив

Арх. Виолетта Бакунина - Сграда на Районна служба „Пожарна безопастнос и защита на 
населението“, гр. Казанлък

„Амфион“ ЕООД с арх. Борислав Богданов - Многофункционална спортна зала „Арена Ботевград“, 
гр. Ботевград

Архитект
Нежилищно строителство

Архитект
Жилищно строителство
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„Проарх“ ЕООД с архитекти Едвард Христов и Маргарита Христова - Еднофамилна жилищна сграда, с. Храбрино

„Архитектоника Студио“ ООД с архитекти Виктория Великова и Емилия Николова - Жи-
лищна сграда „АЛГАРА“, гр. София

„Е-Арх Студио“ с архитекти Мартин Христов и Галина Балева - Жилищен комплекс „АК-
ВАРЕЛ 2“, гр. Варна

„Шейп Консепт“ ООД - Пристройка, преустройство и реконструкция на съществуваща двуетажна полумасивна жилищна 
сграда в къща за гости, гараж и допълващо застрояване, с. Върбен, общ. Брезово

Архитект
Жилищно строителство

„АГГА Студио“ ООД с архитекти Ангелина Горчова и Алек-
сандър Геренски - Жилищна сграда, гр. Пловдив
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„Булстрой груп“ ООД - Обединено детско заведение „Зайченцето бяло“, с. Герман

„Главболгарстрой“ АД - Национален музеен комплекс, гр. София

„Главболгарстрой“ АД - София Ринг Мол, гр. София „Джи Пи Груп“ ООД - Многофункционална спортна зала, гр. Свиленград

“EКСА“ АД - „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост „Перисте-
ра“, разположена на хълма „Света Петка”, град Пещера

“EКСА“ АД - по проект „Панагюрище - столица на свободата“, Панагюрските къщи, гр. 
Панагюрище

„Комфорт“ ООД - Търговска сграда на „Албента“ ООД, гр. Варна

Строител
Нежилищно строителство
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„Kомфорт“ ООД - „Ареон Фреш“ - Нова производствена база за производство на арома-
тизатори, гр. Варна

„Mиг Инженеринг“ ЕООД - Централа за производство на електрическа енергия от 
възобновяеми източници - биомаса с мощност 1500 kW, гр. Съединение

„Планекс“ ООД - Склад за търговия на едро с лекарствени продукти, офиси и ограда, гр. Игнатиево

„Р.С. Инженеринг“ ЕООД - Многофункционална спортна зала „АРЕНА БОТЕВГРАД“, гр. Ботевград„Станилов“ ЕООД - Хотел музей „Магичен замък“, гр. София

„Тирлин“ АД - Склад за промишлени стоки към съществуваща база на „Биттел“ ООД, гр. Пловдив

„Тирлин“ АД - Кафе-аператив, местност „Влачарката“, с. Житница

Строител
Нежилищно строителство
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„Калисто - Мати“ ЕООД - Жилищна сграда по плана на кв. 
„Бяла зона“, гр. Пловдив „Клиф Инвест“ ООД - Къща за гости, с. Китен

„Комфорт“ ООД - Многофамилни жилищни сгради „Манастирски ливади“, гр. София „Миг Инженеринг“ ЕООД - Жилищна сграда, гр. Пловдив

„Планекс“ ООД - Жилищен комплекс „Акварел 2“, гр. Варна

„Тирлин“ АД - Кафе-аператив, местност „Влачарката“, с. Житница

Строител
Жилищно строителство
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Инж. Емил Бакърджиев, „ЕМБИ - проект“ ООД - Реконструкция, преустройство и разши-
рение на съществуваща сграда за производство и складиране на тютюневи изделия, гр. 
Пловдив

Инж. Анатолий Младенов - Комбинирана сграда - хотел, магазини, банка, офиси и друго 
обществено обслужване, гр. Етрополе

Инж. Абрахам Саркисян - Апартхотел в Парк „Отдих и култура“, местност „Прослав“, гр. Пловдив

Инж. Станимир Стоянов - Жилищна сграда, гр. Пловдив
Инж. Станимир Стоянов - Жилищна сграда по плана на 
кв. „Бяла зона“, гр. Пловдив

Конструктор
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Арх. Велимир Георгиев, арх. Александър Бакърджиев - „Брадърс Кафе“, гр. Стара Загора

Арх. Антон Щерев - Aвтомивка, гр. Димитровград

ВБ Студио с архитект Бойчо Бойчев, Къща между дърветата - язовир Батак, община Батак

Арх. Димитър Боюклиев - Aвтогара Пазарджик, гр. Пазарджик

Арх. Иван Киряков - Център за настаняване от семеен тип, 
гр. Стара Загора

Арх. Сияна Янчева - Жилищна сграда и ограда, гр. Стара 
Загора

Архитектурно студио ДИДПРОЕКТ с архитект Иван Иванов 
- Жилищни сгради, с. Мухово 

Арх. Петър Койнов - Природозащитен туристически център, гр. Сливен

Архитектурен дебют
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Търговско-складова база „Бултекс 99“ ЕООД, бул. „Карловско шосе“, гр. Пловдив - възложител „Бултекс 
99“, строителна фирма „Сиенит“ ООД, инж. Димитър Джоджев, инж. Милена Попова, инж. Пенка Цакова

„Фабрика за бельо и трикотаж и обслужващ хотел“ - „Копчето“, гр. Плов-
див - aрх. Ели Стойкова-Сидерова, инвеститор Антон Кьосев

Бизнес и търговски център - Пловдив (Рилон Център) - строителна фирма „Язов“ ООД, 
арх. Цветана Примова, инж. Антон Примов

Сграда със смесено предназначение - жилищно и обществено обслужване, гр. Пловдив - 
арх. Ели Стойкова-Сидерова и арх. Филип Филипов

Търговски и сервизен център „Ситроен“ на бул. „Карловско шосе“, гр. Пловдив, строителна фирма „Заводски строежи - ПС - Пловдив“ АД, възложител „Автомотор корпорация“ АД, 
гр. София

Търговски комплекс „Екселсиор“ със 
заведения за хранене и обществено 

обслужване, гр. Пловдив - 
арх. Едвард Христов, 

инж. Илия КафеловУстойчиво 
строителство
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Строителен продукт

Съставки на 
продукта и употреба:

Продуктът е израбо-
тен от съставни матери-
али (полиестер + ATH 

ALH03), смесени фино 
във форми. Има различ-
ни серии на продуктите 
за постигане на Вашите 
изисквания. Дори могат 
да бъдат добавяни раз-

лични растения в Тран-
слуцентния камък. Той 
може да бъде използван 
за декорация на търгов-
ски или битови обекти. 
Например: стени, тавани, 
колони, лампи, кухни, 
бани, дори маси и врати.

Характеристики 
на продукта и 

усъвършенстване:
Транслуцентният ка-

мък има издръжливост, 
усещане на нефрит, пор-
целаново покритие и е 
лесен за производство 
като дърво. Продуктът 
е проектиран да се мон-
тира безпроблемно, така 
че да бъде по-лесен за 
почистване и поддръжка. 
Той се произвежда в раз-
лични цветове и форми и 
може да получиш всяка-
къв вид на „камъка“, ка-
къвто искаш. Материалът 
е тестван и одобрен като 
безвреден. Той е най-до-
брият избор да бъде заме-
нен естественият камък. 
И се използва вече в мно-
го декоративни области.

С цялата емоция и 
мъдрост в един продукт

алаБаСтъР
тРанСлуцентен КамъК

RotoComfort i8 е първият в света 
електрически покривен прозорец с 
отваряне на горна ос, със скрити и 
безшумни механизми. Имате възмож-
ност да изберете начина на управление 
на покривния прозорец - чрез Вашия 
таблет или смартфон, чрез цялостно 
управление - интелигентна къща, дис-
танционно управление, ключ на стена-
та, интегрирани бутони в PVC рамката 

на прозореца. Естествено, можете да 
оборудвате прозореца с външни щори 
и сенници, както и с широка гама 
вътрешни щори. Чрез RotoConfort i8 
получавате най-интелигентното реше-
ние в света на покривните прозорци с 
15 години международна гаранция и 
немско качество!

Вие не виждате интелигентните тех-
нологии. Вие ги усещате.

• Висококачествена естествена керамична суровина 
• Допълнителна гаранция 33 години 
• Продължителност на живота им - 

над 100 години 
• Уникално съотношение цена-ка-

чество 
• Богат избор на цветове и форми
• Идеални както за нови, така и за об-

новяване на стари покриви
• Бързо и лесно 

полагане
• Устойчиви на 

замръзване, водо-
устойчиви, а освен 
това устойчиви и на 

въздействието на киселини, основи и 
ултравиолетови лъчи

• Разход на по-малко материал - нуж-
ни са 8,8-9,3 бр. за м2 (в зависимост от 
наклона на покрива) 

• Удобство за потребителя е възмож-
ността да се задава променливо разстоя-

ние между подсилващите летви 
• Двойно, съвършено плътно прилепване (припокриване) 

благодарение на системата от горни и странични жлебове

Керамични керемиди TONDACH®

Предимствата на моделите XXL

ТуиСТ

бОлЕрО

руМба

ТаНгО+

„Heradesign“ разработва, произ-
вежда и доставя висококачествени 
акустични системи за монтаж, като 
растерен окачен таван или предстен-
на обшивка. Продуктите са израбо-
тени на базата на дървесни влакна с 
уникален, неподвластен на времето 
дизайн на повърхността, осигуря-
ващ многообразни възможности за 
оформление. Благородното „топло“ 
въздействие на структурата прави 
нашите продукти неповторими.

Десетилетният опит, компетент-
ността на служителите и традициите 
на фирмата в областта са факторите, 
допринесли за разработката на тези 

изключителни акустични решения. 
Те водят до успех благодарение на 
повишаване качеството на средата, 
а това от своя страна влияе положи-
телно на самочувствието, работос-
пособността и концентрацията на 
хората, които я обитават. В резултат 
на това продуктите на „Heradesign“ 
станаха любим материал на архите-
кти и предприемачи.

Основните области на прило-
жение на акустичните системи на 
„Heradesign“ са: образование, спорт, 
обществени сгради (офиси, инфра-
структура), свободно време и раз-
влечения.

Акустика, дизайн и светлина 
за модерен интериор
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Строителен

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

Плоскостите Knauf 
C l e a n e o ® A k u s t i k  с а 
гипс-картонени плос-
кости, които съдържат 
зеолити -  минерални 

компоненти с каталитич-
ни свойства (разграж-
дат вредни вещества и 
неутрализират мириз-
ми). Плоскоститe Knauf 
Cleaneo Akust ik® се 
препоръчват за подобря-
ване на акустиката на 

помещенията, имат спо-
собността да абсорби-
рат реверберационните 
отражения и намаляват 
ефекта на ехо; обратната 

страна на плоскостта е 
каширана с тънък воал.

П р о ф и л и т е  K n a u f 
(Richter) са прецизно 
проектирани, високока-
чествени метални еле-
менти за изграждане на 
металната конструкция 

на системите за сухо 
строителство Кнауф.

Високият клас на го-
рещопоцинкованото по-
критие осигурява мак-
симална защита срещу 
корозия.

П р о ф и л и т е  K n a u f 
(Richter) са от здрава сто-
мана, с дебелина 0,6 mm, 
отговарят на статичните 
изисквания и на най-пре-
дизвикателните проекти.

Металните профили 
Knauf (Richter) са проек-
тирани, за да се използ-
ват заедно със гипсови 
строителни плоскости и 
аксесоари Кнауф за из-
граждането на цялостни, 
тествани и сертифицира-
ни системи. 

Системите за окаче-
ни тавани с плоскости 
KnaufCleaneoAkustik® и 
профили Knauf (Richter) 
намират широко прило-
жение във висококачест-
веното строителство.

В и с о ко к ач е с т в е -
н и т е  г и п с ф а з е р н и 
V I D I C O M F O RT  с а 
предназначени за из-
граждане на системи за 
подово отопление и/или 
подово охлаждане. Под-
ходящи са и за влажни 
помещения. Тези еле-
менти са с дебелина 15 
mm и имат фрезовани 
канали с диаметър 10 
mm. В тези канали се 
полага шлаух, през кой-
то циркулира флуидът 
за отопление или охлаж-
дане. Разстоянието меж-
ду каналите е 100 mm 
и 150 mm, но би могло 
да варира при желание 

на клиента. Елементи-
те се делят на два типа: 
„проходни“ и „крайни“. 
Първите са два вариан-
та - само с успоредни 
канали и с успоредни 
и кръгли в единия край 
(за обръщане посоката 
на монтаж на шлауха). 
Те са с размери 600 / 
1200 mm. Вторите са с 
размери 600 / 600 мм 
и имат канали само от 
окръжности с диаметри 
съответно 100 mm или 
150 mm, в които се обръ-
ща посоката на монтаж 
на шлауха.

Предимства:
• Лесна система за 

монтаж
• Ниска конструктив-

на височина на систе-
мата (в сравнение със 
системи със замазка)

• Оптимално топло-
разпределение

• Кратки срокове за 
изграждане на системата

• Ниска повърхностна 
маса, идеално решение 
за саниране на стари 
сгради

• Бързо реагиращо 
отопление/охлаждане 
поради ниска маса на 
системата

• Отлична възмож-
ност за регулиране на 
топлоразпределението

Акустика и дизайн с перфорирани 
плоскости KnaufCleaneo® Akustik 

и профили Knauf (Richter)

Новата фрезована гипсфазерна 
плоскост за подово отопление 

и/или охлаждане

Knauf Vidicomfort

 Покрива фактор на масивност 
от 63 до 552 м -1

 Покрива критични температури 
от 350 до 750 °C

 Покрива време за огнезащита 
от 30 до 90 мин.

 Могат да се нанасят до 
700 микрона на една ръка

Огнезащитна боя за метал

Новите DORMA панти за стъклени 
врати отговарят на най-разпростра-
нените изрези на стъклени врати, 
използвани в целия свят.

DORMA успешно прилага своя 
вълнуващ нов дизайн за създаването 
на серия пантови фитинги, способни 
да удовлетворят всички 24 стан-
дартни позиции от закалено стъкло, 
също така структури с 90° ъглови 
фитинги и други персонализирани 
решения. Германският Дизайнерски 
съвет награди MUNDUS с „Награда 
за интериорна иновация - победител 
за 2015“, което показва високото ка-
чество на дизайна на тези фитинги. 
Гладката и плоска монтажна капачка 
може да е от неръждаема стомана, 
алуминий или дори стъкло - в раз-
лични цветови покрития, с много 
тъмна вътрешна част, която е почти 
незабележима, оставяйки само впе-

чатлението на сянка. Няма видими 
крепежни елементи, за да попречат 
на гладката повърхност. 

Фитингите са с възможност за 
многобройни настройки във всички 
посоки, наред с други, които дават 
възможност за избор на осовите 
точки между 52 и 73 mm и перфект-
но съответствие към равнината на 
стъклените панели. Максималното 
тегло на стъклената врата може да 
бъде до 200 кг. Възможните дебели-
ни стъкла варират 8-22 мм, типа на 
стъклото - закалено или ламинирано 
LSG. Дорма елиминира досегашните 
проблеми при използването на LSG 
със стягащи панти посредством нова 
технология със стягане и лепене на 
стъклото към фитинга. Тази техно-
логия се използва при цялата гама 
на Дорма включително за плъзгащи 
врати и стени (HSW). 

MUNDUS – нова серия фитинги за врати 
от закалено стъкло с авторитетни

 награди за дизайн

Защита на метални 
конструкции
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Този високотехноло-
гичен продукт има мно-
го добра адхезия (лепли-
вост) към предварително 
грундирани бетонови 
повърхности и затова е 
отлично решение при 
направата на хидроизо-
лация на вертикални сте-
ни в основи при открит 

способ. Също така е 
много добро решение за 
двупластова хидроизола-
ция на: рампи, пешеход-
ни зони и използваеми 
тераси, които ще имат 
покритие върху изолаци-
ята от бетонова настил-
ка, гранитогрес и т.н. 

Модифицираните със 
SBS битумни хидроизо-
лaции „Polyelast“ имат 
голяма еласто-пластична 
деформация, която се 
запазва при отрицателни 
температури на полагане 
до -25 °С. Това свойство 
на битум-полимера е в 
основата на повишената 
пукнатиноустойчивост 
на мушамите (огъвае-
мост при ниски темпера-
тури до -25 °С). 

Х и д р о и з ол а ц и и т е 
серия „Polyelast“ са ар-
мирани с полиестерна 
армировка. Тази висо-
котехнологична и съв-
ременна армировка е 
от ново поколение и се 
използва при производ-
ството на хидроизола-
ции през последните 10-
15 години. 

Модифицираните със 
SBS битумнихидроизо-
лaции „Polyelast“ при-
тежават повишена ус-
тойчивост на стареене и 
дълготрайност. 

Фирма „Хидромат“ 
ООД успешно предлага 
повече от 15 години на 
пазара в България тези 
класове SBS модифици-
рани хидроизолации.

„POLYELAST“ подходящи 
за работа през зимата

Защо да изберем Geberit
1. В световен мащаб - № 1 във вградени 

казанчета
2. От изобретяването на казанчето пове-

че от 125 години опит
3. 10 години гаранция
4. Структурата издържа тегло 400 кг
5. Geberit е европейски лидер в об-

ластта на санитарните технологии. Това 
само по себе си Ви гарантира качество и 
надеждност

6. Вградените казанчета Geberit се ха-
рактеризират с тих режим на работа

7. Geberit Aqua Clean Sela - тоалетна чи-
ния, комбинирана с биде, впечатлява със 
своя изчистен дизайн и функционалност

Структура Geberit Duofix с окачена 
Тоалетна чиния Sela и бутон

SBS мОДИФИцИРанИ
БИтумнИ ХИДРОИЗОлацИИ

Новият керамичен блок Porotherm 38 
N+F Hi. При него не е необходимо да 
поставяте допълнителна топлоизо-
лационна система, защото са-
мата тухла покрива изис-
кванията на нормите 
на новата На-
редба 7 за 
топлосъх-
ранение на 
с г р а д и т е . 
Така се въз-
п о л з в а м е 
от основно-
то приему-
ще ство на 
глината - да 
а кум ул и р а 
т о п л и н а -
та  и  всич -
ки допълнителни 
предимства на тухлите 
Porotherm като цяло. Едновременно 
осигуряваме необходимите параметри 
за топло- и звукозащита на конструк-
цията и спестяваме цяла една техно-
логична операция по поставянето на 

допълнителна топлоизолация. Използ-
ваме керамиката като естествен регула-

тор на влажността на въздуха, 
защото керами-

ката „диша“ и 
така се мини-
мизират както 
усещането за 
спарен въз -
дух,  т ака  и 
опасността от 
образуване на 
плесен. Най-
високата сте-
пен на пожа-

роустойчивост 
н а  ке р а м и кат а 

спрямо други строи-
телни материали гаран-

тира, че в случай на пожар 
не се отделят задушлив дим и 

газове. Благодарение на своята 
висока биологична поносимост 

няма опасност от алергични реакции 
и се осигурява приятен микроклимат в 
помещенията и висока степен на ком-
форт на обитателите.

Иновации, вдъхновени от 
хилядолетни традиции

Porotherm 38n+f hi

• Сешоарът за ръце 
Dyson Airblade dB из-
сушава ръцете ви за 10 

секунди.
• Активира се без 

докосване (сензор).
• Използва HEPA 

филтър и съдържа ан-
тибактериална със-
тавка на покритието, 
която не позволява 
развитието на бакте-
рии.

•  HEPA филтърът 
премахва 99,9% от бак-

териите 
във въз-
д у х а , 
използ -
в а н  з а 
сушене на ръцете.

• Вандалоустойчив.
НАССР одобрен като 

максимално хигиени-
чен за ползване в хра-
нително-вкусовата ин-
дустрия.

Най–бързият и хигиеничен 
сешоар за ръце

Hansgrohe водещ произ-
водител на обзавеждане за 
баня. Неповторимите дизай-
ни на Hansgrohe вдъхват на 
продуктите за баня живот 
и същност. Смесителите за 
баня, душовете и душ систе-
мите за баня, термостатните 
решения за баня, сифоните 
за баня, както и всичко ос-
танало се съчетава от само 
себе си с вашия вкус и лич-
ност. 

Hansgrohe създава инова-
ции и дизайн, душ удоволст-
вия на най-високо ниво.

Ако можем да говорим за 
поетика за баня, то опреде-
лено Hansgrohe е брандът, 
достоен за тази метафора. 

Традиция от 1901 г.
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Годишни награди на вестник

Инж. Милка Гечева
Началник на Дирекцията 
за национален строителен 
контрол

Инж. Димитър Кацарски
Зам.-кмет „Общинска 
собственост, устройство на 
територията, строителство 
и инвестиции“ - община 
Пловдив

Инж. Мирослав Йорданов
Председател на Българската 
асоциация на архитектите и 
инженерите консултанти

Арх. Петко Костадинов
Председател на Камарата 
на архитектите в България - 
Регионална колегия - Плов-
див

Инж. Стефан Кинарев
Председател на Камарата 
на инженерите в инвестици-
онното проектиране

Ландшафтен архитект
Веселин Василев

Зам.-председател на Съюза 
на ландшафтните архитекти 
в България

Инж. Сергей Стоянов
Председател на Камарата 
на инсталаторите в Бълга-
рия

Арх. Владимир Дамянов
Председател на Камарата 
на архитектите в България

Инж. Никола Цветков
Зам.-председател на Кама-
рата на инженерите в инвес-
тиционното проектиране

Инж. Светослав Глосов
Председател на Камарата 
на строителите в България

Проф. д-р инж. Красимир 
Петров

Ректор на Университета по 
архитектура, строителство и 
геодезия

Гинка Чавдарова
Изп. директор на Национал-
но сдружение на общините в 
Република България

Инж. Ирена Перфанова
Председател на Национално 
сдружение „Недвижими 
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