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София търси спешно алтернативни 
решения за изчистване на въздуха

Опазването на традиционната архитектура и културно наследство 
се нуждаят от обединените усилия на специалисти и експерти

Ефективен ли е диалогът между браншовите 
организации в строителството и държавата?

Арх. Мирелла Кафкова и инж. Петя Груева от сдружение “Мещра” :

Липсват подготвени кадри в строителството, 
алармират от бранша

Подробности на стр. 12-13
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от седмицата

скандалът около стро-
ителната компания „джи 
Пи Груп“ набра скорост 
през изтеклата седмица. 
Главният прокурор сотир 
цацаров обяви, че група-
та се разследва както за 
неправомерни действия 
при усвояването на евро-
пейски средства, така и 

за пране на пари. между-
временно прокуратурата 
блокира опит за превод 
на 14 млн. лв. в чужбина, 
нареден от служител на 
холдинга. 

Компанията влезе във 
фокуса на обществено-
то внимание покрай раз-
следване на сайта „Би-

волъ“ за злоупотреби с 
еврофондове, както и с 
некачествени ремонти в 
центъра на софия, из-
вършвани от строителна-
та компания. скандалът 
стигна и до оЛаФ, а пре-
миерът Борисов нареди 
на аПи незабавно да из-
вади „джи Пи Груп“ от 

проекти с държавно и 
европейско финансира-

не. Холдингът пък сам 
се оттегли от поредните 
две обществени поръчки, 
които бе напът да спе-
чели - за магистралния 
тунел „Железница“ и за 
строежа на трасето на 
трамвай № 5 в столицата.

изпълнителният ди-
ректор Владимир Жи-
тенски направи изявле-
ние пред медиите, че 
неизвестни за него сили 
умишлено създават на-
прежение, петнят името 
на компанията и я вкар-
ват в режим на каранти-
на, за да я изолират от 
поръчки.

от Камарата на стро-
ителите в България из-
лязоха с декларация до 
президента, премиера и 
Народното събрание, в 
която изразяват „огро-

мното си безпокойство и 
категорично неприема-
не на случващото се в 
последно време, в което 
българският строителен 
бранш е подложен на без-
прецедентни и злостни 
атаки, зад които прозират 
политически интереси. 
Продължават неспра-
ведливите обвинения, 
че българските фирми 
строят на високи цени, 
а качеството е безобраз-
но. обвиненията срещу 
строителните фирми за 
некачествено изпълне-
ние и непрозрачност на 
обществените поръчки 
прераснаха в обвинения 
за злоупотреби с еврос-
редства, за да стигнат до 
още по-тежки манипула-
ции“, се посочва още в 
декларацията.

КСБ настоява за спешна среща с президента и премиера 
заради злостните атаки срещу строителния бранш

Катя КОСТОВА

За ремонта на площад 
„света Неделя“ в цен-
търа на софия ще бъде 
обявен нов конкурс. това 
стана ясно след среща на 
председателя на Камара-
та на архитектите в Бъл-
гария (КаБ) Борислав 
игнатов с главния архи-
тект на столицата Здрав-
ко Здравков. до подновя-
ване на процедурата се 
стига, след като от КаБ 
поискаха да се спре об-
ществената поръчка.

от камарата се изказа-
ха против ограничените 
условия, позволяващи 
участието на по-малко 
архитекти, и обясниха, 
че липсва прозрачност в 
процедурата. те заявиха, 
че обществената поръч-
ка не отговаря на прин-
ципите за организиране 
на концептуални кон-
курси на архитектурния 
съвет на европа, чиято 
философия е, че най-до-
брата идея може да се 
появи при участието на 
най-голям брой профе-
сионалисти. На критики-
те арх. Здравков обясни, 
че заданието е изработе-

но с участието на меж-
дународни експерти и 
според него критериите 
са повече от прозрачни.

„искам да поканя 
екип, който да може да 
свърши задачата от иде-
ята до крайната плочка, 
а не да се упражнява в 
центъра на софия всяко 
бюро с неясен капаци-
тет. това е междунаро-
ден конкурс, в който ис-
кам да участват всички 
колеги, които са утвър-
дени и имат капаците-
та да свършат задачата, 
а не някое студентско 
бюро да ми представи 
концепция, която не 
може да изпълни впо-
следствие“, обясни глав-
ният архитект на столи-
цата.

Кметът  на  софия 
Йорданка Фандъкова 
също се намеси в спо-
ра и проведе срещи. В 
крайна сметка експер-
тите са се договорили 
за промяна в условията. 
Участниците в конкурса 
трябваше да подадат до-
кументи до 18 октомври. 
месец след прекратява-
не на старата се очаква 
да бъде обявена новата 
процедура.

Правят нов конкурс за ремонта 
на площад „Света Неделя“ 

„Джи Пи Груп“ се определиха като жертва и се оттеглиха от 
ключови проекти в страната

“Джи Пи Груп”  се отказаха освен от мегапроекта за тунел “Железница”  и от ремонта на трам-
вайна линия № 5 в София

в столицата
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Катя ТОДОРОВА

97 участъка от общо 
250 речни корита в Со-
фия са почистени от на-
чалото на година. Това 
съобщи кметът на София 
Йорданка Фандъкова, ко-
ято провери почистване-
то на река Слатинска. До 
края на сезона ще бъдат 
почистени още 6 участъ-
ка. Кметът уточни, че за 
2018 г. в бюджета на об-
щината са заделени над 
1,5 млн. лв. за почиства-
не на реки. Столичната 

община е кандидатствала 
и в междуведомствената 
комисия за почистването 
на още 60 участъка. Реч-
ните корита в общината 
се почистват планово и 
аварийно с цел да не се 
допуска завиряване и на-
воднения преди настъп-
ването на зимата.

Фандъкова подчерта, 
че не може да се контро-
лира непрекъснато из-
хвърлянето на отпадъци 
в реките и да се налагат 
санкции, защото общи-
ната няма как да увеличи 
числеността на инспекто-

рите, нито да се поставят 
камери по цялото проте-
жение на реките в града. 

Столична община има 
система за мониторинг 
на речните нива с по-
ставени датчици на 23 
места в града. Това дава 
възможност за по-бърза 
реакция на екипите от 
Дирекция „Аварийна по-
мощ и превенция“.

Шест са основните 
реки, преминаващи през 
чертите на столицата. 
Най-дългата река, изцяло 
на българска територия - 
Искър, преминава покрай 
източните квартали на 
София и при град Нови 
Искър. Боянска река, на-
ричана още Стара река и 
Крива река, е ляв приток 
на Перловска река от ба-
сейна на Искър. Дължи-
ната й е 46 км. Владайска 
река е в същия басейн и е 
с дължина от 37 км. Пер-
ловска река е ляв приток 
на Искър и е дълга 31 
км. Суходолска река е 
ляв приток на Владайска 
река и има дължина от 
24 км.

ОТ СЕДМИЦАТА

Владайската река е дълга 37 км

Почистиха 97 участъка от 
250 реки в София и района

ЗА 10 МЕСЕЦА

ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н БОЙКО БОРИСОВ 
ДО МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Г-ЖА ПЕТЯ АВРАМОВА 
ДО НАЧАЛНИКА НА ДНСК АРХ. ИВАН НЕСТОРОВ 

ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ НА УС НА БААИК 
относно уронване имиджа на консултантската професия в строителството 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
Заявяваме нашето категорично несъгласие със зачестилите напоследък обществени нападки 

срещу фирмите от строителния бранш, в частност срещу фирмите за строителен надзор. 
Не приемаме и последвалите реакции и действия на държавните и общинските органи, които за 

нас са прибързани. 
Обвиненията срещу консултантските фирми за неефективен надзор върху „некачествено“ из-

пълнение прераснаха в злостни атаки, които имаха за цел да уронят авторитета и да обезсмислят 
функциите на строителния надзор в България. 

Не приемаме да се правят прибързани заключения на база няколко частни случая, огласени в 
медийното пространство, включително и с международен отзвук, и да се дискредитира професиона-
лизмът на всички фирми в България чрез вменяване на недоказана вина на един или друг участник 
в строителството. 

БААИК отдавна полага усилия за нормативно уреждане на тази специфична дейност, функциони-
раща единствено в отрасъл „Строителство“, до този момент без точен регламент, без възможности 
браншовата организация да оказва влияние на фирмите, както и да следи за спазване на етични 
правила и норми. 

Надзорът, съгласно законодателството в България, е непрекъснат в целия процес на строи-
телството от страна на общинските и държавните контролни органи. Така че, ако се говори в пуб-
личното пространство за завършени и приети от държавата строежи, редът за доказване на вина 
след финализиране на строителството е единствено и само по съдебен път. Процесът е дълъг и е 
съпроводен от редица технически експертизи, проверки и анализи на различни компетентни органи. 
Чак тогава може и е редно да се определи конкретният виновник: дали проблемът е в некачествения 
проект, изпълнение, надзор, или има и други причини. 

Категорично заявяваме несъгласието си и с прибързаните административни санкции, наложени 
на фирми, доказали във времето своя опит и професионализъм! И всичко това - като следствие, за 
жалост, от т. нар. „журналистически“ разследвания. 

БААИК застава зад всички онези фирми, които съвестно и професионално изпълняват 
своите задължения, и не можем да останем безучастни за прибързани и недоказани обвине-
ния срещу тях. 

По никакъв начин не желаем да подценяваме и омаловажаваме, а особено да критикуваме 
действията на компетентните органи, а само апелираме за достойно и справедливо отноше-
ние към нашата професия! 

Управителен съвет на БААИК
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Среща на тема „По-
добряване качеството 
на атмосферния въз-
дух в Пловдив“ дис-
кутира преди време 
проблемите на града, 
който се нарежда сред 
тези с най-мръсен въз-
дух в страната. Ини-
циативате бе на сдру-
жение „Бизнесът за 
Пловдив“ 

След дискусията то 
излезе със становище, 
съдържащо 25 мерки, 
които община Плов-
див да предприеме за 
решаване на този об-
щественозначим ка-
зус. Местният бизнес 
предлага въвеждане 
на стандарт за качест-
во на твърдите гори-
ва, използвани в бита. 
Също и да се въведе 
стандарт за качество-
то на предоставяните 
дърва и въглища на 
социално слаби граж-
дани. За справяне с 
проблема ще помог-
не и модернизирането 
на локалните топло-
източници в общин-
ските и държавните 
обекти, както и раз-
ширяването на град-
ската газоснабдител-
на мрежа, считат от 
сдружението. Тяхно 
е и предложението за 
въвеждане на стиму-
ли, които да насърчат 
жителите да ползват 
екологични носители 

на топлинна енергия 
- като централно то-
плоснабдяване, елек-
трическо отопление, 
отопление с природен 
газ и възобновяеми 
енергийни източници. 
Проблемът може да 
се реши и чрез подмя-
на на съществуващата 
паважна настилка с 
асфалтобетонова. И с 
по-висока такса „Синя 
зона“, която би огра-
ничила движението на 
колите в центъра на 
града, считат от „Биз-
несът за Пловдив“.

Проблемът е особе-
но актуален за града 
под тепетата. Пловдив 
е един от градовете 
в Европа, в които за-
мърсяването на възду-

ха е значително. Вли-
яние за това оказват 
битовото отопление с 
твърдо гориво, транс-
портът, промишленос-
тта, строителството и 
ремонтните дейности, 
почистването и зимно-
то опесъчаване. Осо-
беностите на климата 
- дълги безветрени и 
безвалежни периоди, 
температурни инвер-
сии,  образуване на 
мъгли - също благо-
приятстват задържа-
нето на фини прахови 
частици до 10 микро-
на в атмосферния въз-
дух. Те са и основният 
замърсител на тери-
торията на общината 
предимно през есен-
но-зимния сезон.

ТЕМАТА

Ученици от пло-
вдивското училище 
„Св. Патриарх Ев-
тимий“ научиха как 
да опазват въздуха 
и водата по-чисти. 
Експертът от РИО-
СВ инж. Ангелина 
Ангелова им разказа 
кои са най-големите 
замърсители на въз-
духа в града и как се 
измерва чистотата му. 

Откритият урок е 
част от кампанията 
на РИОСВ - Плов-
див „Да бъде по-чист, 

по-зелен и по-красив 
моят Пловдив“, коя-
то стартира преди 4 
години. Следващите 
беседи с ученици ще 
се проведат в Евро-
пейската седмица за 
намаляване на отпа-
дъците през ноември.

Инициативите са 
в  п артн ь орство  с 
районните админи-
страции и Дирекция 
„Екология и управле-
ние на отпадъците“ 
към община Плов-
див. 

ОТКРИТ УРОК

Катя КОСТОВА

Столична община 
търси иновативни 
идеи за подобрява-
нето на качеството 
на атмосферния въз-
дух в София. Иници-
ативата е извън плана 
от над 100 мерки за 
ограничаване на ос-
новните източници 
на фини прахови час-
тици, уточняват от 
„Московска“ 33.

„Как да подобрим 
каче ството  на  ат-
мосферния въздух в 
София?“ е предиз-
викателството, което 
екипът на общината 
отправят към пред-

приемачи, иноватори 
и студенти тази есен 
в рамките на между-
народната инициати-
ва Climathon, която 
ще се проведе на 25 
и 26 октомври 2018 г.

През 2018 г. Сто-
лична община е парт-
ньор на Cleantech 
Bulgaria и Climate-
KIC в  реализация 
на международната 
инициатива в Бъл-
гария .  Специално 
подбрано жури ще 
селектира и отличи 
най-доброто реше-
ние и екип. Събити-
ето ще се проведе в 
два последователни 
дни, като всеки екип 
ще получи менторски 

препоръки, както и 
цялостно формули-
ране на идеята в про-
ект. Всички проекти 
ще бъдат представе-
ни пред жури, което 
в края на събитието 
ще определи побе-
дителя. Наградата за 
най-добрата идея за 
по-чист въздух ще е 
директен достъп до 
най-голямото със-
тезание за  зелени 
бизнес идеи в света 
ClimateLaunchpad.

Climathon е меж-
дународна инициати-
ва, която се провежда 
едновременно в 45 
държави от цял свят. 
Жителите на над 130 
града от различни 

София търси спешно алтернативни    решения за изчистване на въздуха

МЯРКА

Сдружение „Бизнесът за Пловдив“ предлага въвеждане 
на стандарт за качество на твърдите горива за бита

С конкурс администрацията отличава екипите и авторите на       най– добрите идеи и проекти

Със старта на отоплителния сезон рязко се завишават показателите на запрашеност на 
въздуха в Пловдив

Една от стотината мерки за по-чист въздух в София е намаляване на използването на твърди 
горива за отопление през зимата
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България е на пър-
во място по загуба 
на години живот в 
добро здраве пора-
ди замърсяване на 
въздуха. Това става 
ясно от последния 
доклад на Европей-
ската сметна палата. 
В същото време в 
документа се посоч-
ва, че София няма 
проекти за намаля-
ване на замърсява-
нето на въздуха от 
битово отопление, 
а то е значим източ-
ник на фини пра-
хови частици. От-
белязва се още, че 
българската столица 
не разполага с места 
за наблюдение „от 
промишлен вид“ на 
качеството на въз-
духа, въпреки че в 
града има електро-
централи и други 
промишлени съо-
ръжения. България 
определя като двата 
основни източника 
на замърсяване на 
въздуха в страната 

битовото отопле-
ние и транспорта. 
През 2016 г. общо 13 
държави в ЕС, сред 
които и България, 
са нарушили пре-
делно допустимите 
стойности за фини 
прахови частици, се 
казва още в докла-
да.  Прекомерното 
съдържание на за-
мърсители в атмос-
ферния въздух, като 
например прахови 
частици, азотен ди-
оксид и озон, всяка 
година причинява 
преждевременната 
смърт на около 400 
хил. души и води до 
разходи за стотици 
милиарди евро, е за-
писано в докумен-
та. Най-застраше-
ни са хората, които 
живеят в градовете. 
Сметната палата е 
установила, че ев-
ропейските гражда-
ни все още дишат 
вреден въздух ,  а 
причините за това 
са най-вече слабото 

законодателство и 
незадоволителното 
изпълнение на по-
литиките.  Препо-
ръките на Сметната 
палата са насочени 
към укрепване на 
Директивата за ка-
чеството на атмос-
ферния въздух и це-
лят да насърчат Ев-
ропейската комисия 
и държавите членки 
да предприемат още 
ефективни действия, 
в т.ч. по-добро коор-
диниране на поли-
тиките и подобрено 
информиране на об-
ществеността.

www.metalcominvest.comwww.metalcominvest.com; office@metalcominvest.com; тел.: +359 73 881608
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точки на планетата се 
изправят в битка чрез 
иновативно мислене 
и инициативност да 
подобрят условията 
за живот в градовете. 
Събитието е своеоб-
разен 24-часов мара-
тон, в който иновато-
ри, студенти, пред-
приемачи, инженери 
от цяла България ще 
работят по зададена 
предварително тема.

Една от мерките за 
намаляване на фини-
те прахови частици 

във въздуха на София 
е ограничаването на 
твърди горива за ото-
пление през зимата. 
Другата  е  обновя-
ване на превозните 
средства на градския 
транспорт, припомнят 
от общината. В гра-
да вече пристигнаха 
60 нови автобуса на 
природен газ. Пуска-
нето им по линиите 
се очаква да стане до 
средата на месец но-
ември. До края на го-
дината в София ще 

пристигнат и първите 
20 електробуса, както 
и още 22 автобуса на 
природен газ. През 
следващата година ще 
бъдат доставени още 
60 съчленени автобу-
са на природен газ.

От 2014 г. до сега 
са подменени 60% от 
градските автобуси. 
Догодина 90% от ав-
тобусите на линия ще 
бъдат нови и всички 
те притежават най-
високия екологичен 
стандарт - Евро 6.
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София търси спешно алтернативни    решения за изчистване на въздуха

България е с най–мръсен 
въздух в цяла Европа

ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА: 

С конкурс администрацията отличава екипите и авторите на       най– добрите идеи и проекти

Новите автобуси до средата на ноември ще започнат да возят пътници

Загуба на години живот в добро здраве поради замърсяване на въздуха (на 100 жители)
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Разговаря
Елвира ГЕНОВА

- За жалост, станахме дос-
та подозрителни на тема 
„Проекти“ заради безидей-
ността на много начинания, 
заради порочните практи-
ки при други. С какво про-
ект „Мещра“ се отличава от 
всичко това? Каква е идеята, 
целите, мечтите на екипа, 
който стои зад него? 

Инж. П. Груева: Сдруже-
ние „Мещра - традиционни 
знания и занаяти“ се създава 
след провеждане на няколко 
работилници и инициативи в 
архитектурно-историческия 
резерват с. Долен, съвместно с 
Асоциацията за строителство 
с естествени материали, УАСГ, 
местни занаятчии и специали-
сти в областта на културното 
наследство. В началото е прос-
то идея и група от архитекти, 
което впоследствие среща до-
бър отзвук, прераства в сдру-
жение. Идеята е да проучва, 
документира, популяризира 
материалното и нематериално-
то наследство в строителство-
то и архитектурата, както и 
връзката му с природното на-
следство. Целите, които си по-
ставяме, са да осъществим из-

губената връзка между специа-
листи, занаятчии, собственици 
на сгради, хора, интересуващи 
се от културното наследство и 
желаещи да придобият знания 
за него. Екипът ни е от архи-
текти, аз единствено съм стро-
ителен инженер. Настроени 
сме идеалистично и мечтаем 
за опазване на културното на-
следство в съответствие с на-
ционалните и международните 
документи и принципи. Знаем, 
че това става постепенно и е 
необходим комплексен подход. 
Няма как да стане само с един 
проект, който се провежда ед-
нократно и после остава някъ-
де в миналото. За да се завърти 
колелото, е необходимо да има 
постоянство, да се повтарят 
инициативите ни.

- Какво е реализирано до 
момента и какви са резулта-
тите от усилията Ви?

Арх. М. Кафкова: От 2015 
г. до момента сме реализирали 
4 работилници по опазване на 
културното наследство в парт-
ньорство с катедра „История 
и теория на архитектурата“ 
към УАСГ в архитектурния 
резерват с. Долен в Западни-
те Родопи. Проведохме серия 
лекции, архитектурни засне-
мания и анализи със студенти. 
Запознахме бъдещите архите-

кти с традиционните строител-
ни техники и материали, като 
участваха в практически рабо-
тилници по дърворезба, рабо-
та с камък, плетене на леска 
и работа с глинени мазилки. 
Същата година участвахме в 
културната програма на прове-
лия се в с. Долен Zenith Fusion 
Festival (музикален и културен 
фестивал). Проведохме серия 
от архитектурни разходки, из-
несохме лекции и провокирах-
ме беседи по теми, свързани с 
културното наследство. През 
2016-2017 г. реализирахме ус-
пешно проекта „Добър ден, 
Майсторе! Как я построи?“ с 
финансовата подкрепа на фонд 
„Култура“. За едногодишния 
период на програмата съвмест-
но с доброволци идентифи-
цирахме и документирахме 
традиционни строителни зана-
яти в Странджа. Проведохме 
демонстрационни работил-
ници по традиционно цепене 
на дъски за фасадна обшивка 
и редене на покриви с турски 
керемиди съвместно с двамата 
местни майстори. Представи-
хме проекта и изследванията 
си в документална изложба 
в Националния етнографски 
музей в София. Създадохме 
онлайн база данни с фото-, 
видео- и фонозаписи Работата 
ни по проекта продължи и тази 
година с практическа работил-
ница с местните майстори и 
съпътстващ лекционен курс. 
Проведохме и третото издание 
на образователната ни програ-
ма „В света на Старопланин-
ската архитектура“ в партньор-
ство с ЕМО „Етър“ - Габрово 
и КАБ. В дните на програмата 
изнасяме лекции съвместно с 
гост лектори на теми, свързани 

с културното наследство и тра-
диционните строителни зана-
яти. Представяме триизмерен 
модел на традиционна къща с 
образователна цел. Участни-
ците имат възможност да се 
включат в демонстрационни 
работилници за работа с глина, 
изграждане на стени от леска 
и изработване на характер-
ни конструктивни детайли от 
дърво. 

Инж. П. Груева: Тази годи-
на в образователната програма 
в ЕМО „Етър“ за първи път 
практическата част включваше 
редене на суха каменна зида-
рия. Резултатите могат да се 
видят в музея. През юли месец 
проведохме едноседмична ра-
ботилница в с. Лозен, Община 
Любимец, която включваше 
полагане на глинена и варова 
мазилка на стара къща.

- И най-добрите намере-
ния, свързани с архитектура, 
реставрация, строителство, 
изискват финансиране. Как 
се справяте с това предизви-
кателство?

Инж. П. Груева: Проявя-
ваме гъвкавост и търпение. 
Наистина е трудно справянето 
с финансовата част, но засега 
успяваме. Всеки от нас рабо-
ти нещо друго, за да може да 
се издържа. Работата, която 
трябва да се върши регуляр-
но, е на доброволен принцип. 
Когато организираме обучи-
телни работилници, обявяваме 
такса за участие, с която да 
покрием основните разходи 
за периода на работилницата. 
Кандидатстваме за финансира-
не с проекти, което ни помага 
допълнително да се развиваме. 
Въпреки това финансирането, 
което получаваме, пак покрива 

най-основните разходи.
- Приемственост и под-

готвени кадри са ключови 
за успеха на начинание като 
Вашето. Има ли интерес от 
страна на професионали-
сти към старите строителни 
практики, към строителство 
с камък, дърво и глина?

Арх. М. Кафкова: Трансми-
сията е от изключително зна-
чение за жизнеността на един 
занаят, а усвояването на т.нар. 
„тънкости“ е бавен и трудое-
мък процес. Поради обезлю-
дяването на българските села 
предаването на занаята прак-
тически не се случва. Затова 
смятаме, че нашата работа по 
места е изключително важна. 
Идентификацията на немате-
риалното културно наследство, 
документирането, архивиране-
то и популяризирането му са 
част от мерките по неговото 
опазване. За наша радост, все 
повече млади архитекти и ко-
леги инженери се включват в 
нашите инициативи. Това ни 
подсказва, че дейността ни 
по опазването на културното 
наследство и в частност тра-
диционната архитектура се 
нуждаят от обединеното уси-
лие на различни специалисти и 
експерти.

- Какви са предимствата 
на тези начини на градеж?

Арх. М. Кафкова: Не тряб-
ва да забравяме множеството 
достойнства на традиционната 
архитектура вследствие на ес-
тествената еволюция на стро-
ителния занаят и конструк-
тивния усет на старите май-
стори. Конструкцията е лека 
и дълготрайна, използваните 
материали са от естествени 
възобновяеми местни ресурси 
и подлежат на повторна упо-
треба. Естетиката е пестелива, 
водеща е интегралната функ-
ционалност. Традиционната 
къща се вписва органично в 
природната среда и подчертава 
връзката на човека с природа-
та. Всички тези предимства 
днес са все по-актуални.

Инж. П. Груева: Както спо-
мена арх. Кафкова, това е ус-
тойчив и възобновяем начин 
на строителство. Освен това 
самите материали не са вредни 
за човек по време на работа. 
Могат да работят хора от поч-
ти всякакви възрасти и пол. 
Средата, която се изгражда, 
е здравословна за обитаване. 
Едно голямо предимство е, че 
естествените материали при 
нормални условия регулират 
влажността на въздуха.

Продължава на стр. 18

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Арх. Мирелла Кафкова и инж. Петя Груева от сдружение „Мещра“:

Инж. Петя Груева е 
строителен инженер, за-
вършила Висше строи-
телно училище „Любен 
Каравелов“. В настоящия 
момент е редовен докто-
рант в Строителния фа-
култет на УАСГ, кате-
дра „Метални, дървени и 
пластмасови конструк-
ции“. Ръководител е на 
проекта „Строителните 
занаяти на Стара плани-
на“, за който сдружение 
„Мещра“ получи финан-
сиране от НФ „Култура“ 
през 2018-а. Тази година 
участва в работилницата 
в Странджа и образова-
телната програма „В све-
та на старопланинската 
архитектура“ като лек-
тор и организатор. 

Арх. Мирелла Кафко-
ва е магистър архитект, 
завършила Нов българ-
ски университет, София. 
Работи като архитект 
на свободна практика и 
понастоящем е докто-
рант към ИЕФЕМ - БАН 
с научна специалност 
„Нематериално културно 
наследство“. Научните й 
изследвания и работа са 
свързани с проблемите на 
трансмисията в строи-
телните занаяти и връз-
ката между материално, 
нематериално и природно 
наследство. Идеолог и ко-
ординатор е на проекта 
„Добър ден, Майсторе! 
Как я построи?“ и коор-
динатор на дейностите 
на „Мещра“ в Странджа. 

Традиционната българска къща се вписва 
органично в природната среда и подчертава 
връзката на човека с природата. Естетиката й е 
пестелива, водеща е интегралната функционалност

Идентификацията на нашето нематериално 
културно наследство, проучването, 
документирането, архивирането и популяризирането 
му са част от мерките по неговото опазване

Опазването на традиционната архитектура и културно наследство 
се нуждаят от обединените усилия на специалисти и експерти
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- Защо избрахте да се реа-
лизирате в България?

- След моето дипломиране 
като архитект в София имах 
възможността да замина да уча 
в университет в Италия и да 
продължа професионалното 
си развитие там. Причините да 
остана бяха отчасти лични, но 
и фактът, че където и да съм по 
света, ще се чувствам чужден-
ка. Винаги съм имала идея да 
стартирам своя компания или 
организация. Удаде ми се въз-
можност да го направя в Бълга-
рия. Обичам да пътувам много 
по света както по работа, така 
и за удоволствие. Това ме за-
режда с много идеи за развитие 
и ми дава различен мироглед. 
Имам любими места, на които 
бих живяла и бих се реализира-
ла, но засега се чувствам добре 
тук.

- Какви са трудностите, с 
които се сблъсквате във Ва-
шата работа?

- Моята работа в момента 
е в две архитектурни направ-
ления - като председател на 
DesignMorphine и като архи-

тект. Идеята за креативната 
платформа, която е за обучение 
чрез уъркшопове, лекции, про-
екти и проучвания в сферата на 
параметричния и генеративния 
дизайн, се роди през 2014 г. Съ-
основатели сме с арх. Павлина 
Вардулаки. В момента органи-
зацията се управлява от мен, 
арх. Павлина Вардулаки и арх. 
Майлъл Прайър. Членовете й 

наброяват 30 архитекти и ди-
зайнери от различни национал-
ности. Имаме над 40 проведени 
работилници по целия свят, ко-
лаборации с университети като 
Harvard и MIT. Участвали сме 
в различни благотворителни 
събития. 

Също така работя и като ар-
хитект по различни проекти ос-
новно тук в България. Смятам, 

че едно от най-важните неща 
за архитектите, а и в частност 
за мен като част от междуна-
родна организация е да умеем 
да предлагаме идеите си по 
най-добрия начин и да стигаме 
до повече хора. Това е една от 
трудностите, но същевременно 
и предизвикателство. Също 
така професията ни е изключи-
телно динамична и изисква не-

прекъснато развитие и самоусъ-
вършенстване, не е достатъчна 
само диплома.

- В каква обществена ка-
уза във Вашия град бихте се 
включили?

- Като DesignMorphine сме 
участвали в много благотвори-
телни каузи в София, свързани 
с интериорно оформление на 
домове за деца, лишени от ро-
дителска грижа. Бих се включи-
ла и в други подобни инициати-
ви. Ние самите за втора година 
ще организираме DreamBOOST 
- проект за парични стипендии 
на талантливи студенти по ар-
хитектура и дизайн. От 2014 
година се срещнахме с повече 
от хиляда студенти, които тър-
сят своето усъвършенстване в 
сферата на архитектурата и ди-
зайна. Много от тях не могат да 
си позволят обучението в добър 
университет. Надяваме се, че 
DreamBOOST ще стане тради-
ция и ще продължи да подкрепя 
студентите в бъдеще. По време 
на първото издание имахме над 
70 участници и дадохме три 
стипендии по 1200 евро всяка.

ПРОЕКТИ

Арх. Цветелина Георгиева:

Цветелина Георгиева е архитект, съос-
новател и председател на DesignMorphine 
от 2014 г. Завършва магистърска степен 
по „Архитектура“ с отличие през 2012 
г. в УАСГ, София. Дипломният й проект 
„Спортен комплекс“ е публикуван в различ-
ни онлайн и печатни издания, участва и 
в изложби. Цветелина работи като архи-
тект както в големи архитектурни сту-
диа, така и на свободна практика. Автор е 
на много публикации, свързани със специа-
лизацията й „Архитектурни технологии“. 
Има богат опит като организатор и про-
ект-мениджър на студентски конкурси 
и събития в сферата на архитектурата 
и строителството. Като председател на 
DesignMorphine Цветелина преподава и 
изнася лекции на теми, свързани с параме-
тричния и генеративния дизайн.

За архитекта е важно да умее да 
предлага идеите си по най добрия начин
Професията ни е изключително динамична и изисква непрекъснато развитие и самоусъвършенстване

Интериор на апартамент в София

Проект от уъркшоп на DesignMorphine

Проект от уъркшоп на DesignMorphin. Благотворителен интериор на къща за деца, лишени от родителска грижа
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Диалогът не е ефекти-
вен. От моята 35-годиш-
на практика като архи-
тект мога да кажа, че се 
работи трудно. Сегаш-
ният ЗУТ е обременен, 
объркващ. Нужен е нов, 
с който да се опростят 
процедурите по одобря-
ването на проектите, да-
ването на разрешително-
то за строеж. Сега и за 
малките, и за големите 

обекти се искат едни и 
същи документи. Това 
плаши дребните инвес-
титори и води до нару-
шения. Нужен е нов ЗУТ, 
в който да има разделяне 
- за строителната част, за 
проектирането, за други-
те градоустройствени ре-
шения. И да се ускорят 
сроковете - всеки проект 
чака дълго за одобрение, 
чакат и инвеститорите.

Работи се трудно
Арх. Тошо Станев, член на РК на КАБ - Плевен:

Искам да  похва ля 
държавата за една про-
мяна в ЗУТ. Според нея 
в експертните съвети 
към главните архите-
кти на общините тряб-
ва да бъдат включени 
и по един член на Ка-
марата на архитектите 
в България, Съюза на 
архитектите в България 
и Камарата на инжене-
рите в инвестиционно-
то проектиране. Това е 

добър ход, но се оказа, 
че ние, архитектите, не 
сме много и не може 
да се осигури по един 
човек за всяка община. 
Освен това не е пред-
видено финансиране за 
тази дейност. Аз самата 
работих като доброво-
лец една година в две 
общини. Дадох доста-
тъчно от себе си и вече 
се отказах. Да се поми-
сли за това!

Архитектите са доброволци 
в експертните съвети

Арх. Калина Павлова, член на РК на КАБ - 
Варна:

1. Отчет за дейността на Управителния 
съвет на КАБ през 2017 г и 2018 г.; Про-
ект за решение: ОС на КАБ приема отче-
та за дейността на УС за 2017 г. и 2018 г.

2. Отчет за дейността на Контролния 
съвет на КАБ за 2017 г. и 2018 г.; Проект 
за решение: ОС на КАБ приема отчета 
за дейността на КС за 2017 г. и 2018 г.

3. Доклад за дейността на Комисията 
по дисциплинарно производство за 2017 
г. и 2018 г.; Проект за решение: ОС на 
КАБ приема доклада за дейността на 
КДП за 2017 г. и 2018 г.

4. Отчет на Бюджет 2017 г.; Проект за 
решение: ОС на КАБ приема отчет на 
Бюджет 2017 г.

5. Изслушване на одиторски доклад и 
приемане на Годишен финансов отчет 
(ГФО) за 2017 г.; Проект за решение: ОС 

на КАБ приема Годишния финансов от-
чет на КАБ за 2017 г.

6. Освобождаване от отговорност чле-
новете на Управителния съвет на КАБ 
за дейността им през 2017 г.; Проект за 
решение: ОС на КАБ освобождава от 
отговорност членовете на Управителния 
съвет на КАБ за дейността им през 2017 
година

7. Приемане на план-програма за 
дейността и Бюджет на КАБ за 2019 г.; 
Проект за решение: ОС на КАБ приема 
план-програма за дейността и Бюджет 
2019 г. на КАБ

8. Приемане на изменения и допълне-
ния в Устава на КАБ и в Професионал-
ния кодекс на КАБ; Проект за решения: 
ОС на КАБ приема изменения и допъл-
нения в Устава на КАБ; ОС на КАБ прие-

ма изменения и допълнения в Професи-
оналния кодекс на КАБ 

9. Обсъждане и приемане на Методика 
за участие на членовете на КАБ в об-
ществени поръчки в областта на устрой-
ственото планиране и инвестиционното 
проектиране

10. Обсъждане и приемане на Програ-
ма за съвместна дейност на КАБ и САБ

11. Приемане на решения на Общото 
събрание на КАБ; Проект на решение: 
ОС на КАБ приема решения на Общото 
събрание на КАБ

12. Разни

При липса на кворум към началния 
час 10.00 часа на 30 ноември 2018 г. 
Общото събрание ще започне в 11.00 
часа на 30 ноември 2018 г.

Ефективен ли е диалогът между браншовите    организации в строителството и държавата?

Управителният съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ) на основание чл. 29, ал. 2 от Устава на КАБ 
свиква Седемнадесето редовно Общо събрание на 30 ноември и 1 декември 2018 г. 

в зала „Рила“ на хотел „Рила“, к.к. Боровец, с начален час 10.00 часа на 30.11.2018 г., при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД

СЕДЕМНАДЕСЕТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ
30 ноември и 1 декември 2018 г. в хотел „Рила“, к.к. Боровец

от 10.00 часа на 30.11.2018 г.
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Сега ефективен диа-
лог между браншовите 
организации и държа-
вата липсва. Всеки си 
говори сам в своите ор-
ганизации. Правиха се 
много предложения за 
промени в ЗУТ - про-
ектите да се гледат в 
експертните съвети, а 
общините да проверя-
ват изпълнението. Но 
и гледането е спорно 

- има си градоустрой-
ствени параметри, на 
които трябва да отгова-
ря всеки проект. Сегаш-
ната практика е опит 
да се прехвърли отго-
ворността от общината 
върху проектантите. В 
малко държави има та-
къв парадокс - главният 
архитект да проверява 
проектите и изпълне-
нието.

Липсва комуникация, всеки си 
говори сам в своята камара

Арх. Велимир Георгиев, член на РК на КАБ - 
Стара Загора:

ÅÔÅÊÒÈÂÍÎ ÏÐÎÅÊÒÈÐÀÍÅ 
Ñ ALLPLAN

24 îêòîìâðè, 14:00 ÷àñà, Ñîôèÿ - Êàïèòàë ôîðò

Екипът на ИРМ ЕООД има удоволствието да Ви покани на „Ефек-
тивно проектиране с Allplan“. Основният акцент на събитието ще 
бъде свързан с добрите практики, а лекторите ще споделят кон-
кретни насоки за повишаване на ефективността при проектиране-
то с помощта на съвременните технологични решения.

Вход свободен. 
Регистрация на адрес: 
http://irm.bg/index.php?option=com_rsform&Itemid=234&lang=bg#Registration

Гост лектори:
Инж. Габор Такач, BFB Bauingenieure, Германия
Арх. Дора Костова, Креда студио ООД

ПРОГРАМА:
13:30 Посрещане и регистрация

14:00 Пътят от 2D към BIM. Ефектив-
но проектиране с Allplan на практика (Bfb 
Bauingenieure, Германия)

• Прилагане на Allplan за контрол на качест-
вото

• Промени в проектантския офис при преми-
наване към работа с интелигентен модел на 
сграда и BIM

• Практически насоки за по-бързо и по-ка-
чествено проектиране

15:30 Пауза

15:45 Интегрирано 3D моделиране и създа-
ване на 2D проектна документация с Allplan 
(инж. Йоана Димитрова, ИРМ ЕООД)

• Предимства на обектно ориентираното 3D 
моделиране

• Чертожен стандарт и 2D представяне на 3D 
обектите

• Интегриране на архитектура и конструкция 
в единен модел

16:30 Как проектирането в 3D подпомага 
всекидневната работа на архитекта (арх. Дора 
Костова, Креда студио ООД)

• Как въведохме Allplan в работния си процес
• Как Allplan ни помага при оформянето на ге-

ометрията на сградата
• Триизмерният модел - незаменимият по-

мощник за гладка комуникация с клиента

17:00 Нови функции в Allplan 2019 (инж. Йо-
ана Димитрова, ИРМ ЕООД)

17:15 Въпроси и отговори. Закриване

Ефективен ли е диалогът между браншовите    организации в строителството и държавата?

ПОКАНА
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Между браншовите 
организации и държава-
та има интензивен ди-
алог, но той не е ефек-
тивен. От наша страна 
има опити за влияние 
при различни мнения, но 
те невинаги са успешни. 
Надделяват строителните 
лобита. Защо казвам, че 

има диалог. Защото има 
споразумения между ка-
марата и държавните ин-
ституции, има медиато-
ри. Затова не е нужно да 
има регламентирани пра-
вила за общуване. Нужно 
е да има разбиране!

Непрекъснато текат 
обсъждания за проме-

ни в ЗУТ, но въпросът е 
доколко управляващи-
те имат интерес да ги 
чуят. КИИП е подготвила 
предложения, които не 
минават с години. Така 
че диалогът зависи от 
парламента, правител-
ството, от управляващи-
те.

Общуването е интензивно, 
но не е резултатно

Инж. Тодор Калоянов, председател на РК на 
КИИП - Пазарджик:

Диалогът не е ефек-
тивен и се нуждае от 
много промени. За мен 
най-необходими са ад-
министративните об-
лекчения. Документите 

да се подават по елек-
тронен път, а не да се 
разкарват клиентите. 
Да се съкрати пътят на 
одобрението на проек-
тите. Не е ефективно 

изравняването на изис-
кванията към малките 
и към големите обекти. 
Процедурата за първите 
е оскъпена, което от-
блъсква клиентите.

Необходимо е да се направят 
административни промени

Инж. Теменуга Иванова, член на РК на КИИП - 
Бургас:

Ръководството на на-
шата браншова органи-
зация контактува много 
добре с държавните ин-
ституции. Във Видин в 
това отношение пробле-

ми няма. Изискванията 
се спазват и проектите се 
обсъждат спокойно. Екс-
пертният съвет разглежда 
в срок подадените молби. 

Промените, които се 

предвиждат в ЗУТ, тряб-
ва да регламентират точ-
но правилата за диалога. 
Това би улеснило и про-
ектирането, и строител-
ството.

Трябва да се регламентират 
правилата за комуникация

Инж. Иван Богданов, член на РК на КИИП - 
Видин:

Ефективен ли е диалогът между браншовите 
организации в строителството и държавата?

Международно жури 
на LUXURY PROPERTY 
AWARDS даде високи 
оценки за развитието на 
големи и малки общини 
в България и за новите 
им благоустройствени 
проекти. Призовете за 
най-добрите бяха връче-
ни на тържествена цере-
мония в София.

В категория „Голяма 
община с принос в бла-
гоустройството“ 2018 
отличието получи Об-
щина Благоевград. Тя 
реализира проекти и е 
активен бенефициент 
по програмите на Ев-
ропейския съюз. Бла-
гоевград е първенец по 
Националната програма 
за енергийна ефектив-
ност на многофамилни 
жилищни сгради. Много 
блокове бяха обновени, 
а на фасадите бяха изо-
бразени герои и истори-
чески значими моменти 
от българската история.

По Оперативна про-
грама „Региони в рас-
теж“ 2014-2020 г. общи-
ната обнови ключови 
сгради - районна служба 
„Пожарна безопасност и 
защита на населението“ 
е първата в страната са-

нирана пожарна. Преди 
дни бяха открити и об-
новените сгради на ОД 
МВР. Текат действия по 
изграждане на Социал-
ни жилища в IV микро-
район в града.

Най-мащабният про-
ект, който върви към за-
вършване, е „Благоус-
трояване на градската 
среда“. Дейностите по 
проект „Обновяване и 
облагородяване на пло-
щад „Георги Измирлиев 
- Македончето“ включ-
ват реконструкция както 
на площада, така и на 
фонтаните, изгражда-
не на художествено ос-
ветление в централната 
градска част.

Община Благоевград 
успя да си върне тере-
ните на бившите ка-
зарми, където изгради 
парк „Македония“ на 62 
декара. Предвижда се 
изграждане на правосла-
вен храм, който ще носи 
името на свети Георги, 
детски и спортни пло-
щадки, уреди за фитнес 
на открито.

Специалната награда 
„Лидер в строителство-
то и инфраструктура-
та“ 2018 е за Община 

Казанлък. Наред с по-
добряването на благоу-
стройството общината 
разработи и проекта за 
иновативния културно-
исторически комплекс 
„Светът на траките“, 
който ще бъде изграден 
на 20 дка между град 
Шипка и могилите Гри-
фони и Хелвеция, в чи-
ято близост се намират 
небезизвестните тра-
кийски гробници „Шу-
шманец“, „Оструша“ и 
„Голямата Косматка“.

Наградата „Малка об-
щина с принос в благоу-
стройството“ 2018 полу-
чи община Челопеч.

Една от малките об-
щини в страната с опит 
в благоустройството и 
инфраструктурата не 
спира да инвестира в 
обновяването. Наред 
с модернизирането на 
детските градини и учи-
лището, както и изграж-
дането на инфраструк-
турни проекти бе съз-
даден парк за отдих и 
рекреационни дейности 
в м. Корминеш, като са 
изградени покрита сце-
на, амфитеатър с 800 
седящи места и кътове 
за отдих. 

Раздадоха за осми път 
LUXURY PROPERTY AWARDS
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DEKO di  marmo  e 
декоративна безфугова 
външна и вътрешна по-
дова настилка с отворена 
структура, състояща се 
от калибрирана мраморна 
фракция и свързваща по-
лимерна безцветна смола. 
Системата е с подчерта-
ни естетически, дрени-
ращи и противохлъзгащи 
функции. Това я прави 
изключително подходя-
ща за изграждане на алеи, 
тротоари, СПА центрове, 
търговски обекти, шоуру-
ми, подходи към гаражи и 
паркинг зони. Отворената 
структура на системата 
DEKO di marmo дава въз-
можност за приложението 
й в зони, където е необ-
ходимо бързо и надеждно 
отвеждане на повърхност-
ния воден отток, а именно 
- около басейни, тротоари, 
площади, фонтани.

DEKO di marmo съ-
четава елегантността на 
италианския мрамор с 
функционалността на 
прозрачната смола. Така 
калибрираната система 
създава износоустойчи-
ва и звукопоглъщаща (от 
стъпки) настилка. Ка-
чествата, търсени в зони 
с интензивен човекопо-
ток като:

• входни пространства
• рецепции
• офис пространства 

и т.н. 
Система  DEKO di 

marmo се предлага в раз-
лични цветови нюанси, 
което придава естествен 
стил и комфорт - качест-
ва, особено подходящи 
при изграждане и рено-
виране на шоуруми, из-
ложбени зали, търговски 
и СПА центрове и хоте-
ли. 

DEKO di marmo на-
мира приложение и като 
чисто декоративна на-
стилка в обекти като:

• заведения за общест-
вено хранене

• барове
• ресторанти
• кафенета и сладкар-

ници
• както и в частни жи-

лищни сгради.
В тези случаи настил-

ката може да се предложи 
като система със затво-
рена структура, улесня-
вайки водоплътността и 
поддръжката й. Калиб-
ровката на мраморната 
фракция позволява да 
се постигне максимален 
уплътнителен ефект и 
лесно подравняване на 
настилката, като съще-
временно облата структу-
ра на камъчетата придава 
усещане за комфорт.

Създайте естетика, стил и комфорт около себе си с
DEKO di marmo   Декоративна подова настилка от естествен мрамор
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Рекорден глад за ка-
дри у нас за последни-
те близо осем години. 
Бизнесът е притиснат и 
отказва поръчки заради 
най-големия недостиг 
на служители от 2011 
г. насам. Резултатите са 
от проучване на „Мен-
пауър“. То показва, че 
68% от фирмите в Бъл-

гария имат проблем да 
попълнят свободните 
си позиции, а 70% от 
компаниите перманент-
но търсят работници.

Липсват млади кадри 
в строителството в на-
ционален мащаб, алар-
мират от браншовите 
организации.

Секторът в България 

страда от недостиг как-
то на общи, така и на 
специализирани работ-
ници. От Камарата на 
строителите в Бълга-
рия твърдят, че все по-
малко млади хора ис-
кат да работят в стро-
ителството. Въпреки 
че средната заплата е 
над 1000 лева, недости-

гът на кадри е огромен, 
оплакват се собстве-
ници на фирми. Хи-
ляди работници в сек-
тор „Строителство“ се 
търсят в цялата страна. 
Вече се обмисля вна-
сянето на работна ръка 
от чужбина, признават 
предприемачи. От об-
ластното поделение в 
Благоевград на Кама-
рата на строителите в 
България коментират, 
че един добър работ-
ник в строителството 
заработва между 1200 
и 1500 лева. В зависи-
мост от натоварването 
и интензитета на рабо-
тата обаче може да взи-
ма и много повече. Въ-
преки това мераклии за 
строежите няма. Про-
блемът с липсата на 
кадри в строителството 
и по-точно изпълнител-

ските кадри се задъл-
бочава в цялата страна. 
Това са специализира-
ните работници, които 
изпълняват строител-
но-монтажните рабо-
ти. Интересът е слаб 

от страна на младите 
хора, други разбира-
ния имат, други вижда-
ния, други мечти, дру-
ги желания за разви-
тие. Младите хора все 
по-малко са склонни 

да работят физически 
труд както в строител-
ството, така в селското 
стопанство, коментират 
от браншовите кама-
ри на строителите и на 
инженерите в инвести-

НА ФОКУС

Липсват подготвени кадри за строителството в национален мащаб, алармират от бранша

Бизнесът е изправен пред най големия недостиг на служители от 2011 г. насам

Работната среда, за-
платите, непаричните 
материални стимули, 
нивото на стрес, прес-
тижът, перспективите 
за развитие, вложени-
те време и средства 
за овладяване и под-
държане на професия-
та. Това са основните 
фактори, които влияят 
на привлекателнос-
тта на една професия. 
Те бяха изведени от 
Асоциацията на ин-
дустриалния капитал 
в България (АИКБ) 
въз основа на изслед-
вания в множество 
предприятия от раз-
лични сектори. Тези 
фактори са разделе-
ни в три групи - ос-
новни, подкрепящи и 
допълващи, за които 
работодателите тряб-
ва да предприемат 
съответните мерки. 
Основните фактори 
имат над 75% тежест, 
като в зависимост от 
професията в тях вли-
зат: осигуряването на 
социални придобив-
ки, размер на трудо-
вото възнаграждение, 
допълнителни възна-
граждения, социални 
осигуровки, осигуря-
ване на обучение и 
допълнителна квали-
фикация и други. Тези 
фактори определено 
могат да бъдат счита-
ни за ключови, а тях-
ното прилагане в про-

цеса на търсене на ра-
ботна сила гарантира 
успех при привлича-
нето и задържането на 
работа на кадри. При-
лагането им може да 
се осъществи, без да 
е изключително скъпо 
за предприятието, но 
дава ясен сигнал към 
заетите в него лица, 
че техните интереси и 
потребности са взети 
присърце и за тях се 
мисли. Сред подкре-
пящите фактори, ко-
ито са с относителна 
значимост между 50 и 
75%, са: възможност 
за работа в голяма 
компания, реализация 
в чужбина, работа с 
модерни технологии 
и техника и др. Тях-
ното прилагане няма 
да води априори до 
наемане на работни-
ци и служители, но 
въпреки това ще вли-
яе много силно върху 
мотивацията на ли-
цата, които биха се 
явили за заемане на 
позицията, която да 
доведе до позитивно 
решение в полза на 
предприятието.

Сред допълващи-
те  фактори,  чиято 
тежест е под 50%, 
фигурират: близост 
на работното място, 
осигуряване на транс-
порт, липса на работа 
с удължено работно 
време или в почив-

ни дни, поддържането 
на професионалното 
ниво да не изисква се-
риозни разходи и др. 
Ако бъдат приложе-
ни, няма да имат нито 
решаваща значимост, 
но могат да изиграят 
допълваща роля при 
взимането на решение 
от страна на хората, 
търсещи работа.

От АИКБ подчер-
тават, че някои про-
фесии са от ключово 
значение за българ-
ската икономика, а 
същевременно малко 
хора кандидатстват за 
работа по тях. Имен-
но затова работода-
телската организация 
предлага стратегии 
за справянето с този 
проблем. Въпросните 
стратегии включват 
конкретни инструмен-
ти и мерки за повиша-
ване на привлекател-
ността на професии 
със слабо предлагане 
на пазара на труда в 
ключови за развити-
ето на българската 
икономика сектори. 
Става въпрос за 16 
професии в сектори-
те „Машиностроене“, 
„Елект ротехника“ , 
„Транспорт и спеди-
ция“ и „Здравеопаз-
ване“. „Основната ни 
цел е да предложим 
стратегии за прео-
доляване на дисба-
ланса в търсенето и 

предлагането на ра-
ботна сила във важни 
за българската ико-
номика браншове и 
професии. Желанието 
ни е да дискутираме 
широко разработе-
ните модули и да ги 
прецизираме така, че 
да бъдат лесно при-
ложими в практиката 
на предприятията, на 
институциите на паза-
ра на труда и на фир-
ми за управление и 
подбор на персонал“, 
обясни председателят 
на АИКБ Васил Ве-
лев. Той подчерта, че 
ако не се предприемат 
веднага мерки, съвсем 
скоро ключови сек-
тори на българската 
икономика със срав-
нителни предимства и 
много добро предста-

вяне ще останат без 
кадри и ще са изпра-
вени пред опасността 
да изчезнат.

Идеите на работо-
дателската организа-
ция ще послужат като 
база за разработване-
то на стратегия, чрез 
която да се преодолее 
дисбалансът между 
търсене и предлагане 
на работа и ключови-
те за България секто-
ри да бъдат снабде-
ни с квалифицирана 
работна ръка, смята 
зам.-министърът на 
труда Зорница Руси-
нова. Според нея поч-
ти няма работодатели 
в страната, които да 
не посочват като ос-
новен проблем лип-
сата на кадри. „В по-
следната една година 

безработицата е под 
5,5%, но в страната 
ни има професии, при 
които търсенето на 
служители е задово-
лено едва наполови-
на“, посочи още тя. 
Стратегиите са разра-
ботени според специ-
фиката на всеки един 
от браншовете, като 
предлагат конкрет-
ни идеи и мерки за 
въздействие с оглед 
повишаване на при-
влекателността и при-
вличане и задържане 
на кадри за основните 
в тях професии. При 
изготвянето им са 
взети предвид харак-
терът на труда, произ-
водствените процеси 
и изискванията към 
квалификационните 
характеристики.

АИКБ с мерки за повишаване привлекателността 
на ключови професии

Катя КОСТОВА

Лаборатория за мла-
ди хора на възраст от 
15 до 29 години запо-
чна работа в София. 
В нея те ще се учат 
как да бъдат иновато-
ри и предприемачи. 
Това стана възможно 
със съдействието на 
Столичнат а  библи-
отека, която предос-
тави пространство в 
центъра на София, и с 
финансовата и логис-
тичната подкрепа от 
Асоциацията за разви-
тие на София. Лабора-
торията е създадена по 
проект „Отключване 
потенциала за бизнес 
и социални иновации в 
Дунавския регион чрез 
повишаване знанията 
и уменията на младите 
хора“ (New Generation 

Откриха младежка лаборатория 
за иновации в София

Проблемът с кадри-
те е проблем за целия 
бизнес, изтъкна вице-
премиерът Томислав 
Дончев по време на 
дискусионен форум 
„Строителството през 
2019 г. - перспективи 
и предизвикателства“. 
Сред мерките за спра-
вяне с този проблем 
той посочи разгръща-

нето на дуалното обу-
чение и повишение на 
възнаграждението на 
заетите. „Като прог-
ноза или анализ, под-
гответе се за такъв тип 
конюнктура, включи-
телно и ценова, при 
която дефинитивно 
цената на труда ще 
расте - обърна се към 
строителния бизнес 

Дончев. - Това, кое-
то имаме последните 
няколко години - ръст 
от около десет на сто 
на година, ще продъл-
жи“, изтъкна вицепре-
миерът. 

Проблемът е много 
сериозен и е особе-
но осезаем в строи-
телството, подчерта и 
кметът на София Йор-

Вицепремиерът Томислав Дончев и столичният кмет 
Йорданка Фандъкова с послания към предприемачите

СТРАТЕГИЯ

РЕШЕНИЕТО

Машиностроенето е един от ключовите сектори на българската икономика, които 
могат да останат без кадри, алармират от АИКБ

Младежи от 15 до 29 г. ще се учат в лабораторията как да бъдат иноватори и пред-
приемачи
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да работят физически 
труд както в строител-
ството, така в селското 
стопанство, коментират 
от браншовите кама-
ри на строителите и на 
инженерите в инвести-

ционното проектиране. 
И отчитат, че по-до-
бре подготвените и на-
трупалите малко опит 
строителни работници 
заминават за Германия, 
Австрия и Чехия.

Страната ни не пра-
ви изключение в тази 
тенденция. В съседи-
те Румъния, Турция и 
Гърция масово рабо-
тодатели се оплакват, 
че работна ръка няма. 
В световен мащаб най-
сериозно е намирането 
на работници в иконо-
мически гиганти като 
Яп он и я ,  Си н гап ур , 
Тайван и Хонконг.

Отсъствието на тех-
нически умения и лип-
сата на опит са другите 
фактори, които тре-
вожат бизнеса у нас. 
Хората с професии на 
бъдещето са малко и 
всяка фирма ги ухажва. 
Проблемът е ясен от 
години и се задълбо-
чава. Според експерти 
бизнесът трудно би мо-
гъл да си внесе качест-
вени работници в Бъл-

гария заради ниското 
заплащане и стандарта 
на живот в сравнение с 
други държави от ЕС. 
Работодателите се оп-
лакват, че хората имат 
високи очаквания за 
възнаграждения, но в 
същото време нямат 
нужната квалифика-
ция и умения за дадена 
работа. Работодатели-
те срещат все повече 
трудно сти с  избора 
на хора и голяма част 
от тях обучават сами 
новите си служители. 
Така безработицата в 
България остава ниска, 
но кадри няма.

Липсват подготвени кадри за строителството в национален мащаб, алармират от бранша

Бизнесът е изправен пред най големия недостиг на служители от 2011 г. насам

Катя КОСТОВА

Лаборатория за мла-
ди хора на възраст от 
15 до 29 години запо-
чна работа в София. 
В нея те ще се учат 
как да бъдат иновато-
ри и предприемачи. 
Това стана възможно 
със съдействието на 
Столичнат а  библи-
отека, която предос-
тави пространство в 
центъра на София, и с 
финансовата и логис-
тичната подкрепа от 
Асоциацията за разви-
тие на София. Лабора-
торията е създадена по 
проект „Отключване 
потенциала за бизнес 
и социални иновации в 
Дунавския регион чрез 
повишаване знанията 
и уменията на младите 
хора“ (New Generation 

Skills), съфинансиран 
по Програма „Дунав 
2014-2020“. По него 
се изгражда мрежа от 
иновационни лабора-
тории в участващите 
градове за споделя-
не на опит, контакти 
и провеждане на съв-
местни обучения за 
младежи. Основната 
дейност ще е свързана 
с изграждане на плат-
форма между местни-
те власти, младежките 
организации, образо-
вателни институции и 
бизнеса с цел разви-
ване уменията на мла-
дите хора за иновации 
и предприемачество. 
Първото обучение ще 
се осъществи съвмест-
но със Стопанския фа-
култет на Софийския 
университет. 

Н е п о с р е д с т в е н о  
след официалната част 

се проведе и първото 
заседание на Консул-
тативния съвет по по-
литиките на младежта 
към кмета на София, в 
което градоначалникът 
Йорданка Фандъкова 
разговаря с младите 
хора за транспорта в 
столицата.  Кога ще 
има велосипеди под 
наем, как ще се развие 
метрото и ще има ли 
по-екологичен градски 
транспорт до Витоша 
бяха само част от въ-
просите, които инте-
ресуваха младите хора.

На отриването при-
състваха и зам.-кметът 
Дончо Барбалов, ди-
ректорът на Асоциаци-
ята за развитие на Со-
фия Светлана Ломева, 
директорът на Столич-
ната библиотека Юлия 
Цинзова и общински 
съветници.

Машините ще измес-
тят хората, като ще из-
вършват повече опера-
ции на работното мяс-
то до 2025 г., но през 
следващите пет години 
ще бъдат създадени 58 
милиона нови нетни 
работни места, обяви 
Световният икономиче-
ски форум (WEF) в ак-
туалния си доклад „The 
Future of Jobs 2018“. 
Според него развитието 
на технологиите за ав-
томатизация и изкуст-
веният интелект могат 
да доведат до премахва-
нето на 75 млн. работни 
места. И все пак други 
133 млн. нови позиции 
може да се появят, след 
като компаниите реор-
ганизират своята работ-
на сила. Тези задачи 
ще бъдат разпределени 
между хора и маши-
ни, а това ще означава 
създаването на нови 58 
млн. работни позиции 
до 2022 г. Ще има и 
„значителни промени“ 
в качеството, локацията 
и формата на новите 

позиции, сочи докла-
дът, който предполага, 
че понятия като пълно 
работно време и перма-

нентно наети служите-
ли ще отпаднат. Очаква 
се до 2022 г. машините 
да изпълняват около 42 

на сто от сегашните за-
дачи на работното мяс-
то в сравнение с едва 
29% в момента, твърдят 
фирмите, анкетирани 
от WEF. Анализаторите 
от PwC правят същите 
прогнози. Компанията 
твърди, че изкуствени-
ят интелект, роботи-
те и други форми на 
технологии за „умна 
автоматизация“ могат 
да насърчат продуктив-
ността и да създадат 
по-добри продукти и 
услуги. Въпреки че ня-
кои професии ще бъдат 
заличени или „фунда-
ментално променени“, 
ще се появят нови и 
дългосрочният ефект 
ще бъде позитивен за 
икономиката като цяло.

Откриха младежка лаборатория 
за иновации в София

Дончев. - Това, кое-
то имаме последните 
няколко години - ръст 
от около десет на сто 
на година, ще продъл-
жи“, изтъкна вицепре-
миерът. 

Проблемът е много 
сериозен и е особе-
но осезаем в строи-
телството, подчерта и 
кметът на София Йор-

данка Фандъкова по 
време на форума.

„ С ъ с  с и г у р н о с т 
трябва да направите 
усилие да запазите ка-
дрите да не заминават 
там, където им плащат 
повече. А това става 
с по-високи заплати и 
по-добра мотивация“, 
по съветва  бизне са 
столичният кмет.

Вицепремиерът Томислав Дончев и столичният кмет 
Йорданка Фандъкова с послания към предприемачите

РЕШЕНИЕТО

ДО 2025 ГОДИНА

Младежи от 15 до 29 г. ще се учат в лабораторията как да бъдат иноватори и пред-
приемачи

Роботите ще поемат над 
половината трудови задачи на хората
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Разговаря 
Цвета ИВАНОВА

- Г-н Башев, за Гра-
мада се говори малко. 
Известно е, че безрабо-
тицата принуди много 
хора да напуснат ожи-
вената някога община. 
Колко души живеят в 
момента между Кула и 
Видин?

- Общината ни се на-
мира между двата града, 
но миграционният поток 
не потече към тях. Хора-
та без работа заминаха 
за големите градове на 
страната и за чужбина. В 
момента в града живеем 
1400 души, а в общината 
- общо 1800. Селата ни 

са малки, само Тошевци е 
по-оживено. Имаме едно 
основно училище за ця-
лата община, в което съ-
бираме 60 деца. Сградата 
е строена сигурно за 600, 
много е голяма. В селата, 
с изключение на Тоше-
вци, няма деца за учили-
ще. Имаме и детска гра-
дина, която се посещава 
от 40 деца. Заради малкия 
брой ученици училище-
то ни, което някога беше 
гимназия, днес съществу-
ва като защитено.

- Как поддържате го-
лямата сграда?

- Трудно, със собстве-
ни средства. Миналата 
година ремонтирахме 
парното, сменихме ко-
тлите, които бяха много 

амортизирани. Тази годи-
на поправихме покрива, 
който течеше. Имаме как-
во да поправяме и през 
следващата година. По 
същия начин - със собст-
вени средства, обновя-
ваме и детската градина. 
Тя вече има приятен двор 
с по-модерни и безопас-
ни съоръжения за игра. 
Със собствени средства 
направихме тротоар по 
основната ни улица. За 
500 метра вложихме 25 
000 лв. Ремонтирахме 
тротоара и на друга ули-
ца, дълга 110 м. За нея 
сме осигурили 5500 лв. 
Собствените ни средства 
са малко, но с икономии и 
разумно използване сти-
гат за най-нужното.

- Печелите ли сред-
ства от националната 
програма на Екоми-
нистерството, известна 
като ПУДООС?

-  Миналата година 
спечелихме два проекта 
и с тях направихме две 
градинки с кътове за от-
дих - в Грамада и в село 
Милчина лъка. Парите 
от тази програма са мал-
ко - 5-10 хиляди лева, 
но за нас това са много 
пари. Стигат за дребно 
благоустрояване. Тази 
година кандидатствахме 
отново с наши проекти, 
но те не можаха да се 
класират. Догодина пак 
ще опитаме. Спечелихме 
от Социалното минис-
терство средства за об-
новление на техниката за 
домашния социален пат-
ронаж. Проектът ни беше 
за 30 000 лв. 28 хиляди 
получихме от Социално-
то министерство, а на-
шето съфинансиране бе 
само 2000 лв. Обновихме 
техниката, купихме нови 
печки, миялна машина, 
фризери, посуда. Кухнята 
на патронажа приготвя 
всеки ден храна за 70-80 
души.

- А кои от европей-
ските програми са най-
достъпни за община 
като Грамада?

- Само две програми 
- за развитие на селски-
те райони и за трансгра-
нично сътрудничество 
- Интеррег. „Региони в 
растеж“ за нас е недос-
тъпна. Трудно пробиваме 
и в тази за развитие на 
селските райони. През 
2016 г. кандидатствахме 
за ремонт на 14 улици 
- асфалтиране и изграж-
дане на тротоари, но не 
ни стигнаха точки и ос-
танахме извън класаци-
ята. Тази година нама-
лихме улиците на 5 и сме 
одобрени. Чакаме всеки 
момент да ни съобщят 
кога сключваме догово-
ра. Имаме и проект за 
ремонт на пътя Грамада 
- Тошевци, който е 5 км. 
Ще рехабилитираме и 
отсечка от 2,3 км на раз-
клона за Бранковци. Об-
щата стойност на двата 
пътя е 4,3 млн. лв. Склю-
чили сме договор с ДФ 
„Земеделие“. Избираме 
изпълнител. Срокът за 
реализиране на проек-
та е 36 месеца. Чакаме 
отговор и за проект по 
Програмата за трансгра-
нично сътрудничество 
със Сърбия. С него се 
надяваме да се снабдим 
с техника за почистване 
на речни корита, дъна, 
брегове, което е важно за 

предпазване на селищата 
и пътищата от наводне-
ние и разрушение.

-  Грамада сама си 
чисти пътищата през 
зимата. Как успявате, 
имате ли собствена тех-
ника за това?

- Имаме, не наемаме 
фирми. До неотдавна 
чистехме с багери и трак-
тори, на които поставяме 
снегорини. Но след това 
си купихме роторен сне-
горин и чистим основ-
ните пътища за часове. 
Иначе трябва да чакаме 
много време, докато по-
чистващата техника на 
фирмите стигне и до нас. 
Имаме и собствена по-
жарна, с която си гасим 
всяка година по 4-5 пожа-
ра. Става дума за малки 
огнища, не за мащабни. 
Така успяваме да спасим 
хора, къщи, гори. В про-
тивен случай, докато дой-
де пожарна от Кула или 
Видин, всичко ще изгори. 

-  Има ли Грамада 
проблем с кадрите?

- Наемаме специалисти 
от други места - архи-
тект, лекари. Аптеката 
ни работи по половин 
ден, лекарите също идват 
само следобед. Но под-
държаме две практики. 
Справяме се, но с много 
усилия и компромиси.

РЕГИОНИ
Милчо Башев, кмет на Грамада, област Видин:

Променяме облика на града основно 
със собствени средства 
Трудно пробиваме с проекти по еврофондовете

Милчо Башев уп-
равлява община Гра-
мада от последните 
местни избори през 
2015 година. Кмет-
ското място заема 
след работа в част-
ния бизнес,  къде-
то се е занимавал с 
търговия на дребно. 
Местен човек е и по-
знава добре пробле-
мите както на града 
и селата, така и на 
всеки техен жител.

Николай АНТОНОВ

Църквата предоста-
ви на община Петрич за 
безвъзмездно отстъпено 
право на строеж имот 
в града, съобщиха от 
местната управа. Имо-
тът се намира до черк-
вата „Свети Никола“ и 
ще бъде преустроен в 
спортно игрище. На него 
ще могат да тренират 

детските футболни фор-
мации от Петрич. Съо-
ръжението ще се ползва 
и от децата в съседната 
ДГ „Здравец“, както и 
от учениците на Про-
фесионалната гимназия 
по икономика и туризъм 
„Проф. д-р Асен Злата-
ров“ заради близостта 
на училището с терена, 
поясниха от общината. 

В бюджета за 2018 г. 
има предвидени сред-

ства за строителните 
дейности върху този 
имот, отбеляза кметът 
на  Пет рич  Димитър  
Бръчков на среща с Не-
врокопския митрополит 
Серафим. „С взимането 
на това важно решение 
Българската православ-
на църква показа за по-

реден път, че е съпри-
частна с развитието на 
общината и има грижа 
за здравето на подра-
стващите“, каза той. И 
припомни, че преди по-
вече от година община 
Петрич е прехвърлила 
безвъзмездно на Невро-
копската митрополия 

три имота, върху кои-
то са построени черкви. 
Така е спазен канонът и 
две от черквите - „Све-
ти Йоан Кръстител“ в с. 
Първомай и „Успение на 
Пресвета Богородица“ 
в с. Струмешница, бяха 
осветени. Осветен бе и 
храм „Свети Димитър“ 
в с. Ръждак, чийто имот 
беше също безвъзмездно 
дарен. 

Един от основните да-
рители - Любомир Ге-
оргиев, посочи, че след 
11 години извървян не-
лек път храм „Свети Ди-
митър“ в село Ръждак 
е завършен. Кметът на 
селото Георги Стоянов 
благодари за оказаното 
съдействие на всички, 
които са били съпри-
частни и са помогнали 
за изграждането на бо-
жия храм. Това са проек-
тантът Василка Райкова, 

Нано Божидаров, Лю-
бомир Георгиев, Георги 
Хаджимаргаритов и Ата-
нас Костадинов. 

Неврокопският мит-
рополит Серафим из-
рази признателност и 
благодарност към кме-
та Димитър Бръчков за 
предприетата стъпка 
по уреждане статута на 
църковните храмове в 
трите села и посочи, че в 
отговор на тази добрина 
църквата е решила да 
предостави безвъзмезд-
но на община Петрич за 
ползване имота на храм 
„Свети Никола“. „Цър-
ковната собственост е 
вид обществена собстве-
ност. Затова сме увере-
ни в ползите, които ще 
бъдат за подрастващите 
от терена, който ще бъде 
спортно игрище“, обоб-
щи Неврокопският мит-
рополит Серафим. 

Църквата предостави на община Петрич имот 
за спортна площадка

Кметът на Петрич Димитър Бръчков на среща с Невро-
копския митрополит Серафим 
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Поли ЦВЕТКОВА

Монтана си о сигу-
ри специализирана нова 
техника за действия при 
бедствия и аварии. Това 
става с финансиране от 
ЕС на проект на общината 
с партньор общината в 
Моцацей, Румъния. Нови-
ната съобщиха кметът на 
Монтана Златко Живков и 
заместник-кметът на Мо-
цацей Бубиян Барбулеску. 
Средствата за проекта са 
от европейската програма 

Интеррег - Румъния - Бъл-
гария. Стойността му е 
774 000 евро. 421 000 от 
тях ще ползва българската 
община.

Със средствата двете 
общини ще се снабдят с 
техника за предотвратява-
не на риска - почистване 
на речни дъна, укрепване 
на брегове на реки, спира-
не на свлачищни процеси, 
гасене на полски пожари 
и др. Монтана ще получи 
багер товарач и багер с 
кран, вишка, два пикапа, 
2 малки челни товарача 

и трактор с ремарке. По-
добна техника за рискови 
ситуации ще получи и ру-
мънската община. Про-
ектът предвижда двете 
общини да изработят ръ-
ководство за подготовка 
на гражданите за действия 
при бедствия. Срокът за 
това е до февруари 2020 
година.

Община Моцацей се 
намира на 20 км от град 
Калафат, окръг Долж. 
През града, в който живе-
ят 7000 души, преминава 
международният път Е-79.

Средствата са от европейската програма Интеррег –  Румъния –  България

РЕГИОНИ

Финансирането за новата техника е от фондовете на ЕС, обявиха от администрацията на 
Монтана

Монтана е подсигурена с нова техника 
за действие при бедствия и аварии

Поли ВАСИЛЕВА

Средно училище „Коз-
ма Тричков“ във Враца 
има нова придобивка - 
модерна спортна пло-
щадка, съобщават от об-
щината. Средствата за 
изграждането й са пре-
доставени от Образова-
телното министерство. 
Те са в размер на 102 527 
лв. 36 905 лв. е струвало 
изграждането на новото 
съоръжение, а с остана-
лите пари е подменено 
цялостно осветлението в 
училищната сграда.

Отново със средства 
от МОН се обновява и 
Професионалната гимна-
зия по търговия и ресто-
рантьорство в града. 190 
000 лв. струва новата до-
грама, като строителните 
работи вървят заедно с 
учебните занятия.

В двора на детската 
градина „Вълшебница“ 
пък изникна красива 
скулптура от дърво. От 
дънера на изсъхнало дър-
во Милен Иванчев из-

вая красива фигура. Във 
Враца се заражда тенден-
ция изсъхналите дървета 
да се превръщат в про-
изведения на изкуството, 
допълниха от общината.

Лилия ЛОЗАНОВА

Сградата на Регионал-
ния исторически музей 
в Габрово е обявена за 
архитектурен и истори-

чески паметник на кул-
турата от национално 
значение. Решението е 
взето на заседание на 
специализиран съвет 
към Министерството 
на културата с участие 

на представители на 
НИНКН, съобщиха от 
община Габрово. В града 
има още няколко сгради 
от национално значение, 
но едни от тях са само 
в категория „историче-
ски“, други в категория 
„архитектурни паметни-
ци“, само РИМ - Габро-
во е в двете категории. 

Сградата на музея е 
по проект на арх. Никола 
Лазаров и е била про-
ектирана за дом и тър-
говски нужди на братя 
Хаджистойчеви. Те през 
20-те години на ХХ век 
фалират, а къщата им е 

преустроена за клон на 
Българска народна бан-
ка. Стъкленият покрив 
на постройката е от този 
период.

Проучването на сгра-
дата започва през 60-те 
години на ХХ век. Реди-
ца архитекти и екипите 
им работят години на-

ред и дават становища 
и оценки на качествата 
на обекта като архитек-
турен и исторически па-
метник.

МОН финансира подобряване 
на училищната база във Враца

С а н и р а н и я т  бл о к 
„Еделвайс“ напомня на 
жителите на Берковица 
за техния именит съ-
гражданин проф. Пе-
тко Наумов - цигулар, 
композитор, музикален 
педагог, общественик. 
Той е роден в града под 
Ком през 1879 година в 
къща, която е разруше-
на, за да бъде построе-
на санираната сега жи-
лищна сграда.

Образът на профе-
сора се намира на една 
от фасадите. Той е дело 
на местния художник 
Валентин Герасимов, 
уредник в градската 

художествена галерия 
„Отец Паисий“.

Талантливият творец 
изографисва и обра-
за на писателя земляк 

Йордан Радичков. Той 
ще краси скоро друг 
жилищен блок в града, 
чието саниране завърш-
ва.

Общината във Видин 
не е в състояние да ас-
фалтира всички улици в 
селата, но най-разбити-
те вече са баластрира-
ни, съобщи зам.-кметът 
по строителството инж. 
Цветан Асенов. Бала-
стрирането става мода 
в общината. Кметства-
та се борят да включат 
повече улици в плана 
на общината за покри-
ване с трошенокаменна 
фракция. Тя се подгот-

вя в регионалното депо 
за твърди битови отпа-
дъци. Използват се де-
монтираните мраморни 
плочи и други материа-
ли от старата настилка 
на централния площад 
„Бдинци“. В момента тя 
се изважда, за да бъде 
подменена с нова. 

Завършено е баласт-
рирането на най-важни-
те улици в град Дунавци 
и селата Цар Симеоно-
во, Жеглица, Търняне, 

Ботево, Синаговци, Гай-
танци и Въртоп, уточни 
инж. Цветан Асенов.

Предстои по същия 
начин да бъдат засипани 
и валирани и улици в 
селата Новоселци, Бела 
Рада, Войница, Слана 
бара и Буковец. С тази 
настилка се запълват 
дупки и неравности, 
улеснява се движението 
по шосетата и през зи-
мата, обясни зам.-кме-
тът.

Саниран блок в Берковица грейна 
с образа на проф. Петко Наумов

Баластрират улици във видинските села

ОТ МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ

МОДА

Сградата на РИМ – Габрово е обявена за паметник на културата
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„Дигиталната тран-
сформация е необходима-
та промяна“ - този призив 
отправи към професиона-
листите от сектора Стро-
ителство и Архитектура 
Георги Брашнаров, мажо-
ритарен собственик и уп-
равител на Немечек Бъл-
гария, по време на съби-
тието Future of Design. С 
това той подкани гостите 
да участват в онлайн про-

учването на компанията 
за нивото на дигитализа-
ция и качеството на кому-
никация и взаимодействие 
между различните специ-
алисти. 

За четвърта поредна 
година Немечек Бълга-
рия организира събитие 
за архитекти, строители, 
дизайнери, ландшафтни 
проектанти и други спе-
циалисти в областта на 

строителството. Сред ру-
ините на римския амфи-
театър в хотел Арена ди 
Сердика над 130 профе-
сионалисти се събраха да 
говорят за бъдещето на 
дизайна, съвременните 
технологии и необходи-
мостта от дигитализация 
на процесите в сектора. 

Важен акцент на съби-
тието беше поставянето 
на въпроса за изоставане-
то на строителната индус-
трия по пътя на дигитали-
зацията спрямо останали-
те сектори. В презентаци-
ята си „Как да намерим 
„единен език“ за комуни-
кация“ Георги Брашнаров 
сподели резултатите от 
проучване на Newforma, 
които показват, че: 

- 7% от интервюирани-
те 100 компании смятат, 
че губят бизнес заради 
лоша комуникация и ни-
ско ниво на сътрудничест-
во;

- 27% от тях дори твър-
дят, че недобрата комуни-
кация повишава текучест-
вото в компаниите им;

- Половината респон-
денти (50%) признават, че 
проектите им често над-
хвърлят бюджета или се 
закъснява със сроковете; 

- 95% от анкетираните 
смятат, че в компании-
те им има нужда от по-
добрение качеството на 
комуникация и взаимо-
действие между различ-
ните специалисти и учас-
тници в процеса. 

През последните годи-
ни наблюдаваме примери 
за това как дигиталната 
трансформация променя 
съществено съвременната 
световна икономика. Ня-
кои индустрии са удвоили 
продуктивността си през 
последните две десетиле-
тия чрез дигитализация 
на процеси, което води и 
до съответния растеж на 

бизнеса. Това обаче не е 
реалността в строителния 
сектор. Консервативен по 
своя характер, той про-
дължава да бъде силно 
неефективен. Резултатът 
е видим - липса на про-
зрачност, закъснение със 
сроковете, надхвърляне 
на бюджета. 

Допълнителните пре-
дизвикателства са свър-
зани с постоянното нара-
стване на обема данни, 
необходими за реализира-
нето на един проект, кое-
то допринася за затрудне-
ното им движение между 
специалистите от всички 
фази - дизайн, строеж, 
управление и поддръжка. 
Голяма част от тези данни 
се губят още при предава-
нето на документацията. 
Често - когато достигне 
до собственика на сграда-
та и фасилити мениджъ-
ра - информацията вече 
представлява обемни хар-

тиени документи, много 
от които не са актуални 
или дори липсват. 

Като технологичен ли-
дер в производството на 
софтуерни BIM решения 
екипът на Немечек Бълга-
рия търси различни начи-
ни, по които да подпомог-
не специалистите по пътя 
към дигиталната тран-
сформация. Като послед-
ваща крачка в тази насока 
компанията организира 
проучване, с което цели 
да събере информация от 
първа ръка относно теку-
щото състояние, желано-
то бъдеще и основните 
предизвикателства пред 
дигитализацията на сек-
тора в страната. 

Ако имате интерес да 
допринесете към проуч-
ването, можете да го 
направите до 31 октом-
ври на www.nemetschek.
bg/future-of-design-2018/
survey . 

ВОТ

Компанията ще търси начини за подобряване на комуникацията между специалистите в бранша

Немечек България проучва нивото на 
дигитализация в строителния сектор



Най-сигурното решение, когато търсите първокласно качество! 
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Лепила за плочки
Фугиращи маси и 

силикониХидроизолации Грундове
Строителни материали и 

замазки

ARDEX ïðåäñòàâÿ AquaDrain® HB - 
Äðåíàæúò çà îòâîäíÿâàíå íà ïëîùè 

ñ âèñîêî íàòîâàðâàíå îò Gutjahr®

AquaDrain® HB çà âèñîêè íàòîâàðâàíèÿ. Ïðîõîäèìè íàñòèëêè îò ïàâàæè è ïëî÷è, êàêòî è 
ïîäîâè ïîêðèòèÿ â ïàðêèíãè ñà ïîäëîæåíè íà åêñòðåìíè íàòîâàðâàíèÿ. Íå ñàìî ãîëÿìîòî òåãëî 
íà àâòîìîáèëè è êàìèîíè, à ñúùî è êîíäåíçàöèÿ, ñîëíè ðàçòâîðè, ìðúñîòèÿ, ãîðèâà, ìàñëà è äð. 
äåôîðìèðàò ïîâúðõíîñòèòå. Ùåòè îò çàìðúçâàíå è èçáèâàíèÿ íà ïåòíà ïðè ïàâàæíè íàñòèëêè 
ñà ÷åñòè ñëåäñòâèÿ â ðåçóëòàò íà íåïðàâèëíî ïîëàãàíå, ïðè êîåòî íå å îáúðíàòî äîñòàòú÷íî 
âíèìàíèå íà äúëãîòðàéíîòî îòâîäíÿâàíå. Íåïðàâèëíîòî ïîëàãàíå ÷åñòî âîäè äî âèñîêè ðàçõîäè 
çà ðåíîâèðàíå. Ïðè íåäðåíèðàíè ïúòíè íàñòèëêè ïðîáëåìèòå ñà ïðåäâàðèòåëíî ïðîãðàìèðàíè. 

Ïðè íàñòèëêè îò ïàâåòà è ïëî÷è âúðõó èçîëàöèè ìîæå 
áúðçî äà ñå ñòèãíå äî èçáèâàíå íà ìóõúë, êîåòî ìîæå äà 
îãðàíè÷è ôóíêöèÿòà íà äðåíàæíèÿ ñëîé. Âñëåäñòâèå íà 
òîâà âîäàòà îñòàâà â êîíñòðóêöèÿòà íà íàñòèëêàòà, êîÿòî 
ïðè çàìðúçâàíå ñå ðàçøèðÿâà è âîäè äî íåðàâíîñòè ïî 
ïîâúðõíîñòòà íà íàñòèëêàòà. Îñòàíàëàòà âîäà ìîæå äà 
äîâåäå äî ùåòè îò çàìðúçâàíå è èçáèâàíå íà ïåòíà. 

Ïðè íåäðåíèðàíè ïðîõîäèìè íàñòèëêè îò áåòîí èëè öèìåíòîâè 
çàìàçêè å âúçìîæíî äà ñå ïîëó÷àò øóïëè è îòëåïâàíå íà 
ïîâúðõíîñòíèÿ ñëîé. Ñïåöèàëíî ïðè ïàðêèíãèòå íà îòêðèòî 
âñëåäñòâèå íà ñëúí÷åâîòî ãðååíå âúçíèêâà íàïðåæåíèå íà 
âîäíè ïàðè, êîåòî âîäè äî ãîëåìè îòëåïâàíèÿ íà íàñòèëêàòà. 

Äðåíàæúò AquaDrain® HB äðåíèðà è îáåçâúçäóøàâà 
ïðîõîäèìè íàñòèëêè åôåêòèâíî è äúëãîòðàéíî. Íàñòèëêè ñ 
âèñîêî íàòîâàðâàíå ñà ïðåäïàçåíè îò ùåòè îò çàìðúçâàíå è 
îïàñíî íàëÿãàíå íà âîäíè ïàðè.

Ïðè ïàâàæíè íàñòèëêè ñ âèñîêî íàòîâàðâàíå å ïðèëîæèì îïòèìèçèðàíèÿò êàïèëÿðíî ïðåêúñíàò äðåíàæ. Åäíîðîäíèÿò ðàçòâîð ñå óïëúòíÿâà 
„ïðÿñíî â ïðÿñíî“ äèðåêòíî ñëåä ïîëàãàíåòî.

Ïðîõîäèìà íàñòèëêà îò àðìèðàí áåòîí èëè öèìåíòîâà çàìàçêà - AquaDrain® HB îòâîäíÿâà èçëèøíàòà âîäà íàäåæäíî è ïðåäïàçâà îò ùåòè.
Ñïåöèàëèçèðàíî ïðîó÷âàíå çà îòâîäíèòåëíèòå âúçìîæíîñòè íà äðåíàæíèòå ñëîåâå âîäè äî ñìàéâàùè ðåçóëòàòè. Íàé-ðàçïðîñòðàíåíèòå 

äðåíàæíè ñëîåâå - ÷àêúë è áàëàñòðà, ïîêàçâàò åêñòðåìíî ëîøè ðåçóëòàòè ïðè òåñòâàíå. Åäíîðîäíèÿò ðàçòâîð ñàì ïî ñåáå ñè ñúùî íå å äîñòàòú÷åí 
çà äðåíèðàíå íà íàñòèëêà. ×ðåç ïîëàãàíå íà AquaDrain® HB îòâîäíÿâàíåòî ìîæå äà ñå ïîäîáðè îò 3 äî 30 ïúòè.

Îòâîäíèòåëíà ñïîñîáíîñò ñúãëàñíî DIN EN ISO

Îòâîäíèòåëíàòà ñïîñîáíîñò íà AquaDrain® HB å èçïèòàíà îò èíñòèòóòà â Ãðåâåí, åäèí îò íàé-ðåíîìèðàíèòå è ñåðòèôèöèðàíè èíñòèòóòè çà 
èçïèòâàíèÿ îò òîçè âèä. Áåçïðèñòðàñòíèòå ñòîéíîñòè ïðåäîñòàâÿò íà àðõèòåêòè, èíæåíåðè è èçïúëíèòåëè ÿñíà è ðàçáèðàåìà îñíîâà çà ïëàíèðàíå 
è èçïúëíåíèå íà íàñòèëêè, êîèòî ùå ñå íàòîâàðâàò.

ßêîñò íà íàòèñê íà AquaDrain® HB 8/ 16 mm

Òîâàðîíîñèìîñòòà íà äðåíàæà AquaDrain® HB óñïåøíî å èçïèòàíà ñúãëàñíî èçèñêâàíèÿòà DIN 51220 îò Ñëóæáàòà çà èçïèòâàíå íà ìàòåðèàëè 
â Äàðìùàò.

Â GUTJAHR® ïðîäóêòèòå ñå êðèå äúëãîãîäèøíî è èíòåíçèâíî ðàçâèòèå. Èìåòî GUTJAHR® îçíà÷àâà èíîâàòèâíè ðåøåíèÿ çà 
ïî-ãîëÿìà ñèãóðíîñò. Íàøèòå ñèñòåìè ñà ïåðôåêòíî ñú÷åòàíè åäíà ñ äðóãà. Ïðè ñàíèðàíå èëè íîâî ñòðîèòåëñòâî - äîâåðåòå ñå GUTJAHR®!
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Продължение от стр. 6

-  Арх.  Кафкова и 
инж. Груева, как изби-
рате обектите, по които 
работите чрез сдруже-
ние „Мещра“, как се 
свързвате с хората?

Арх.  М.  Кафкова: 
Един вариант е да извър-
шим предварителни про-
учвателни експедиции 
в места, за които имаме 
информация за запазена 
традиционна архитек-
тура. На терен правим 
интервюта с местните 
жители, създаваме кон-
такти с кметовете, за 
да открием и майстори 
строители. Като цяло в 
работата си срещаме из-
ключително съдействие 
от местните общности. 
След това проучваме ва-
риантите за финансира-

не от институциите и за 
сътрудничество с парт-
ньорски организации. В 
други случаи с нас сами 
се свързват собственици 
на традиционни къщи и 
търсят различно съдей-
ствие. Това е знак, че с 
работата си можем да 
допринесем за съхране-
нието и популяризира-
нето на традиционната 
архитектура. 

- Коя е техниката, ко-
ято сте научили от ста-
ри майстори, която Ви 
е впечатлила най-много 
и с какво?

Арх. М. Кафкова: В 
Странджа е запазена и 
се практикува от един-
единствен майстор - 
Йовно Йовнов, харак-
терната за района древ-
на техника за цепене на 
дъбови дъски за фасад-

на обшивка. Методът е 
уникален по същността 
си. При правилен избор, 
подготовка и обработка 
на материала дъсчената 
обшивка не се нуждае от 
никакво допълнително 
третиране. Трайността 
й надхвърля сто години, 
като има примери с къщи 
на по 200 години. Щаст-
ливи и горди сме, че 
майстор Йовно е водещ 
обучител на нашите ра-
ботилници в Странджа. 

Инж. П. Груева: Фа-
садната обшивка с це-
пени дъски намира при-
ложение и при краймор-
ските сгради, където 
климатът е агресивен 
и изискванията за фи-
нишни покрития са по-
специфични. За дъбо-
вия материал те не са 
проблем. За да се научи 

една техника, е нужно 
човек да се посвети на 
нея и да й отдели ня-
колко години. Затова не 
смея да твърдя, че сме 
научили някоя техника. 
Всеки един устоял във 
времето строителен за-
наят е впечатляващ, тъй 
като е взел предвид мно-
жество фактори и се е 
усъвършенствал. За мен 
е впечатляващо колко 
практично и в същото 
време въздействащо е 
народното строителство.

-  Ко е  е  п о р ед н о -
то предизвикателство 
пред екипа на „Ме-
щра“, по какво пред-
стои да работите?

Инж. П. Груева:  В 
процес на изпълнение 
е проектът „Строител-
ните занаяти на Стара 
планина“. Заедно с на-

шите партньори по него 
успяваме да сформира-
ме интердисциплинарен 
екип и да подходим ком-
плексно в проучването 
на строителните занаяти 
в Габровска област. На-
правихме теренно про-
учване през юли месец 
заедно с доброволци с 
професионален инте-
рес към опазването на 
културното наследство. 
Предстои ни второ те-
ренно проучване през 
ноември. Резултатите от 
проекта ще бъдат пред-
ставени през пролетта 
на 2019 г. в поредица от 
изложби в ЕМО „Етър“, 
Тревненската школа и 
ИЕФЕМ-БАН.

Предстои ни участие 
в „Стройко 2018“. Посе-
тителите на изложението 
ще имат възможност да 

се срещнат с нас, за де-
цата сме планирали ин-
тересни занимания, а за 
възрастните - дискусия 
по темата за строител-
ните материали за рес-
таврация на недвижимо 
културно наследство.

Арх.  М.  Кафкова: 
Продължаваме дейност-
та по програмата в „Све-
та на Старопланинската 
архитектура“, както и 
практическите работил-
ници в Странджа. Ак-
тивно работим за по-го-
лямата ангажираност на 
обществото с проблеми-
те на опазването на на-
следството, било то ма-
териално, нематериално 
или природно. Оставаме 
отворени към неочаква-
ни творчески и професи-
онални партньорства и 
предизвикателства.

РАБОТИЛНИЦИ

Опазването на традиционната архитектура и културно наследство се нуждаят от ...
Арх. Мирелла Кафкова и инж. Петя Груева от сдружение „Мещра“:

Все повече архитекти и инженери искат да усвоят 
тънкостите на стари строителни техники и да се 
срещат с майстори, които показват определени 
сглобки, строителство с камък и дърво, с глина.
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15 години конкурсът „Баня на годината“ предизвиква дизайнери и архитекти

ВИЗИЯ

Националният кон-
курс Баня на годината 
обяви 15-ото си изда-
ние за 2018 г. по вре-
ме на стилен коктейл, 
събрал медии, имена в 
архитектурата и дизай-
на - членове на журито 
на конкурса, сред ко-
ито арх. Петър Диков, 
арх. Атанас Динев, арх. 
Таня Дикова, арх. Ра-
дина Гешева, проф. д-р 
инж. арх. Пеньо Сто-
ларов, арх. Иван Алек-
сандров, Галина Мил-
кова и Недко Николов, 
арх. Мирослав Гюнели-
ев, арх. Иван Гроздев, 
инж. Венелин Касабов, 
арх. Юри Танов и др. 
Събитието уважиха и 
победители от минало-
годишните издания на 
конкурса Михаела Стай-
кова, Лъчезар и Златина 
Данаилови, Игнат Геор-
гиев, Ивайло Николов, 
Павлин Бенков и Нико-
лай Булев.

„Тази година органи-
зираме 15-ото юбилей-
но издание на конкур-
са „Баня на годината“, 
който се разгърна през 
годините в национален 
мащаб. Той дава въз-
можност на архитекти, 
интериорни дизайне-
ри от цялата страна и 
студенти да представят 
своите умения и зна-
ния, вдъхновения. Бих 
искала да изразя огро-
мната си признателност 
за това, че заедно с вас 
градим този конкурс“, 
сподели Маргарита Рон-
кова, ръководител „Про-
дажби - България“ по 
време на представянето.

Тази година конкур-
сът прави сериозна за-
явка, като поставя по-
сериозни изпитания 
пред участниците. В 

рамките на четири месе-
ца - от 11 октомври 2018 
до 28 януари 2019 го-
дина, кандидатите имат 
възможност да разрабо-
тят и представят своите 
проекти. 

Участниците могат 
да работят индивиду-
ално или екипно в че-
тири категории, които 
тази година са нови и 
отговарят на изисква-
ния, съобразени с най-
новите световни тен-

денции в дизайна и про-
ектирането на бани в 
обществени и жилищни 
пространства. Катего-
риите тази година са: 
„Санитарни помещения 
в офис сграда - BIM 
проект“,  „Идеалната 
училищна тоалетна - 3D 
проект“, „Идеалната се-
мейна баня - 3D проект“ 
и „Реализирана баня в 
жилищна сграда“. 

Нови са и критери-
ите, чрез които ще се 
оценяват  подадени-
те дизайнерски реше-
ния, като всяка година 
те се формират според 

изискванията, които са 
необходими за специ-
фиките на категории-
те и са съгласувани с 
експертното жури. За 
оценяващите най-при-
оритетни са изисква-
нията да се постигнат 
хармоничен, естетичен 
и цялостен образ на ин-
териора, адекватност на 
решенията към съответ-
ната сграда, да са със 
съвременно звучене и в 
духа на световните тен-

денции в дизайна, из-
ползване на енергоефек-
тивни решения за баня 
чрез продуктите на Ideal 
Standard, иновативни 
решения, организация 
на пространството и ер-
гономичност, както и 
реализуемост и прило-
жимост на проекта.

Конкурсът привлича 
таланти от цялата стра-
на и се провежда в след-
ните етапи: подаване на 
проекти от 11 октомври 

до 28 януари, гласуване 
на журито от 1 февруа-
ри до 11 февруари, он-
лайн гласуване на пуб-
ликата от 12 февруари 
до 24 февруари 2019 г. 
Най-добрите проекти 
ще бъдат наградени на 
официална церемония, 
която ще се състои на 
28 февруари 2019 г. в 
София.

Вече 15 години кон-
курсът „Баня на годи-
ната“ е замислен и се 
утвърждава като трибу-
на за изява на дизайне-
ри и архитекти, които 
имат дръзновението да 
премерят силите си, да 
опознаят конкуренти-
те си, да се запознаят с 
тенденциите и новости-
те в областта на архи-
тектурата и интериор-
ния дизайн на санитар-
ни помещения. „Кон-
курсът е изключително 
професионално органи-
зиран. Той се превръ-
ща в място, където на-
ред със състезателния 
елемент той става като 
една платформа, къде-
то всички въвлечени 
участници и жури об-
менят свои идеи, опит, 

философия. Споделят 
тенденциите в разработ-
ването на санитарните 
помещения“, казва арх. 
Албена Владимирова-
Андреева, жури в „Баня 
на годината“ от първо-
то издание на конкурса 
през 2004 г.

Проектите  ще бъ-
дат оценявани от над 
20-членно жури: пред-
седател на журито - 
Христо Караиванов, ди-
ректор продажби Източ-
на Европа; арх. Албена 
Владимирова-Андреева; 
Васил Велчев, член е и 
на журито на най-голе-
мия конкурс за дизайн в 
света „A’Design award“; 
арх. Мария и Орлин 
Давчеви - Миодизайн; 
арх. Пенка Станчева; 
арх. Атанас Динев; арх. 
Иван Александров; арх. 
Борислав Игнатов; Све-
тослав Тодоров; арх. Ра-
дина Гешева; Красимир 
Капитанов; Иван Гроз-
дев; проф. д-р инж. арх. 
Пеньо Столаров; арх. 
Гергана Милушева; арх. 
Момчил Владимиров 
и арх. Мирослав Гю-
нелиев от „Владими-
ров-Гюнелиев Архите-
кти“; Галина Милкова 
- „Think Forward“; арх. 
Петър Диков - студио 
„ПроАрх“; арх. Све-
тослав Станиславов - 
„STARH“; арх. Димчо 
Тилев - „Тилев архите-
кти“; арх. Юри Танов; 
арх. Александър Асенов 
и арх. Мартин Ряшев - 
„Da Architects“; и арх. 
Таня Дикова.

Подробни указания 
за изискванията за 
участие в 15-ото из-
дание са публикувани 
в официалната плат-
форма на конкурса: 
www.thebathroom.bg

Иновативни решения за семейни и обществени санитарни 
помещения ще бъдат фокус в юбилейното издание на конкурса

Десетки архитекти, дизайнери и гости присъстваха на официалното откриване на церемонията

Арх. Иван Александров, арх. Атанас Динев и арх. Петър Диков

Представители на журито и победители от предишни издания на конкурса По време на церемонията бяха представени и четирите категории на конкурса, в които 
ще могат да участват кандидатите
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Не е тайна, че хартията е 
един от най-произвежданите 
и един от най-изхвърляните 
материали в света. Не е и 
изненада обаче, че от вест-
ници и картон могат да се 
изработят уникални фигури, 
предмети и аксесоари, с ко-
ито да си обзаведем дома. 
Освен че картонените мебели 
са оригинални, красиви и 
удобни, те имат и други пре-
димства - леки са, устойчиви 
са на натиск и тежест, ща-
дят околната среда и най-ва-
жното - изработват се лесно. 
Те са подходящи за закрити 
пространства, еко са и лес-
но могат да се рециклират. 
Произвеждат се от материала 
Lightboard - гофриран картон 
със структура на медна пита. 

Рециклираните вестници 
пък стават на пулпа (хартиена 
маса), която се смесва със 

специално лепило. След като 
се оформи сместа в „тухли“, 
се получават също толкова 
здрави блокчета като истин-

ските. Оставяйки ги да изсъх-
нат, хартиените тухли придо-
биват мраморен вид и мека 
приятна на допир текстура.

Единственият недостатък 
на мебелите от хартия е, че 
не могат да се използват на 
открито - водата прониква в 
тях и ги разваля. Също така 
храненето на тези маси не е 
препоръчително не заради 
здравината, а заради петната, 
които остават по картона - 
той попива всички мазнини 
и течности. Иначе всички 
други качества са само пре-
димства. 

От хартия могат да се сът-
ворят маси, столове, шка-
фове, рафтове, лампи, вази, 
пейки, барове и всичко, кое-
то ви хрумне. Само в детска-
та стая идеите за реализация 
са безброй - картонен замък 
от приказките, оригинални 
столчета, етажерки за книги, 

кошове за играчки, издълба-
ни във формата на различни 
животни шкафчета. Трапе-
зарията също може да бъде 

решена в картонен стил, как-
то и спалнята, и холът. Дори 
консервативните помещения, 
като офиса или килера, могат 
да се допълнят с различни 
елементи, изработени от кар-
тон - органайзери, кутии за 
химикалки, моливници, сте-
лажи, настолни лампи и др.

Както виждате, процесът 
на производство на мебели 
от хартия е много интересен 
и очарователен, а на всич-
кото отгоре не е и толкова 
труден. 

Разбира се, вече се пред-
лагат и дизайнерски про-
дукти от пресован картон: 
шкафове, скринове, спални 
комплекти, нощни шкафчета, 
поставки за телевизор, ком-
пютърни маси и много други. 
Но и цената на тези мебели 
ще бъде много по-висока от 
тази на вашата собствена 

изработка. Така че преценете 
дали да плащате за това, ко-
ето можете да си направите 
сами!

ИНТЕРИОР

Продуктите, направени от картон и вестници, са много леки, компактни и екологични 

Оригинално обзавеждане с мебели от хартия
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САЩ, Канада, Хърватска, 
Холандия, Япония, Китай, Тай-
ван, Турция, Германия са само 
част от страните, които вече 
познават изкуството „Скален 
баланс“ благодарение на худож-
ника Майкъл Граб. Той се зани-
мава с атрактивното „редене“ на 
камъни и прави ефектни скулп-
тури от 2008 г. насам. Те сякаш 
са неподвластни на гравитаци-

ята и са абсолютно необясними 
като конструкция за окото на 
зрителя. Впечатляващото търпе-
ние и забележителен талант на 
Граб му позволяват да открие и 
най-малките вдлъбнатини във 
всяко парче камък и така до го 
„закачи“ за следващия, че да се 
получи съвършено балансирана 
скулптура без никакви помощ-
ни средства.

Артистът пътува по света 
и за всяка своя творба полз-
ва камъни и скален материал 
единствено от съответното 
място. Реденето на елементите 
е същински спектакъл и урок 
по търпение и самоконтрол. 
Освен чисто естетически и 
художествени качества скулп-
турите на Граб имат и терапев-
тичен ефект. В много точки по 
света, в които са монтирани, 
хората ги съзерцават активно 
за релакс и за медитация. Май-
къл Граб е канен да прави пре-
зентации по „Скален баланс“ 
и пред мениджъри от редица 
световни компании, за да пре-
одоляват по-успешно стреса 
и напрежението от работата. 
Последният проект на Майкъл 
Граб е реализиран около град 
Боулдър, щата Колорадо.

„На физическо ниво най-
базисният елемент за баланса 
е да откриеш един вид статив, 
върху който камъкът да стои. 
Всеки камък е покрит с мно-
жество малки и големи вдлъб-
натини, които могат да изпъл-
няват ролята, така че парчетата 
да стоят изправени едни върху 
други. Нужно е също да усе-
тиш камъните. Фокусирайки се 
върху тях, започваш да забеляз-
ваш дори и най-малките пом-
ръдвания. В някои случаи точ-
ката на баланс може да създаде 
усещането на безтегловност, 
тъй като камъните изглеждат 
сякаш едва се докосват“, споде-
ля за работата и изкуството си 
художникът Майкъл Граб .

ЕКСТЕРИОР

Медитиращите камъни на Майкъл Граб, или 
кулите, които преодоляват гравитацията
Десетки градове в различни континенти приемат скулптурите му в търсене на баланс и хармония

КЛЮЧЪТ КЪМ РАВНОВЕСИЕТО
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Пловдив, ул. “11 август”  № 5 
рекламен офис: 032/634 655, www.katrafm.com

Седмичен хороскоп за периода 22   28 октомври

Понеделник и втор-
ник са благоприятни 
дни за пътувания, сре-
щи и разговори. Ако 
ви предстои интервю 
за работа или някаква 
професионална изява, 
бъдете спокойни - ще 
се представите добре. 
Периодът е подходящ 
за делови преговори, за 
установяване на нови 

контакти и за сключване 
на договори - няма да 
срещате пречки. Ако се 
появи някакъв проблем, 
той би могъл да дойде 
от нежеланието ви да си 
сътрудничите с околни-
те. Във ваша полза ще 
е да търсите общ език 
както с хората, с които 
работите, така и с тези, 
с които живеете.

Пътувания, 
срещи, разговори

Вниманието ви ще 
бъде заето с делнични 
въпроси, които, иска-
те или не, ще трябва да 
разрешавате. Какъвто и 
проблем да стои на дне-
вен ред, вероятно ще из-
питвате известно безпо-
койство. Опитайте се да 
мислите практично, въ-
ведете ред и си изяснете 
максимално ситуацията 

- така притесненията ви 
няма да се множат. Ако 
трябва да взимате важни 
решения, направете го 
до сряда, тъй като в този 
период ще сте по-разум-
ни и няма да се трево-
жите напразно. Седми-
цата е благоприятна за 
уреждане на финансо-
ви въпроси, за бизнес и 
предприемачество. 

Занимават ви 
делнични въпроси

Дава ви се чудесни-
ят шанс да постигнете 
това, което искате. Но 
следва да прилагате по-
мек подход. Използвайте 
изцяло дипломацията! 
Имайте предвид, че няма 
да ви бъде лесно да се 
справите. Ще попадате в 
напрегнати ситуации, в 
които ще ви предизвик-
ват да реагирате бурно. 

Опитвайте се да владеете 
гнева си и да не се кон-
фронтирате. Дните ви ще 
минават динамично в по-
зитивен план - каквито и 
амбиции да имате, шан-
сът да ги реализирате ще 
е голям. Ако се наложи, 
направете промяна, за да 
изградите баланс между 
личния и професионал-
ния си живот.

Вашият коз е 
дипломацията

Опитайте се да свър-
шите задачите си още 
през първите дни на сед-
мицата. Понеделник и 
вторник са добри за ра-
бота - ще успеете да се 
организирате, умът ви ще 
е бистър и ще ви хрумват 
добри идеи. Колкото по-
оригинални сте в това, 
което правите, толкова 
по-добре. Ще имате въз-

можност да доведете до-
край и някои дела, които 
сте отлагали или просто 
условията за това досега 
не са били подходящи. 
След средата на седмица-
та бъдете по-внимателни 
с харченето на пари - не 
се впускайте в пазарува-
не, не правете излишни 
разходи и не надвиша-
вайте възможностите си!

В професионално от-
ношение периодът ще 
е добър за вас, стига 
обаче да сте по-амби-
циозни и да преслед-
вате целите си. Ако се 
отдадете на лентяйство 
и очаквате награда за 
добре свършена работа, 
ще останете разочаро-
вани. Точно сега неща-
та ще зависят от вас и 

от готовността ви сами 
да постигнете целите, 
към които се стремите. 
Най-важно е да знаете 
какво искате - ако сте 
намерили посоката, ще 
получите нужната ви 
подкрепа. Периодът е 
чудесен за запознан-
ства и пътувания - пре-
живяванията ви ще бъ-
дат незабравими. 

Бъдете 
по–амбициозни

В служебно отноше-
ние седмицата ще е до-
бра - ще имате повече 
възможности за изява, 
както и приятни срещи 
и неформални разговори 
с колеги и делови парт-
ньори. Ако ви отправят 
предложение, обмислете 
го сериозно дали е фи-
нансово изгодно за вас 
и дали ви предоставя 

възможност за развитие. 
В дните след четвъртък 
обърнете повече вни-
мание на себе си - до-
вършете нещо, в което 
сте вложили енергия, 
изпълнете си едно жела-
ние или просто се пог-
лезете. Не жертвайте 
себе си заради другите, 
защото няма да ви оста-
нат сили! 

Обърнете внимание 
на себе си

Ще вземете решение, 
свързано с финансите 
ви или с материалното 
ви положение като цяло 
- може да установите ус-
пешно сътрудничество, 
да започнете бизнес или 
да придобиете някаква 
собственост. Най-добра 
реализация ще постигнат 
онези от вас, които се 
занимават с интелекту-

ален труд и търговия. 
Дори и да не сте заети в 
тези сфери, имайте пред-
вид, че способността ви 
да общувате и да попу-
ляризирате себе си ще 
ви носи пари и успехи. 
Контактите ви също ще 
работят във ваша полза, 
така че търсете подходя-
щите сътрудници и рабо-
тете в екип с тях. 

Установявате 
трайни контакти

На дневен ред през 
тази седмица при вас 
ще излезе темата за фи-
нансите. Добрата нови-
на е, че може да очак-
вате положително раз-
витие в тази област, тъй 
като ще премислите за-
дълбочено детайлите и 
ще вземете правилните 
решения. Ако вече сте 
се заели с покупко-про-

дажба на недвижимо 
имущество, очаквайте 
напредък след вторник 
- периодът е благопри-
ятен за сключване на 
договори. Ако ли не, 
може тепърва да пред-
приемете нещо, за да 
въведете ред в сметките 
си - така ще се възполз-
вате от благоприятните 
звездни влияния.

На дневен ред 
са финансите

Седмицата ще започ-
не добре - ще имате при-
ятни срещи, в работата 
всичко ще върви нормал-
но. Общуването с хората 
около вас ще бъде особе-
но ефективно. Така че, 
колкото повече срещи и 
разговори провеждате, 
толкова по-добре. Безо-
блачните дни обаче няма 
да продължат през целия 

период, тъй като след 
средата на седмицата 
по-трудно ще постигате 
хармония във взаимоот-
ношенията си. Дори и 
да сте благоразположени 
към околните, вероят-
ността да се стигнете до 
конфронтация е голяма. 
Това ще значи, че някой 
е прекалил и търпението 
ви се е изчерпало.

Възможни са 
конфронтации

Ако имате намерение-
то да приключвате дело-
ви отношения, които не 
ви устройват, или пък да 
откажете изпълнението 
на служебен ангажимент, 
сега е моментът. Хуба-
вото е, че погледът ви 
е отправен изцяло към 
бъдещето, а и нагласата 
ви е позитивна - това ще 
ви помага да се освобо-

дите от всичко старо в 
името на новото. Дните 
от понеделник до сряда 
са благоприятни - ще сте 
приятелски настроени 
към хората, с които рабо-
тите, и ще търсите общ 
език с тях. В четвъртък 
и петък ще сте малко 
по-разсеяни, така че по-
добре не се занимавайте 
с финансови въпроси!

Дайте път 
на новото

Постарайте се през 
тази седмица да не губи-
те здравия си разум и бъ-
дете малко по-практич-
ни в действията си! Има 
риск да полетите твърде 
нависоко, да подхранва-
те твърде големи очак-
вания, които да не се ре-
ализират. Що се отнася 
до взаимоотношенията 
ви с колеги и приятели, 

внимавайте с проявите 
на искреност - хубаво е 
да сте честни с тях, но 
има вероятност да не 
подберете правилните 
думи. Ако сте прекале-
но директни, нищо чуд-
но да засегнете някого. 
Дните след сряда са бла-
гоприятни за пътуване, 
за творчески занимания 
и явяване на изпит.

Подбирайте 
думите си

Ще бъдете благораз-
положени и позитивни 
към хората и всичко 
случващо се около вас. 
Ще взимате с лекота ре-
шенията и те в повечето 
случаи ще са правилни-
те. Интуицията ви ще 
е силна и ще може да 
се доверявате повече на 
усещанията си. Ако ви е 
нужна информация или 

съдействие, ще ги полу-
чите, и то без кой знае 
какви усилия. Вторник, 
сряда и четвъртък са 
чудесни дни - не ги пре-
карвайте в бездействие. 
Насрочете за тогава 
важните дела, срещи и 
разговори. Умението ви 
да общувате ще се про-
яви особено силно и ще 
плувате в свои води. 

Вършите всичко 
с лекотаБЛИЗНАЦИТЕЛЕЦ

Не правете 
излишни харчовеОВЕН

РАК ЛЪВ ДЕВА

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ

КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ

АСТРОЛОГ
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ПРАЗНИК

На 20 октомври на 
стадион „Локомотив“ в 
град Септември RÖFIX 
организира „BAUFEST 
RÖFIX и приятели“. Фе-
стът е част от платфор-
мата на RÖFIX „Лигата 
на майсторите“. 

За  първи път ком-
пания от строителния 
бранш организира фест 
с подобен мащаб, кой-
то събра на едно място 
един толкова важен сег-
мент от строителството, 
който често бива пре-
небрегван и неразбран 
- майсторите. Екипът на 
RÖFIX има друга глед-
на точка по темата: ние 
ценим майсторлъка, за 
нас майсторите често 
са нашето вдъхновение, 
а техните креативност, 
трудолюбие и профе-
сионализъм са достой-
ни за уважение. Затова 
ние ги събрахме на едно 

място на по бира, за да 
обсъдим досегашните 
ни съвместни успехи, 
бъдещите ни планове 
и за да създадем нови 
контакти и приятелства. 
Фестът продължи два-
надесет часа с нонстоп 
хубава музика, качестве-
ни скара и бира. На сце-
ната излязоха култови 
български изпълнители 
и групи като Михаела 
Филева, Графа, ЪпсурТ, 
Обратен Ефект, Васко 
Кръпката, Б.Т.Р., Севи, 
както и септемврийски-
ят фолклорен танцов 
ансамбъл „Загоровче“. 
За доброто настроение 
на всички се погрижиха 
и нашите приятели от 
Аламинут.

Като се радва на сил-
ния и запомнящ се старт, 
екипът на RÖFIX плани-
ра да превърне феста в 
ежегодна традиция.

Идеята за такъв праз-
ник не е спонтанна. Тя 
се роди преди година 
в екипа на RÖFIX, но 
чакаше своето точно 
време, за да бъде реа-
лизирана. Няма по-под-
ходящо време за такъв 
празник от навечерието 
на Димитровден - 26 ок-
томври, когато е Денят 
на строителя, и в годи-
ната, в която марката 
навършва 130 години 
от своето основаване 
през далечната 1888 г., а 
стъпването й на българ-
ския пазар се е случило 
точно преди 15 години.

Фестът се проведе с 
любезната подкрепа на 
приятели и партньори: 
Община Септември в 
лицето на кмета г-н Ма-
рин Рачев, Огняново-К, 
Стиросаур, Холсим, Ди-
гипс, Нидекс, Раватерм, 
Протектор, Малтех.

„BAUFEST RÖFIX И ПРИЯТЕЛИ“ 
СЪБРА НА ЕДНО МЯСТО МАЙСТОРИТЕ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА
На сцената на феста излязоха едни от най– големите звезди на българската поп и рок музика


