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Модерните
времена не толерират посредствената работа, а знанията трябва да бъдат подплатени със съответните умения. Най-голямото
предизвикателство е постоянното усъвършенстване, а навлизането на
технологията в архитектурния свят не оставя
никакво време за отпускане. Университетско-

то образование дава солидната основа на техническото познание, а оттам се отива към по-висша степен - творческото мислене. Имаме шанса да се учим от уверени
и уникални хора, които
освен материята на предметите ни учат и на съответната етика и уважение
към професията. В някои
университети обаче чес-

то липсват елементи, които развиват творческото мислене, генерирането на идеи и работата в
екип, без които в съвременния свят вече нищо
не може да се постигне,
казват млади професионалисти.
„Академия Градът“ е
свеж и вдъхновяващ проект, който среща с практиката, а контактът с мен-

торите е безценен - възможността да се срещнем в неформална среда
с успелите и успяващите
в строителството и архитектурата. Нека „Академията“ да се окаже онази
спойка между реалността и висшето образование - в България или в
чужбина, платформа, където да представиш себе
си и идеите си и да полу-

чиш откровено мнение и
оценка, пространство за
смелите млади хора, които искат да експериментират, без това да се отрази на оценките и дипломата им, пространство за игра с материалите, моделите, технологиите, казват в интервю участниците в първото издание на „Академия
Градът“.
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ИНТЕРВЮ
Лазар Лазаров, председател на журито в конкурса „Ideal Standard Баня на годината 2014”:

Всеки заслужава своя идеал като постижим
стандарт
За 11-и път провокираме младите и амбициозни дизайнери да създават необикновен и вълнуващ дизайн на бани
Г-н Лазаров, единайсетото издание на конкурса „Ideal Standard Баня
на годината 2014” за пореден път постави пред
участниците нови предизвикателства. Кое ви
провокира?
- „Провокира” е точният израз за това, което ние правим
с кандидатите всяка година.
Вече за 11-и път провокираме младите и амбициозни дизайнери да създават изключителен, необикновен и вълнуващ дизайн на бани. А как
решихме да определим категориите, в които да се състезават тази година – това е лесно обяснимо. Ние от „Идеал Стандарт” смятаме, че всеки заслужава своя идеал като
постижим стандарт. Нашата
мисия е да превръщаме идеалите в реалност и да създаваме красиви и функционални
пространства за всеки. Смятаме, че хората се нуждаят от
удобство и комфорт не само
когато са в къщи, но и в хотела, когато пътуват по работа или по време на ваканция,
както и когато се забавляват
вечер в клуб или ресторант. А
темата за тоалетните в детската градина или в училището
ни е любима. Отдавна се стремим да убедим учителските
и родителските среди, че тоалетните в детската градина
или училище са място, което
възпитава. „Идеал Стандарт”
е специалист в оборудването
на санитарни помещения от
различен характер. Трябваше
да покажем на хората как се
свързват едни умно и красиво
проектирани продукти с невероятните идеи на дизайнерите и резултатът е едно красиво използване на пространството.
Дни преди официалната церемония по награждаването каква е вашата оценка за нивото на
тазгодишните проекти?
Какво ви изненада и впечатли?
- От няколко години председателствам журито на конкурса
и трябва да ви споделя, че ми е
все по-трудно да избирам измежду многото проекти с достойнства, които претендират
за наградата „Баня на годината”. Попадайки в този конкурс, кандидатите сякаш се
развихрят и генерират доста
смели идеи. Избират нови материали, залагат на интересни
форми и създават оригинална
атмосфера. Вероятно успяваме да ги вдъхновим да създа-

Л

азар Лазаров е директор на търговската организация на клъстер
България в „Идеал Стандарт Интернешенъл“ от октомври 2011 г. В тази си
роля той отговаря за развитието на пазарите в страните от клъстера: България, Румъния, Полша, Литва, Латвия, Естония, Украйна, Сърбия, Албания, Словения, Хърватия и Унгария.
Г-н Лазаров е част от компанията от 20 години като
ръководител в областта на
маркетинга, бизнес развитието и продуктовия мениджмънт. Той е председател на журито на ежегодния конкурс „Ideal Standard
Баня на годината”.

М

исията на
„Идеал Стандарт“ е да превръща идеалите в реалност и да създава
красиви и функционални пространства
за всеки

та година това бяха колекции
за цялостно обзавеждане като
Dea, смесителите Ceraplan III,
тоалетни чинии без ринг, ултратънки тоалетни седалки
и други продукти. Тази година пускаме още по-интересни неща – колекцията Tonic
II и иновативната технология
Aquablade, която ще направи
революция в тоалетните.

ват пространства, все по-подходящи за отпускане и отмора, за освежаване и енергизиране, за трансформация и
разкрасяване, дори за игра и
забавление. Но това е добър
знак, защото колкото ни е потрудно да оценяваме, толкова по-добре сме си свършили
работата. Като член на журито адмирирам проектите, създадени със страст и с дълбоко разбиране на потребностите на бъдещия обитател на дадено пространство. Като човек от „Идеал Стандарт” ценя
високо познаването на продуктите на марката, следенето на
новостите и използването на
последните иновативни продукти на компанията.
Това, че залагате на нови
категории, в каква степен диктува развитието
и иновациите в продуктовата гама Ideal Standard?
- Това, че залагаме на нови
категории, произтича от основната цел на конкурса – да

придвижва културата на банята в България напред. Искаме да повишим стандартите не само в дома, но и в обществените места. Нека признаем, че за последните 20 години банята на българина се
промени значително. Тя стана по-голяма, броят на баните в домакинството се увеличи. Банята стана все по-осъзната като жизнено пространство – там прекарваме все повече време не само за хигиена,
но и за пречистване в духовния смисъл. Ето защо развитието на продуктите за баня е
в посока на по-висока функционалност, висока степен на
комфорт, лесна поддръжка и
особено в посока на икономия на ресурси. Добрият дизайн се състои не само в приятни и красиви форми, но
предимно в перфектна функционалност, надеждност и
дълговечност. Това го показваме на практика всяка година с пускането на все по-съвършени продукти – минала-

Какво е мястото на санитарните помещения в обществените сгради – училищни, хотелски, офисни, спортни?
- Вероятно ще се съгласите с
мен, че мястото на санитарните помещения в обществените сгради е изключително
важно. Освен че трябва да ги
има като достатъчен брой, за
да отговорят на потенциалните потребители, те трябва да
отговарят и на специфични
изисквания. Сред тези изисквания са лесна хигиена, безопасност при употреба, ергономичност и икономия на
вода и енергия. Появата на такива помещения в категориите на конкурса „Баня на годината“ означава, че искаме да
привлечем вниманието на инвеститори, архитекти и дизайнери към тези пространства и
да ги убедим, че има какво подобро да се направи. А апелът
ни към потребителите е: бъдете взискателни.
Какви са тенденциите
при санитарното оборудване и обзавеждане през
последните години? Висок ли е стандартът им?
- Радостен съм да споделя, че
тенденцията се променя – от
най-евтино и нефункционално оборудване към по-високотехнологични решения, които осигуряват нужния комфорт на потребителите и спокойствието на инвеститорите.
Тези, които са избрали „Идеал
Стандарт”, няма как да не се
радват на висок стандарт. Усилията на нашата компания не
спират в търсенето на все подобри решения за обществените тоалетни. Миналата година пуснахме подобрена версия на електронните ни смесители Ceraplus, конзолни тоалетни чинии Connect без ринг,
както и нови инсталационни
системи за вграждане. Тази
година пускаме нова серия
училищни тоалетни Contour
21, които са не само функционални, но и красиви, каквито
нашите деца заслужават.
Интервюто взе
Силвия ЗЛАТКОВА
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КОМПАНИИ
Георги Георгиев, консултант и пълномощник на изп. директор на „Теклас - България” АД:

В строителство и оборудване на третия ни
завод в Кърджали са инвестирани 20 млн. лв.
Г-н Георгиев, наскоро завършихте изграждането
на трети завод за производство на каучукови водни съединения и пластмасови тръби за автомобилната промишленост?
На каква стойност възлиза инвестицията в строителството и оборудването на новата производствена база и какъв е нейният капацитет?
- От навлизането си в България през 2004 г. „Теклас - България“ се превърна в уважавана компания, лидер в производството на каучукови и
пластмасови съединения за
автомобилната промишленост и пример за добро финансово представяне. Ние сме
част от холдинг „Теклас”, чието начало е поставено преди
45 години в Турция, а към настоящия момент има изградени и работещи заводи в Русия, Китай, Турция, а в скоро време и в Южна Америка.
Имаме изградени логистични
центрове в Европа и Северна
Америка. Вече 10 години „Теклас - България“ е социално
отговорна компания, подкрепяща множество значими каузи. Стратегически инвеститор сме в развитието на икономиката и сме най-големият инвеститор в област Кърджали. Доказахме се като доверен партньор и се превърнахме в предпочитан работодател чрез сътрудничеството
ни с множество институции
и организации и стотиците фирми - наши доставчици
и подизпълнители. В момента ние сме най-големият работодател на територията на
област Кърджали с 1500 души
персонал.
Бизнес програмата на дружеството предвижда до края на
2015 г. персоналът да достигне 2000 души. В строителство
и оборудване за третия завод
са инвестирани 20 млн. лв., а
общата стойност на инвестициите до този момент възлиза
на 68 млн. лв.
Какви бяха основните
предизвикателства при
проектирането и изграждането на новия завод?
Какви съвременни технологични решения са приложени в сградата?
- Основните предизвикателства бяха заложени в самото
техническо задание, а именно да се проектира двуетажна
производствена сграда с размери 80/108 м, разстоянието
между колоните да е в порядъка от 12 до 14 м, а общата

Г

еорги Ив. Георгиев е адвокат
към Адвокатска колегия - Кържали,
от 1992 г. Консултант и пълномощник на изпълнителния директор на
„Теклас - България”
АД от учредяването на дружеството
през 2004 г.

П

оддържаме сътрудничество с професионални гимназии от Кърджали, а също така
ни предстои сключване на договор с
Габровския технически университет

височина на сградата е 10.50
м.
Проектанският екип избра
скелетно-гредова конструкция от стоманобетонни и стоманени елементи. Междуетажната подова конструкция
е касетирана. Използвани са
инвентарни пластмасови легени за кофраж. На първия
етаж се образува релефен таван, който не изисква мазилки, а само боядисване. Осигурен е автомобилен достъп от
всички страни на фабриката.
Каква е застроената
площ на завода, кои фирми са проектанти и строители на обекта?
- Общата застроена площ на
трите завода е 46 000 кв.м,
като изграденият производствен Корпус 3 през 2014 г. е с
разгъната застроена площ 18
000 кв.м и е на два етажа.
Проектната
документация
е изготвена от екип на „ЕР
ДЖИ ЕС ПРОЕКТ” ООД, гр.

Кърджали, с управител арх.
Радосвета Хаджиева. Строителният надзор се извърши от
специалистите на „Тюрес Консулт” ЕООД, гр. Крумовград, с
управител инж. Ремзи Тахир.
Главен изпълнител на строителството е фирма „К-Кържъ” ЕООД с управител Кадир
Кържъ.
Колко нови работни места са разкрити и срещате ли проблеми с намиране на квалифицирани кадри?
- Изключителен шанс за Кърджали и региона е установяването на дружеството именно тук, тъй като инвеститорите бяха пред дилемата дали в
Стара Загора или в Кърджали да бъде построен първият
завод. Решаваща роля за решението да бъде в Кърджали
е на генералния директор на
холдинга, с когото оттогава
се познаваме и работим заедно от 2004 г. Следва да отбеле-

жа и заслугата на общинския
съвет на Кърджали и неговия
председател, и най-вече на тогавашния и настоящ кмет на
Кърджали инж. Хасан Азис, за
предоставения за закупуване
терен през 2004 г., който е изключително ценен и необходим на това специфично производство. Преминахме през
различни препятствия, защото не вярваха тогава в сериозността на намеренията на инвеститорите.
С работещи 1500 работници
и служители ние сме най-големият работодател на територията на област Кърджали.
Хората са най-ценният ни ресурс и те са тези, които правят
компанията успешна. С разширяване на производството плановете на компанията са да бъдат разкрити нови
500 работни места до края на
2015 г.
По отношение на втората част
от нашия въпрос искам да отбележа, че моите впечатления,
които са натрупани от практиката, показват, че има разминаване между това, което
търсим, и което се предлага
на пазара на труда. Много от
кадрите, особено тези от нежния пол, идват при нас от работа на полето или като домакини. Всеки иска да получава
много пари, което е добре, но
какви умения и качества има е
под въпрос. Според мен един
от основните проблеми е, че
младите хора, които завършват образованието си, не са
достатъчно подготвени за изискванията на бизнеса като
умения и като нагласа. Необходимо е учебните заведения да си сътрудничат с фирмите в съответния отрасъл.
Поддържаме сътрудничество
с професионални гимназии

В

национален
план няма стратегия за насърчаване развитието на автомобилната индустрия с данъчни облекчения или чрез
субсидии

С разширяване на производството плановете на компанията са да бъдат разкрити нови 500 работни места до края на 2015 г.
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КОМПАНИИ
от Кърджали, а също така ни
предстои този месец сключване на договор с Габровския
технически университет.
В нашата фирма ценим високо човешкия фактор и се стремим да предложим най-добрите условия и възможности
на хората да развиват своя потенциал. На почти всички ръководни позиции са привлечени млади кадри с техническо образование, с по един
или два западни езика. Те периодично са в командировки
в автомобилните заводи с цел
повишаване на квалификациите им.
Кои са основните пазари и
компании, за които работите?
- В дългосрочен план компанията ще разширява продуктовата си гама. До края на
тази година третият производствен корпус ще достигне
пълния си производствен капацитет.
Сто процента от произвежданата продукция са предназначени за износ - Германия, Канада, Унгария, Чехия, Англия,
Русия, Мексико, Австралия,
Полша, Испания, Южна Корея, САЩ, Италия, Франция
и други страни.
За момента имаме подписани дългосрочни договори с
МЕРЦЕДЕС, BMW, АУДИ,
ФОЛКСВАГЕН,
ВОЛВО,

ФИАТ, ОПЕЛ, ФОРД и други автомобилни производители, поради което се наложи да
увеличим капацитета за производство.
Фирмата ни прави един много голям растеж, завоювахме
нови позиции, сключени са
договори с нови клиенти, станахме още по-доверен доставчик на автомобилните компании.
Инвестициите в индустриалния сектор са
стратегически фактор
за развитие на българската икономика. Какви

стимули са необходими
за бизнеса, за да се повиши делът на индустрията в БВП?
- Автомобилният сектор в
България е с висок потенциал за развитие. По последни
данни 2 млрд. лв. е износът на
автомобилни компоненти и
части, произведени в България, за изминалите 5 години.
За 2014 г. „Теклас - България”
има 150 млн. лв. приходи, които са 100% от износ.
В национален план за съжаление няма стратегия за насърчаване развитието на автомобилната индустрия с данъч-

„ФЦЦ Конструксион“ - клон България,
строител на Дунав Мост 2,

ПРОДАВА:
Aсфалтова база INTRAME UM-200, с производителност 200 т/час,
пълен комплект и действаща

ни облекчения или чрез субсидии.
Какви са следващите инвестиционни планове на
компанията в Кърджали?
Ще се осъществи ли намерението за изграждане
на съвместно предприятие с австрийска компания за производство на
алуминиеви тръби?
- „Теклас - България“ има дългосрочни планове за присъствие в България. От стартиране на производството през
2006 г. ние непрестанно инвестираме в нови производ-

ствени линии в заводите ни
в гр. Кърджали. Влагаме много ресурси в съвременни технологии, в подобряване на качеството на нашите продукти,
в обучения, в избор на най-добрите суровини и доставчици
и в грижа за здравето на нашите работници и служители. Като логичен резултат от
усилията, които полага ръководството, на 4 февруари т.г.
„Теклас - България” АД получи наградата в категория „Инвестиция в иновативен бизнес
за 2014 г.” в конкурса „Инвеститор на годината”, организиран от Българската агенция за
инвестиции. В края на 2014 г.
фирмата ни беше удостоена и
с награда TRUE LEADERS от
ICAP - България, за компания,
която е сред 300-те най печеливши по EBITDA, увеличила
броя на персонала си и е с висока кредитна оценка според
ICAP Credit Score.
А що се отнася за намерението ни за изграждане на съвместно предприятие за производство на алуминиеви тръби - с компания от Австрия са
водени съвместни преговори,
в момента сме на финалната
права. От страна на австрийската компания е получено
одобрение и в скоро време очакваме съгласието и на нашето ръководство.
Интервюто взе
Светла ДОБРЕВА

BUILDING INNOVATION
FORUM SERIES 2015

годишна конференция

инвестиции и строителство на
офис и административни сгради

16 април 2015
Sofia Event Center

•Отделения

за инертни материали 4 (8 куб.м)
•Обем на асфалтовите бункери 3 х 45 куб.м
•Капацитет на смесителя
2600 кг
•Капацитет на везната за
инертни материали 3000 кг
•Капацитет на асфалтовата
везна 250 кг
•Капацитет на бункера за
гориво 45 куб.м
•Обща инсталирана мощност 467 кW
•Работно напрежение 380 V
•Цена 180 000 евро

Портален кран на релси

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ НА ПРОГРАМАТА:
•производител „JASO” Испания
•модел EXM-250 H-14 4/1
•работещ
•товароподемност 25 т
•светъл отвор 19 м
•цена 60 000 евро

• Съвременните офис сгради в глобален мащаб – световните образци
• Инвестиции в офис сгради – как да създаваме качествени активи
• Качественото проектиране и изпълнение на офис сградите – ключови
предизвикателства при създаването на първокласни активи
• Повишаване качеството на работната среда, постигане на енергийна
ефективност и оптимизация на експлоатационните разходи чрез
интелигентни сградни решения

Със съдейст ието на:

Кофражни платна малко използвани - 2000 кв.м на цена 90 евро/кв.м.
Местоположение: Видин
За справки: е-mail: eli.emilova.fcc@gmail.com, GSM 0885934168 – Адриан

Проект на:

За допълнителна информация: 02 958 88 33
events@thecitymedia.bg | oﬃces.buildinginnova on.bg
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НОВИНИ
Световни архитектурни светила четат лекции в УАСГ
Изложба на студентски
проекти от първия семестър на магистърска програма „Архитектурна теория
и критика“ (АТК) в Архитектурния факултет на УАСГ
беше открита в сградата
на УАСГ. Две са новите надстроечни магистърски програми по архитектура изцяло на английски език по
програма „Развитие на човешките ресурси“ с ръководител на проекта доц.
д-р арх. Милена Металкова-Маркова и координатор
гл. ас. д-р арх. Панайот Савов. Те са с продължителност 3 семестъра в задочна
форма и са само за магистри по архитектура. Целта им е да предложат нов
формат на архитектурно
образование на чужд език,
което да повиши конкурентоспособността на българските студенти на пазара
на труда в България и в ЕС,
да привлече студенти от
региона и света. Амбицията е да се предложи качествено архитектурно образование, като на студентите
се предложи алтернатива
за обучение на чужд език
и с чуждестанни лектори в
България, обясни програмният ръководител доц. Металкова. Гаранция за качество са десетте изтъкнати чуждестранни лектори
в архитектурната теория и
практика.
През октомври 2014 г. двете програми стартират АТК с 11 студенти и САТ с 6
студенти. Те обхващат два
семестъра с лекции и упражнения и трети финален
семестър с дипломна работа - архитектурен проект

Целта на програмата „Архитектурна теория и критика“ е изграждане на критичен поглед върху развитието на съвременната архитектура и градско развитие
на базата на мултидисциплинарни знания в областта на историята и теорията
на архитектурата, обясни нейният програмен директор доц. д-р арх. Георгий Станишев на пресконференцията и ръководителят на европейския проект доц. д-р
арх. Милена Металкова-Маркова.

или магистърска теза като
теоретична разработка, което е новост за практиката в УАСГ. Първият випуск
ще завърши през февруари 2016 г.
Целта на програмата „Архитектурна теория и критика“ е изграждане на критичен поглед върху развитието на съвременната архитектура и градско развитие
на базата на мултидисциплинарни знания в областта на историята и теорията на архитектурата и градоустройството, хуманитарните науки и опознаването на разностранни методологии на проектиране
от професионалната архитектурна практика, обясни нейният програмен директор доц. д-р арх. Георгий Станишев. Той определи програмата като смел
и нетрадиционен експеримент, който има потенциала да промени цялостната
образователна система на
университета. Това е въз-

Хотел „Персенк“ със специална награда

можност да преформулираме отделните сглобки между различните дисциплини,
да свържем двете половини на архитектурата, да погледнем по различен начин
върху проектантската работа, пространствата и живота като цяло. Пресечната точка между историята, философията, изкуствата и архитектурата обогатява перспективата и мирогледа на вече практикуващите проектанти, които
се обучават по програмата. В края на април за лекция по програмата в София
ще пристигне световноизвестният архитект Франко
ди Джиани, обяви още арх.
Станишев.
През първия семестър лекции и упражнения са водили проф. Юхани Палазмаа
от Финландия, проф. Антъни Робертс от Университета в Брайтън, проф. Жорж
Хайнтц от Университета в
Страсбург, проф. Ханс Ибелингс - Холандия, както и

изтъкнати български специалисти като доц. Владимир Филипов - СУ „Св. Кл.
Охридски“, доц. Мария Диамандиева - БАН, проф.
Бойко Кадинов - УАСГ, Надежда Джакова - куратор
на САМСИ, доц. Георгий
Станишев и доц. Милена
Металкова-Маркова - УАСГ.
През втория семестър се
очакват Руди Ричоти от
Франция, Кенго Кума от
Япония, проф. Олег Явейн
от Русия, арх. Кинда ал Сайет - Школа Бартлет, Лондон, арх. Пол де Вром от
Холандия, арх. Хеле Джул Дания. От българска страна лектори ще бъдат проф.
Александър Кьосев - СУ, д-р
Яна Бубнова и д-р Веселина Пеневска - НБУ. Лекторите са възхитени от общуването си със студентите
и са силно мотивирани да
участват в програмата и в
бъдеще, изтъкна доц. Металкова.
Другата магистърска програма на английски език е

и Столичната община. Организатор е „Прим Експо“. Профилът на участниците включва туроператори, пътнически
агенции, хотели, балнеологични курорти и СПА центрове,
национални туристически организации, общини, компании
за детски туризъм, голф, винен и алтернативен туризъм,
професионални учебни заведения, хотелско и СПА оборудване. На националния щанд на Министерството на туризма бяха представени общо 25 браншови туристически организации. През тази година в изложението участваха над
250 български представители на туристическия бизнес и
около 130 участници от над 21 страни от цял свят.

Нови книги

Хотел „Персенк” бе отличен със специална награда за принос в развитието на СПА туризма в България по време на
галавечерята по повод края на 32-то издание на туристическото изложение „Ваканция и СПА Експо 2015”. Наградата
бе връчена от председателя на Асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите в България Благой Рагин. Той определи хотел „Персенк” като „бисера на Родопите” и един от
най-хубавите СПА хотели у нас.
Изложението се провежда под егидата на Министерството на туризма и в партньорство с браншовите организации

В своя монографичен труд Пеньо Столаров разглежда архитектурата на XX
век като част от двуцентричния културен модел на европейската култура.
В подкрепа на тази
теза той сравнява
архитектурните школи „Баухаус“ в Германия и „Вхутемас“ в Съветска Русия. В
един кратък обзор авторът разглежда развитието на евро-

Програмен ръководител на програмата „Съвременна архитектурна технология“ е доц. д-р арх. Мариана
Цветкова. Координатор на европейския проект е гл.
ас. д-р арх. Панайот Савов

„Съвременна архитектурна
технология“ (САТ) с програмен директор арх. Мариана
Цветкова с активното участие в нейното разработване на проф. д-р арх. Жеко
Тилев. Целта на програмата е да предостави адекватни знания и умения, свързани с най-съвременните
архитектурно-конструктивни решения, реализирани в
последните поколения високотехнологични сгради и
съоръжения. Разработки на
студенти по тази програма
се очаква да бъдат показани през юни т.г. след края

на втория семестър. Експериментът е добър и има добри изгледи двете програми да продължат и след
дипломирането на първия
випуск през февруари 2016
г. Опитахме се и мисля, че
успяхме да постигнем интердисциплинарност, която липсва в стандартната
програма. Следващият семестър ще бъде още по-динамичен за обучаващите се
в двете програми, изтъкна
Мариана Цветкова, програмен ръководител на САТ.
За информация:
archimasters.uacg.bg1

пейската архитектура до 60-те години на XX век и обръща
особено внимание на постмодерното котекстуално мислене в годините след това. За контекстуалното формообразуване съществена форма играят ограничено израсналите структури на европейските градове. Богатството
на форми и присъствието на сгради от различни епохи на
европейката архитектура правят центровете на европейските градове извор на формообразувателните принципи,
които намират място в постмодерната контекстуална архитектура до наши дни. Авторът анализира обществените пространства в избрани европейски градове. При това
биват формулирани онези параметри на градската структура, които играят роля за съвременното архитектурно и
градоустройствено мислене. Изводите от анализа Пеньо
Столаров включва в своите предложения за формирането на обществените пространства в центъра на град София. Авторът отделя особено внимание на водещи архитекти от 80-те години на XX век, които включват в композицията на своите сгради елементи, обогатяващи обществените пространства на градовете, в които са ситуирани.
В монографията намира място и архитектурното творчество на автора. Чрез скиците си авторът дава възможност на читателя да получи представа за първите стъпки
на архитекта проектант и по този начин да се запознае с
творчеството му като израз на постмодерното контекстуално мислене от средата на 70-те години до наши дни.
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Подготвят за ремонт Етнографския музей
в Старинен Пловдив
В ход е открита процедура по ЗОП за изпълнител на строително-ремонтни и аварийни работи на пловдивския Етнографски музей, вторият по големина в страната. С отпуснатите от
община Пловдив 13 000
лв. ще бъдат цялостно обновени покривната конструкция, покривни покрития и елементи
на една от най-красивите къщи в Стария град,
разположена непосредствено до Хисар капия.
Сградата, някога принадлежала на търговеца
Аргир Куюмджиуглу, е
паметник на културата с
национално значение заради интересната си архитектура, съчетана със
средновековните останки и богатите си стенописи и дърворезби. Конструкцията й е дървена,

изработена от дъб. Използвана е и част от крепостната стена.
Заради размерите си е
наричана още „Царската къща”– заема 570 кв.м
площ, има 12 стаи, разположени около огромни салони. Забележителна е със 130-те си прозореца и големия добре
подреден двор, потънал
в зеленина. Великолепната дърворезба на таваните е уникална за всяко
помещение, богато декорирана е отвън и отвътре с растителни мотиви. Характерни са вградените долапи и алафрангите.
С предприетия ремонт ще бъдат подменени
компрометирани дървени конструктивни елементи. Всички
елементи на покривната
конструкция ще бъдат

Целогодишно Етнографският музей домакинства изложби, срещи, музикални фестивали

третирани за повишаване на пожароустойчивостта им. Предвижда се
запазване на оригиналното разположение на
покривните линии и на-

клона на покрива на къщата, като счупените керемиди ще бъдат заменени с нови, също тип
„турски”. В подпокривното пространство ще

се полага хидроизолация
от два пласта воалит и
топлоизолация от 10 см
негорима каменна вата.
По детайл ще се обновяват капандури, стрехи,

фронтони, комини. Като
паметник на културата
на сградата е предвидено
поставяне на мълниезащитна инсталация.
Крайният срок за получаване на офертни
предложения е 23 март
2015 г. Срокът за изпълнение на ремонтните работи е 4 месеца.
През 2015 г. в капиталовата програма на
Пловдив са предвидени
още 120 хил. лв. за текущи ремонти на къщите в
Старинен Пловдив. С 320
хил. ще бъде финализирана вътрешната реставрация на къща „Клианти”, за която вече е обявена обществена поръчка за изпълнител. 200
хил. лв. са планирани за
археологически разкопки в източната част на
Небет тепе.
Светла ДОБРЕВА

Скейт парк за почитателите на модерните спортове в Бургас
Нов атрактивен скейт
парк ще радва почитателите на модерните спортове в бургаския
комплекс „Изгрев“. Той
ще може да се ползва
от любители на ролери,
скейтборд, от велосипедисти. Новото съоръжение, което предстои да
бъде завършено до май,
е част от плана за благоустройство на парк „Изгрев“, който се реализира по „Интегриран проект за обновяване на
значими пространства в
град Бургас“, финансиран по ОП „Регионално
развитие”.
Идеята е на мястото на
старите неугледни и нефункционални площадки да се изгради атрактивен за спорт, развлечение и почивка парк. Освен самата спортна зона

ще бъде изпълнена реконструкция на околната алейна мрежа, облагородяване на зелени площи и доставка на парково обзавеждане. В завършен вид скейт паркът ще представлява затворена система, съставена от извивки с височина от 1.2 до 1.6 м, spine
трансфер, няколко hip
трансфера с различен
ъгъл, bump, 7-метров
извит рейл, 4-метров извит ръб с тръба, 4-метров прав рейл.
Съоръжението
включва още пирамида,
висока 1.2 м, състояща
се от А-frame трансфер
и рейл, 2 трансфера с наклонени, прави ръбове +
рейл, баланс, голям скок,
bumр трансфер, пирамида, висока 1.5 м - с извит
ръб. Кръгът се състои от

няколко сета стълби (2
бр., 3 бр., 5 бр.), наклонени ръбове, рейлове, euro
gap и виражи.
С изпълнението на
проекта ще бъдат благоустроени 2571 кв.м зелени площи, включително
засаждане на 23 широколистни и 20 иглолистни дървета.
Алеите около съоръжението са с широчина приблизително три
метра, като на места се
образуват площадки с
площ над 160 кв.м, които ще бъдат подходящи
за практикуването на ролер спортове. Площта на
алейната мрежа, предвидена за благоустрояване,
е 1947 кв.м.
Пространството
е
проектирано така, че да
дава възможност за бързо развитие на начина-

14 оферти за ремонт на общински
заведения в Шумен
14 фирми кандидатстват по обществената
поръчка за текущи и аварийни ремонти по детски
градини, училища, читалища, културни институти, детски ясли, социални
структури и други сгради
на територията на община Шумен. За ремонтните
дейности - в рамките на
12 месеца, оферти са подали „Градив“ ООД – София, „Бодипласт систем“

ЕООД – Смядово, „Весела“ ООД – Варна, „Коди07“ ООД – Бургас, „Термикс ЕС“ ЕООД – Пазарджик, „АРК – билдинг“
ООД – Ямбол, „Симекс“
ЕООД – Шумен, „Проект строй“ ЕООД – Шумен, „Шуменска крепост“
АД – Шумен, ЕТ „Александър Костов“ – Шумен,
РВ „Инженеринг“ ЕООД
- Шумен, „Гарант строй“
ООД – Шумен, „Паркоиз-

граждане Шумен“ ЕООД –
Шумен, „НСП-АТ“ ЕООД
– Шумен.
Общата стойност на
поръчката е 491 666 лв.
без ДДС. Участниците се
състезават по шест обособени позиции: бетонови и арматурни работи,
покривни работи, бояджийски работи, настилки, облицовки и ВиК, железарски работи, стъклопоставяне.

ещите и приятни моменти при карането за
по-напредналите скей-

търи и ролеристи.
Паркът ще е подходящо място за провеждане

на регионални и международни състезания.
Силвия ЦЕНОВА

8

Строителство ГРАДЪТ, 23 февруари - 1 март 2015 г.

gradat.bg

ГРАДСКА СРЕДА

Амфитеатър и интерактивен фонтан ще
красят бъдещия парк „Възраждане”

А

мфитеатър, циркова площадка, интерактивен фонтан, гигантски шах, иновативно съоръжение за катерене. Това са част
от атракциите, които ще радват посетителите в бъдещия парк „Възраждане”,
чието изграждане трябва да започне до броени
месеци. Първият новоизграден парк в София от
30 години насам ще заема площ 52 дка в Зона
Б5, заключена между улиците „Камен Андреев”,
„Партений Нишавски” и бул. „Скобелев”.

Паркоустройственият проект е дело на екип
от ОП „Софпроект”
с водещи проектанти
ланд. арх. Веляна Найденова и ланд. арх. Мария Грозева под ръководството на инж. Петър Терзиев. Проектът е
на стойност 4.2 млн. лв.,
от които 1.7 млн. лв. се
осигуряват със заем по
JESSICA, а останалите
средства са на „Софийски имоти” АД.
Атракции за малки и големи

Най-атрактивна ще
бъде централната зона
на парка, която ще е
пресечна точка на всички основни алеи и подходи. Тук ще бъде оформен амфитеатър, в който ще се провеждат разнообразни
културни

прояви на открито. От
него ще се открива гледка към интерактивна
водна площ, състояща
се от водни струи, които няма да падат във водно корито, а ще се поемат от съоръжения под
околния терен. „Фонтанът ще бъде уникален и
ще се превърне в притегателно място. Подобно съоръжение се прави
за пръв път в български
парк”, обясни арх. Веляна Найденова.
Друг емблематичен
елемент в парка ще са
широките стълби, които
ще отвеждат към парка
откъм бул. „Скобелев”.
Те ще бъдат оформени
като нива, на които младите хора могат да сядат по подбие на редица европейски градове.
На най-ниското ниво е

ка, която ще се превръща в гигантски шах. Тя
ще се използва от цирк
„Балкански”, който ще
монтира шапитото си
върху нея, за да изнася
представления и спектакли. Когато го няма обаче, площадката ще бъде
заета от големи шахматни фигури. „Ще имаме
припокриване на дейностите с цел максимално ползване на тази територия”, обясни арх.
Мария Грозева. Част от
алейната мрежа в тази
зона ще бъде с усилена
настилка, така че да понесе натоварването на
цирковите камиони и
каравани.
Световният лидер в
изработването на изкуствени катерачни стени „Уолтопия” ще монтира в парка уникално
съоръжение за катерене с въжена линия, което няма аналог в София.
До него ще бъде изградена и детска площадка
за по-малки деца. Целта е съоръженията да
бъдат разделени според
различните възрастови
групи.
Спорт и парк в едно

проектиран площад с
кафене. Нов ресторант
ще бъде изграден и на

мястото на съществуващото заведение „Македонска среща”.

Сред атракциите ще
бъде и многофункционална циркова площад-

Многофункционален спортен комплекс
ще бъде изграден в парковата зона откъм улиците „Камен Андреев”
и „Българска морава”.

Ланд. арх. Веляна Найденова и ланд. арх. Мария Грозева от ОП „Софпроект”:

Създадохме съвременен парк по подобие на европейските
Какви бяха предизвикателствата при изготвянето на проекта?
- През годините имаше опити за отнемане на части от парка, което наложи редица преработки на
проекта. Това ни костваше много усилия, защото
трябваше да променяме
цялостно функционалното зониране на територията. Така например имаше
идея за изграждането на
сграда на софийския съд.
Този проект обаче отпадна и теренът отново бе
отреден за паркова зона.
Интересна подробност
е, че територията разполага с минерални извори
и имаше предложение за
създаването на минерален
плаж с открити и закрити
басейни, СПА център. На
този етап то няма да се
осъществи, но може да се

арх. Веляна Найденова

арх. Мария Грозева

реализира в бъдеще.
Подхождали сме с идеята, че това е гъстонаселен район, който трябва
да разполага с условия за
ежедневен отдих, детски
площадки. Още повече че
тук има училища, детски
градини, дом за възрастни
хора. Молът също е наблизо и паркът може да при-

влича част от посетителите му.
Как ще се съчетават
спортните и парковите функции в територията?
- Територията се състои от две функционални зони - многофункционален спортен център на

„Спортна София” ЕООД и
зона за общо ползване, която е паркова. В Общия
устройствен план двата
парцела имат различни режими и параметри. Доскоро в устройствените планове спортът се слагаше
в тревните площи и резултатът не беше добър.
Мисля, че новият подход е
по-правилен. Двата парцела обаче трябва да се разглеждат като едно цяло,
тъй като са свързани в
една обща паркова композиция.
Как ще бъдат разположени търговските
обекти в парка?
- Постарахме се да има балансиран брой търговски
обекти във всички ъгли на
територията и където бе
позволено от Столичната
община. Те не са сложени

хаотично, а са организирани и одобрени със специализирани схеми. Предвиждаме предимно търговски
обекти със сезонен характер по Коледа, Великден и
други празници. Отредили сме специално място за
сезонни базари със специална настилка, така че да
не се нарушава тревната
площ.
Какви ще са елементите на градското обзавеждане?
- Това е нов парк и затова
поставихме елементи със
съвременна визия. Няма
препратки към миналото
в ретро стил. Има интересни елементи на градското обзавеждане, които ще бъдат нови за града. Ще има и някои закачки, например малки кръгли
табуретки, представлява-

щи нов тип модерно обзавеждане.
Имахме възможност да
развихрим фантазията
си, защото в територията няма нищо съществуващо освен частична растителност. Реално нямаше нещо, което да ни
ограничава. Постарахме
се да създадем картина на
съвременен парк по подобие на европейските.
Как виждате реализацията на проекта във
времето?
- Мисля, че две години е
добър период за изграждането на един парк. Найнапред ще има сериозна
работа по изчистването
на терена, тъй като има
много руини и отпадъци.
След това той трябва да
бъде подготвен и строителството да започне.

Строителство ГРАДЪТ, 23 февруари - 1 март 2015 г.

gradat.bg

9

ГРАДСКА СРЕДА

Инвеститор е „Спортна София 2000” ЕООД,
която ще вложи около 3
млн. лв. в реализацията
на проекта, осигурени
със заем по JESSICA.
Комплексът ще заема площ 24 дка и ще
включва три футболни
игрища, три игрища за
тенис на корт, игрище за
плажен футбол и две за
плажен волейбол, пързалка за кънки и хокей
със синтетичен лед, игрища за стрийтбол, игрище за петанк, 8 тенис
маси, игрище за деца и
детска площадка.
Съ ще с т ву в а щат а
спортна сграда ще бъде
запазена и ще бъде построена нова с площ 479
кв. метра. Комплексът
ще разполага с преместваеми трибуни за 150 седящи зрителски места.
Зеленина и отдих

Съществуващата растителност ще бъде запазена и допълнена с нови
дървесни видове - яво-

ри, липи, дъбове, магнолия, ликвидамбър, див
рошков и т.н. Сред преобладаващите
широколистните дървета ще
бъдат оформени акценти от иглолистни групи - ела, бор, сребрист
смърч, кедър и други.
Колоритната композиция ще се допълва от
масиви от широколистни храсти и цветя. Ще
има и по-обширни поляни за свободни игри
и пикник. Алеите ще бъдат естетически оформени с унипаваж, цветя, елементи на малката пластика и парковата
архитектура.
„Постарали сме се да
създадем картина на съвременен парк по подобие на европейските. Следваме масовата
тенденция по света короните на дърветата да
бъдат оформени така,
че да има широка видимост в парка с цел превенция на престъпността. Решихме да не сла-

гаме масивни храсти по
пешеходните алеи, а акценти с цветни групи.

Така пространството е
по-изчистено”,
обясниха архитектите. Про-

ектът предвижда и изграждането на стопанска сграда за обслужва-

нето и управлението на
парка.
Радостина ПОПОВА

24 МАРТ 2015
SOFIA EVENT CENTER

Вече 10 години Годишна конференция „Стратегическа инфраструктура”, организирана от ГРАДЪТ
Медиа Груп, осигурява платформа на най-високо управленско ниво, чрез която публичния сектор и
институциите, водещите компании в сектора и експертите комуникират и дискутират тенденциите,
политиките и стратегиите в планирането, финансирането, изграждането и развитието на стратегическите
проекти в България и региона.
Десетото издание на годишна конференция „Стратегическа инфраструктура” ще се проведе на 24 март
2015 г. в Sofia Event Center, гр. София, България и ще се фокусира върху развитието на сектора в България
и Западни Балкани.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ ОТ ПРОГРАМАТА:
Транспорт и транспортна инфраструктура
Западни Балкани – предизвикателства и
приоритети на регионалните участници
в предприсъединителния процес при
изграждането на разширената TEN-T мрежа

Транспортна свързаност на Балканите предпоставка за развитите на региона.

Транспорт и транспортна инфраструктура:
България след седем години членство в
Европейския съюз.

Проект на:

Екологична инфраструктура България 20142020.

За повече информация: www.infrastructure-bg.com
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Нов хотел вдигат в топ центъра на Плевен
Нов хотелски комплекс ще бъде изграден
в топ центъра на Плевен на мястото на стария базар. Разчистването на площадката започна преди дни, строителството трябва да стартира в началото на март,
грубият строеж ще бъде
изпълнен за седем месеца. Възложител е плевенската фирма „Нармаг”
ООД. Проектът за модерната четириетажна сграда, която е с едно подземно и едно полуподземно ниво, е на архитектурно бюро „Квадра 04”
ЕООД с ръководител на
колектива и проектант по
част „Архитектурна” арх.
Здравко Здравков. Проектът по част „Конструктивна” е разработен от
инж. Милчо Илиев, по
ВиК – инж. Иван Петков
и инж. Стефан Лишковски, „Електро” - от инж.
Грета Горанова, ОВИ –
от инж. Петър Стефанов,
„Вертикална планировка” – инж. Иля Станков.
Изпълнението е поверено на плевенската фирма
„Лидер” ООД с управител
Павлик Даков. Надзорът
ще изпълнява СД „Експерт – Борисова, Цанкова”.
Сградата, чиято разгъната застроена площ
е 4130 кв.м, представлява хотелски комплекс с
обекти за обществено обслужване в приземното

ниво и панорамен ресторант на четвърти терасовиден етаж. Подходът за
хотелската част е от север
от страната на хотелския
паркинг и е подчертан с
ажурна козирка и ефектно фасадно осветление. В
подземното ниво със застроена площ 674 кв.м са
разположени паркинг и
обслужващи помещения.
Подходът за автомобили към това ниво е от ул.
„Цар Борис III” посредством транспортен подемник. На следващото
приземно ниво са разположени фоайе с представителна рецепция, лоби
бар и шест търговски

обекта със съответните обслужващи площи с
пряк достъп от тротоарното пространство. Следват три хотелски нива с
необходимите помещения за административнобитово и техническо обслужване. На последното,
четвърто, ниво е разположен панорамният ресторант с тераса. Сградата ще се обслужва от два
пътнически асансьора. Тя
е проектирана в съответствие с изискванията на
Наредбата за категоризиране и ще отговаря на
градски хотел три звезди.
Конструкцията е стоманобетонна скелетна -

греди, колони, плочи. Избрана е безгредова схема.
По проект е предвидена
и окачена стъклена фасада, дограмата е алуминиева с троен стъклопакет. Частично по фасадата е предвидена облицовка с гранитогрес за скрит
монтаж и полагане на силикат-силиконови мазилки. Сградата ще се отоплява с централно парно отопление. Към нея е
осигурен достъп за хора
в неравностойно положение, като на паркинга
пред хотела са обособени три специални места
за паркиране.
Силвия ЗЛАТКОВА

Разчистването на площадката започна преди дни,
строителството трябва да стартира в началото на
март
Обект
Възложител
Проектант
Изпълнител
Консултант
РЗП
РЗП
ЗП на ниво терен
Етап

Хотелски комплекс
„Нармаг” ООД, Плевен
„Квадра 04” с ръководител на колектива арх. Здравко Здравков
„Лидер” ООД, Плевен
СД „Експерт – Борисова, Цанкова”
4130 кв.м с подземно ниво
3456 без подземно ниво
671,55 кв.м
Предстроящ старт на строителството

Строят „пасивна” детска градина в Бургас
Иновативна
детска
градина по модела на
така наречената „пасивна къща“ ще бъде изградена в жк „Меден рудник“ в Бургас. Проектът бе представен от арх.
Ани Маркова на обществено обсъждане, организирано от община Бургас. В рамките му бяха
представени
проектни разработки по проект „В подкрепа на инвестиционната програма на община Бургас за
2014 - 2020 г.”. Присъстващите се запознаха с
предвижданията за реализация на „Интегриран
проект за адаптиране на
зони за отдих към съвременните условия на динамичния град“, в който са включени реконструкция на парк „Езеро“ и изграждане на подземен паркинг за 80 автомобила, реконструкция на зелени площи и
изграждане на поливна
система с оползотворяване на дъждовна вода в

южната част на Приморски парк. Бяха представени и изготвените проекти за преустройство и
промяна на предназначението на съществуваща сграда ДДЛРГ „Ал. Г.
Коджакафалията“ в учебен корпус, реконструкция на училищен двор
на ОУ „Елин Пелин“ и
нова детска градина в
Районен център „Меден
рудник”.
Проектът за иновативната детска градина
е готов и с него община
Бургас ще кандидатства
за финансиране по европейските програми.
Детската градина ще
бъде изградена върху терен, разположен непосредствено до новооткрития плувен комплекс
в „Меден рудник”. Сградата ще е с енергиен клас
А.
В проекта са приложени всички съвременни иновативни решения, свързани с енергийно ефективни сис-

теми за отопление и охлаждане, използване на
възобновяеми източници на енергия за отопление/охлаждане; въвеждане на системи за управление на консумацията на енергия в сградата;
системи за оползотворяване на дъждовната вода
за поливни нужди; ефикасна система за управление на отпадъците - разделно събиране и компостиране. Детската градина ще се отличава от останалите както по външния си вид, така и по ор-

ганизацията на вътрешното пространство.
Философията на проекта е насочена към създаването на архитектурни пространства, провокиращи развитието на
различен вид пространствено мислене при децата и избягване на утвърдената унификация
при изграждане на подобен вид сгради.
Сградата представлява
три свързани двуетажни
корпуса. Планирани са 6
отделни детски площадки за всяка група - отде-

лени една от друга с жив
плет, игрище за минифутбол и баскетбол, опитна (зеленчукова/цветна) градинка, озеленяване и кътове за отдих. За
направата им ще бъдат
максимално използвани
естествени материали.
Отоплителната инсталация е водна, с принудителна циркулация.
Топлоносителят е гореща вода с температура
70/50° С. Предвидена е и
инсталация със слънчеви колектори с целогодишен режим на работа.

Водата за битово горещо
водоснабдяване се осигурява чрез бойлери, които са свързани с колекторите в котелното и със
слънчевите колектори.
Специалисти
вече
разработват и специална програма, по която
ще се обучават децата с
акцент опазване на биоразнообразието, любов
към природата. За децата ще се разработи и специално меню, което ще
включва здравословна
храна с биопродукти.
Предвижда се детската
градина да се построи на
два етапа. В първия ще
се реализират 3 градински групи с по 26 деца и 1
яслена група с 20 деца. За
да бъде използван потенциалът на имота максимално, в следващия етап
се предвижда обособяване на още две градински
групи с по 26 деца. Така
постепенно ще се достигне пълният планиран
капацитет от 150 деца.
Силвия ЦЕНОВА
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Приключиха 72-часовите проби на новата
ПСОВ в Кърджали
На 9 февруари кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис даде
старт на 72-часовите
проби при експлоатационни условия на новоизградената ПСОВ. Пробите се извършиха от немската фирма „БИОГЕСТ
Интернационал”, проектант и изпълнител на
технологичната част на
станцията. Внедрена е
интернет връзка за дистанционен контрол, мониторинг и диагностика
на подсистемите от седалището на фирмата в
Германия. Чрез компютърна система ще се управляв целият технологичен процес. Към края
на януари се завърши
на 100% строителството
на съоръженията, сградите и комуникациите
в рамките на обособения имот. Приключени
са също работите по вертикалната планировка и
озеленяването, изградени са довеждащият път
и площадковите пъти-

ща. Завършен е и довеждащият водопровод до
пречиствателната станция и външното електрозахранаване.
Доставено и монтирано е цялото техническо и
технологично оборудване по пътя на пречистване на отпадъчната вода и
по пътя на третиране на
утайките, както и в зоната на газовото стопанство на ПСОВ. Оборудвана е и лабораторията на станцията, съобщи
ръководителят на проекта „Воден цикъл” инж.
Митко Синабов.
Завършени са монтажните работи на системата на управление
на станцията (МСС и
SCADA). Извършени са
единични изпитания на
технологичното оборудване (сухи проби – завъртане на електродвигателите). Обзаведени
са вече и всички офиси,
работни и спомагателни
помещения в администрацията, както и в об-

ПСОВ - Кърджали, е изпълнена 100% като строително-монтажни дейности. Започва подбор на специалисти за обучение, които ще следят и управляват технологичния процес

служващите сгради към
отделните технологични възли на ПСОВ. По
време на изпълнение на
строителството са проведени всички необходими
контролни изпитания на
строителните материали
и видове работи, удостоверени с протоколи, със-

тавени в полеви и лабораторни условия.
Изпълнител на договора за инженеринг на
ПСОВ - Кърджали, с довеждащ водопровод и
колектор е „Обединение ПСОВ Арда-2013” –
София. В него участват
„Кристална вода” АД,

Раковски с модерна пречиствателна станция за
отпадъчни води
До края на юни ще
бъде завършен мащабният воден проект на
град Раковски, финансиран по ОП „Околна среда” с 58 898 776 лв. Това
съобщи на брифинг
кметът Иван Антонов.
Новоизградената пречиствателна станция за
отпадъчни води е с разрешение за ползване СТ05-1663/20.11.2014 г. Капацитетът й е за 17 000
екв. жители. Предвижда
се след приключване на
линейната инфраструктура 14 458 от жителите
на Раковски да се включат към станцията.
Технологията за строеж на ПСОВ е гъвкава и
иновативна и гарантира механичното и биологичното третиране на
отпадъчните води в града. Изграден е довеждащият път, доставено
и монтирано е цялото
оборудване, има обучен
персонал, съобщи още
кметът Иван Антонов.
По отношение на линейната
инфраструктура до края на октомври 2014 г. са изградени
54.819 км канализационна мрежа, което представлява 87.62% от целевата стойност, близо

Технологията за строеж на ПСОВ - Раковски, е гъвкава и иновативна и гарантира
механичното и биологичното третиране на отпадъчните води в града

54 км е реконструираната водопроводна мрежа,
представляващи около
72% от целевата стойност. Изградени са 8.860
км нови главни канализационни колектори, което представлява 97.20%
от заложените по проект
9.1153 км. Реконструирани са 281 м съществуваща канализационна мрежа. Изградени са
3453 сградни канализационни отклонения,
2793 сградни водопроводни отклонения както
и 1149 улични оттока.
На 29.10.2014 г. поради липсващи оптимални условия за постигане
на техническите параметри на строително-монтажните работи вслед-

ствие на паднали обилни валежи, в резултат
на което са налице преовлажнени земни маси и
наводнени изкопи, е подписан акт 10 за установяване състоянието на
строежа при спиране на
строителството. Периодично се взимат проби и
се извършва изпитване
на земните маси. Предвижда се при достигане на необходимите условия за качествено изпълнение на СМР строителството да бъде възобновено.
Мащабният
воден
проект стартира през април 2012 г. Главен изпълнител на строителните работи е обединение
„ГБС Раковски 2012“,

в което участват „ГБСПловдив“ АД, „Главболгарстрой“ АД - София, и
„ГБС – Инфраструктурно строителство“ АД.
След подписаното на
16.12.2014 г. допълнително споразумение към
договора за безвъзмездна финансова помощ се
предвижда всички дейности, включени в одобреното за финансиране проектно предложение, да приключат до
31.10.2015 г. От община
Раковски се надяват при
благоприятни метеорологични условия доизграждането на ВиК инфраструктурата да приключи най-късно до
30.06.2015 г.
Светла ДОБРЕВА

„Интегрирани
пътни
системи” АД, „Калистратов груп” ООД, „Вайтех” ООД, „Биогест Интернационал” - Германия, „Саварона” ЕООД и
„Ардастрой” ООД. Стойността на договора е 24
055 800 лв. без ДДС. До
края на неговото изпъл-

нение предстои провеждане на курс за обучение на бъдещия експлоатационен персонал на
ПСОВ. След подписване
на акт 16 и 12 месеца след
издаване на сертификат за приемане (Taking
Over Certificate) ПСОВ
ще се наблюдава за прояви на дефекти. Непосредствено след този период предстои издаване на сертификат за изпълнение (Performance
Certificate).
Общата
стойност
на интегрирания воден проект на Кърджали, финансиран по ОП
„Околна среда”, е 72 069
183 лв. Освен строежа на
Пречиствателна станция
за отпадъчни води с капацитет 58 525 екв. жители се изграждат 17.707
км канализационни и 7
км водопроводни мрежи
и се рехабилитират 5.529
км канализационни мрежи (вкл. колектори) и
6.958 км водопроводи.
Светла ДОБРЕВА

Депото за битови отпадъци в с. Стожер с акт 16
Завърши строителството на регионалното депо при с. Стожер и довеждащата до него инфраструктура – МКРУ 20 kV,
външна кабелна линия 20 kV, бариера на път за достъп с видеонаблюдение и довеждащ път. Държавната приемателна
комисия е подписала Протокол образец 16, който е предпоставка за издаване на разрешение за ползване.
Строителството на тези обекти е част от дейностите по
проект „Изграждане на регионална система за управление
на отпадъците в регион Добрич”, финансиран по ОП „Околна среда”. Бенефициент по проекта е община град Добрич
в партньорство с общините Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари, Никола Козлево и
сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич”. Общата стойност на проекта е 38 877 375 лв.
Изпълнител на строителството на регионалното депо край
Стожер е обединение ”Депо Добрич 2013” с водещ партньор „Станилов” ЕООД. В обединението влизат още италианската фирма „Данеко импианти”, „Пътно сроителство” АД
- Добрич, и „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” - София.
Изпълнител на строителните дейности на довеждащата инфраструктура е ДЗЗД „Път – депо 2013 г.“, в състава на което влизат „Пътно строителство“ АД – Добрич, и „Пътища и
мостове“ ЕООД – Варна. Строителният надзор се осъществява „Пътинвест-инженеринг“ АД – София. Пътят е с дължина почти 6 км, изграден е специално за нуждите на депото
и осигурява транспортна връзка между път II-29 и регионалното депо.
Изпълнител на претоварната станция в Балчик е ДЗЗД “Балчик-БСГ“, обединение между „Булстрой груп“ ООД и „Хидростроителство“ ООД. Претоварната станция ще обслужва
общините Балчик, Каварна и Шабла и е с капацитет около
12 351 т отпадъци на година.
Изпълнител на претоварната станция в Тервел е ДЗЗД “Тервел ТБО 2013“, в състава на което влизат „Пътища и мостове“ ЕООД - Варна, и „Пътно строителство“ АД - Добрич.
Строителния надзор ще се осъществява „Трафик холдинг“
ЕООД – Варна. Претоварната станция за отпадъци ще обслужва общините Тервел и Никола Козлево.
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Четири пътни възела на околовръстното в
София от Камбаните до „Цариградско“
Единият е тип прибран диамант, другите три са кръгови на ниво терен и естакади над тях
„Софпроект - ОГП“
предаде в ДАГ идеен проект за реконструкция на
Софийски околовръстен път (път II-18) от

км 35+180, на около 270
м след възела на СОП с
бул.”Цариградско шосе”
в западна посока, до км
41+100. Общата дължи-

Югоизточна дъга на Софийски околовръстен път

Пътен възел „Самоковско шосе“

на на участъка за реконструкцията е 5.920 км,
като цялото трасе е разделено на два етапа:
•етап I от км 35+180 до

км 38+400
•етап II от км 38+400
до км 41+100.
Участъкът от път II18 от км 35+180 до км
41+100 е част от Южната
дъга на СОП и осъществява връзка между АМ
„Люлин” и АМ „Тракия”/
АМ „Хемус”.
Съществуващият път
II-18 е двулентов с габарит Г 12,00 м и е в лошо
състояние.
Началото на участъка по Софийския околовръстен път (източна
страна) е при км 35+180,
което е краят на изградения пътен възел тип пълна детелина на бул. „Цариградско шосе”. За край
на участъка е определен
км 41+100, което е началото на изградения пътен
възел „Младост”.
По трасето са предвидени 4 пътни възела - един
от тях е прибран диамант,
останалите са естакада на
второ ниво за транзита и
кръгово под него.
Локалните платна в
целия участък - етап 1 и
етап 2, са еднопосочни,
съобразени с посоката на
движение на централното платно. По дължина
на участъка са предвидени и зони за преплитане
за връзка между централното платно и локалните
платна с дължина от по
120 метра. Тротоарите са
с ширина от 2 метра.
По цялата дължина на
трасето има джобове за
спирки на масовия градски транспорт. В първия
етап са предвидени пасарелки, а във втория транспортен тунел.
Етап 1

Пътен възел „Стар лозенски път“

Пътен възел „Патриарх Герман“

Трасето на Софийския
околовръстен път - етап I,
е развито с обща дължина 3.220 км, като преминава през три землища на
територията на Столичната община, район Панчарево - на с. Герман, на с.
Лозен, кв. Горубляне.
•На км 36+200 е пъ-

тен възел „Стар лозенски
път“, тип прибран диамант, като централното платно преминава на
второ надземно ниво. За
организация на движението е предвидено да се
изгради светофар.
Идейният
проект
предлага изграждане на
естакадно съоръжение в
участъка от км 37+880 до
38+240, като под него се
обособи кръгово кръстовище с радиус на вътрешния бордюр 22.00 метра.
Габаритът на платното
за движение в кръговото
кръстовище е две ленти
по 6.50 метра. Чрез обособеното кръгово кръстовище се осигуряват
всички развръзки към
прилежащите територии,
както и към село Герман.
•Пътен възел на ул.
„Патриарх Герман” е решен с изграждане на
естакадно съоръжение в
участъка от км 37+880 до
38+240. На ниво терен се
обособява кръгово кръстовище с радиус на вътрешния бордюр 22.00
метра. Габаритът на платното за движение в кръговото кръстовище е две
ленти по 6.50 метра.
Спирките на масовия градски транспорт
са свързани помежду си
с пешеходни преминавания на второ надземно
ниво (пасарелки).
Етап 2

Вторият етап е от км
38+400 до км 41+100.
Проектирането на този
участък завършва не в км
41+100, а в км 41+300 поради промяна на съществуващия околовръстен
път в ситуационно и нивелетно отношение. Локалните платна завършват приблизително на км
41+300, защото трябва да
се заустят в съществуващите.
От км 38+400 до км
41+100 трасето на СОП
е развито с обща дължина 2.700 км, като преми-

Пътен възел „Ул. 406“ в „Младост“

нава през землище с. Герман, район Панчарево, и
землище кв. Горубляне,
район „Младост” на Столичната община.
•Пътен възел на ул
„406” („Камбаните – Бункера“ и жк „Младост 4”)
е решен с изграждане на
естакадно съоръжение за
транзитния трафик на км
40+929.64 L=4х23 м. На
ниво терен се обособява кръгово кръстовище
с радиус на вътрешния
бордюр 25.50 метра. Габаритът на платното за движение в кръговото кръстовище е две ленти по
6.50 метра. При това решение се осигуряват развръзки към „Камбаните
- Бункера“ и жк „Младост
4” (ул. „406“) през кръговото кръстовище.
Идейният
проект
предлага изграждане на
естакадно съоръжение в
участъка от км 39+294,64,
като под него се обособи кръгово кръстовище
с радиус на вътрешния
бордюр 22.00 метра. Габаритът на платното за движение в кръговото кръстовище е две ленти по
6.50 метра. Чрез обособеното кръгово кръстовище се осигуряват всички
развръзки към прилежащите територии, както и
към кв. Горубляне и път
II-82 София - Самоков.
•Пътен възел на ул.
„Самоковско шосе” е решен с изграждане на
естакадно съоръжение
в участъка км 39+294,64
с L=4х20 м. На ниво терен се обособява кръгово
кръстовище с радиус на
вътрешния бордюр 23.50
метра. Габаритът на платното за движение в кръговото кръстовище е две
ленти по 6.50 метра.
За пешеходците е
предвидено безопасно
преминаване на кръговите кръстовища и през
транспортния тунел на
км 40+280.
Милена ВАСИЛЕВА
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ЕТАП 1 - ГАРАБИТИ
Директно трасе – СОП от км 35+180 до км 38+400
Габарит - 46. 00 м
6 ленти за движение - (0,50 м+3,25 м+3,25 м+
3,00 м+0,50)х2
Средна разделителна ивица - 3 м
2 разделителини ивици между локалите и директно трасе - 2х3.00 м
2 локални платна - 2х6.00 м
2 тротоара - 2х2.00 м
Пътен възел „Стар лозенски път“
„Стар лозенски път” - габарит 10.50 м
2 ленти за движение - 3,50 м+3,50 м
2 тротоара/банкета - 2,00 м и 1,50 м
Пътни връзки ос 2 и 3 - габарит 9.50 м
Лента за движение - 6.00 м
2 тротоара - 2 м и 1.50 м
Пътен възел ул. „Патриарх Герман“
Ул.„Патриарх Герман” - габарит 10.00 м
2 ленти за движение - 3.50 м + 3.50 м
2 тротоара/банкета – 1.50 м и 1. 50 м
Пътни връзки оси - 2, 3, 9 и 10 - габарит 9. 50 м
Лента за движение - 6. 00 м
2 тротоара - 2. 00 м и 1. 50 м
Големи съоръжения
- Надлез „Стар лозенски път“ км 35+700
L=13.5+21.0+13.5=48.0 м
- Надлез при кръгово кръстовище Герман км
38+007.33 L=6х26.00
ЕТАП 2 - ГАБАРИТИ
Директно трасе - СОП от км 38+400 до км 41+300
Габарит - 46.00 м
6 ленти за движение - (0.50 м+3.25 м+3.25 м+
3.00 м+0.50)х2
Средна разделителна ивица - 3.00 м
2 разделителни ивици между локалите и директното трасе - 2х3.00 м
2 локални платна - 2х6.00 м
2 тротоара 2х2.00 м
Пътен възел ул. „Самоковско шосе”
Ул.„Самоковско шосе” - габарит 17.00 м
2 ленти за движение - 2х3,50 м+2х3,50 м
2 тротоара/банкета - 1,50 м и 1,50 м
Пътни връзки От 16, 17, 18 и 19 - габарит 9,50 м
Лента за движение - 6,00 м
2 тротоара - 2,00 м и 1,50 м
Пътен възел ул „406” (в. з. „Камбаните - Бункера” и жк „Младост 4”)
Ул. „406”(Ос 29) - габарит 15.00 м
2 ленти за движение - 4,50 м+4,50 м
2 тротоара/банкета - 3,00 м и 3,00 м
Ос 28 - габарит 13.00 м
2 ленти за движение - 3,50 м+3,50 м
2 тротоара/банкета - 3,00м и 3,00м
Пътни връзки оси 19, 25, 26 и 30 - габарит 9.50 м
Лента за движение - 6.00 м
2 тротоара - 2.00 м и 1.50 м
Изкопи и насипи
- За участъка от км 39+420 до км 39+660 ще се изградят армирани насипи с откоси 1:1.
- За участъка от км 39+330 до км 39+420 ще се изградят армирани насипи с откоси 1:10.
Големи съоръжения
- Мост на р. Искър км 38+543 L=2х19,00
- Надлез при кръгово кръстовище ул. „Самоковско шосе” км 39+294,64 L=4х20,00;
- Транспортен подлез км 40+280 L=17,40
- Мост на р. Кална км 40+660 L=6,00
- Надлез при кръгово кръстовище ул. „406”
(в. з. „Камбаните - Бункера” и жк „Младост 4”) км
40+929,68 L=4х23,00

Проектът на липсващите връзки между магистралите „Марица“ и „Тракия“ - готов през март
В пътeн възел „Оризово“ между АМ „Тракия“
и АМ „Марица“ връзките в посока Бургас не са
изпълнени. Вече се подготвя проект, имаме пълна подкрепа от страна на
кметовете на общините Плодовитово, Първомай, Чирпан, за да могат
да бъдат отчуждени имоти край пътния възел и
да бъдат изградени тези
връзки. Защо са били
предвидени само вход от
София към „Марица“, и
изход от „Марица“ към
София, а реално връзки за Бургас и Стара Загова няма, не знам, каза
председателят на Агенция „Пътна инфраструктура“ Лазар Лазаров.
Възложено ни е проектирането, техническият проект ще бъде готов
до 15 март, каза за „Строителство Градът“ Валентин Зарев, собственик на
„Пътпроект“ ЕООД. Когато магистралите не са
били изградени, поетап-

ното им строителство е
налагало завършването на по-важните части.
Тези връзки не са забравени, решението е било
такова, допълни инж. Валентин Зарев.
Връзката Бургас - Свиленград представлява четириотворно съоръжение, което премоства
магистрала „Тракия“, а
връзката Свиленград Бургас е пътен завой. Очаква се търгът за строителство на двете пътни
„крила“ да бъде обявен
през март, каза инж. Зарев. Финансирането ще
бъде от бюджета на пътната агенция и е 3 млн.
лв., уточни инж. Лазаров. Очаква се обектът
да бъде изпълнен за 4 месеца, съобщиха от АПИ.
Допълнителните пътни
връзки, които предстои
да се изградят - участък
от км 4+660 до км 5+000,
по никакъв начин не са
свързани с изграждащите се в момента лот 1 и

лот 2 от АМ „Марица“.
Лот 1 е участъкът от км
5+000 до км 36+400, а лот
2 – от км 36+400 до км
70+620. Предвижда се до
средата на март Агенция
„Пътна инфраструктура“ да стартира обществена поръчка за избор на
изпълнител за изграждане на допълване на п.в.
„Плодовитово“ при пресичането на АМ „Тракия“ и път III-666 и п.в.
„Оризово“ при пресичането на АМ „Тракия“ и
АМ „Марица“ - участък
от км 4+660 до км 5+000.
При изграждането на пътен възел „Оризово“ преди 15 години не е осигурена връзка от и за Бургас от АМ „Марица“,
уточниха от АПИ.
Пътен възел „Плодовитово“ осигурява пресичане на две нива между АМ „Тракия“ и републикански път III-666. В
момента той не осигурява всички посоки на движение. Проектът за до-

пълване на пътния възел предвижда изграждането на липсващите пътни връзки, осигуряващи
посоки на движение от
Бургас към Плодовитово
и Оризово и от Плодовитово и Оризово към Бургас. Новите пътни връзки ще бъдат от североизточната страна на пътния
възел, като с изграждането им съоръжението ще
бъде допълнено до пътен възел тип „Полудетелина“. И тези връзки се
проектират от „Пътпроект“.
От пътната агенция са
на мнение, че двата обекта следва да бъдат завършени с окончателното
предаване на „Марица“
през тази година.
Преди десетина дни
от съобщение на областната управа на Стара Загора стана ясно, че двата
проекта са готови в идейна фаза.
Милена ВАСИЛЕВА
Светла ДОБРЕВА

Северната скоростна тангента вече се строи

С видоизменен проект, с година и половина
закъснение и с финансиране по друга програма
стартира изграждането
на Северната скоростна
тангента от км 0+000 до
км 16+540. Общата дължина на трасето е 16.54
км.
Изграждането на тангентата започва от съоръжение при „Ботевградско
шосе“ с дължина 800 м и
от връзката с участък 2 на
Западната дъга на Софийския околовръстен път.
Тази отсечка от Западната дъга ще бъде прехвърлена във втория програмен период 2014 -2020 на
ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“, смята председателят
на Агенция „Пътна инфраструктура“ Лазар Лазаров. Пак според него
скоро ще бъде избран изпълнител на трасето (6
км - от р. Какач на север),
което следва да се свърже
със Северната скоростна тангента. По него в

южна посока ще се стига
до участък 1 на Западната дъга, който е в процес
на изграждане - отчуждителните процедури по
трасето му вече са завършени, но откритата във
времето на строителство
гробница все още не е обработена от археолозите.
Въпреки това според Лазар Лазаров пътният възел „Сливница“ ще бъде
завършен в края на лятото тази година.
Изпълнител на проекта е консорциум ХПВСССТ, в който участват
„Хидрострой“ АД, „Пътни строежи Велико Търново“ АД, „Пътинженерингстрой“ АД, Търговище, „Пътстрой Бургас“
ЕООД и „Водстрой 98“
АД, за 180 млн. лв. с ДДС.
Строителен надзор е обединение „СЖС Технос СЖС България“, в което участват „СЖС България“ ЕООД, София, и
„СЖС Технос С.А.“, Испания. Техният договор
е за 882 хил. лв. с ДДС.

Проектанти са „Виаплан“
на пътната част и „Трансконсулт БГ“ и „Мостконсулт“ на съоръженията.
16-километровото трасе се състои от 19 големи съоръжения и 5 пътни възела: п.в. „Бул. „Рожен“, п.в. „Бул. „Илиянци“, п.в. „Бул. „Чепинско
шосе“, п.в. „Източна тангента“ и п.в. „Софийски
околовръстен път – АМ
„Хемус“. За всяко от тях
ще се взема отделно разрешение за строеж, за да
се ускори строителството. Магистралното трасе
ще бъде с 6 ленти - по три
в посока.
Все още не всички отчуждителни процедури
са завършени. Сключени
са 193 извънсъдебни споразумения със собственици на имоти за отчуждаване на терените им.
За отчуждения са предвидени 20 млн. лв. от ОП
„Транспорт“
На символичната първа копка присъстваха ми-

нистърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Тя връчи на председателя на управителния
съвет на Агенция „Пътна
инфраструктура“ инж.
Лазар Лазаров разрешението за строеж на обекта. На церемонията присъстваха кметът на София Йорданка Фандъкова, областният управител
Веселин Пенев и др.
Трасето
преминава
през землищата на кварталите Требич, Илиянци,
Бенковски, Малашевци,
Орландовци и Враждебна, премоства реките Какач, Владайска, Перловска и Искър, пресича 20
електропроводи и газопроводи и 20 ВиК мрежи.
Според Лазар Лазаров същинското строителство
на обекта ще бъде завършено до края на 2015 г.
Това е едно от най-сложните в техническо отношение съоръжения, смятат експертите.
Милена ВАСИЛЕВА
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АМ “Хемус“ по-близо до Велико Търново
след нови промени в трасето
Вместо на 30 км пътният възел ще отстои от Велико Търново на 15 км
Нови промени в трасето на АМ „Хемус“ край
Велико Търново ще бъдат направени от проектантите. Това се наложи в резултат на обсъждания в общината, която
миналата седмица беше
посетена от министъра
на регионалното развитие и благоустройството
Лиляна Павлова. Решението министър Павлова потвърди и пред журналисти след официалната първа копка на Северната скоростна тангента в София.
Според сегашния проект трасето на АМ „Хемус“ в участък 5, етап 2
на проекта преминава
южно от с. Куцина и пресича път I-5 (Русе – Велико Търново). Местоположението на това пресичане е разгледано във
вариантите от предпроектните проучвания. Ус-

тановено е, че по технически причини пътният възел дори теоретично не може да бъде приближен на по-малко от 12
км от Велико Търново.
Възможно е преминаване южно от Павликени и Поликраище, което
удължава трасето с около 9 км, но проучването показва, че трафикът
практически не се увеличава, а за сметка на това
цената за изграждане ще
нарасне с над 40 млн. лв.
След проведени разговори с местната администрация (по-конкретно с
кмета на Велико Търново Даниел Панов) е установено, че за да бъде подобрено транспортното обслужване в района,
е необходим допълнителен пътен възел около селата Сушица и Драганово, който попада в
участък 6, т.е. в етап 3.

Досега пътен възел
беше предвиден в района на с. Поликраище
и той отстоеше на около 30 км от Велико Тър-

ново. След новите разговори във Велико Търново и според думите
на министър Павлова
при пресичането на пъ-

През март обявяват поръчката за проектант на
пътя Русе - Велико Търново
През март ще бъде
обявена обществена поръчка за избор на изпълнител за проектирането на Републикански път I-5 Русе - Велико Търново, обяви по
време на представяне
на проектни идеи с широко обществено значение, приоритетни за
регионалното развитие
в Русенска област губернаторът на област Русе
Стефко Бурджиев. Пътят Русе – Велико Търново е основен приоритет в Областната стратегия за развитие на област Русе 2014 - 2020 г.
Проблемите в участъка са свързани с продължителни забрани за
изпреварване с пътни
знаци и непрекъсната
линия на хоризонтална маркировка, които
водят до силно колебание на скоростта спрямо средната скорост на
участъка. Големите колебания в скоростта водят до силно взаимодействие между транспортните средства в потока и влошаване на
безопасността и ефективността на движението по участъка. По
участъците с продължителни наклони се об-

разуват колони (“пакети”) от товарни автомобили, където скоростта
спада под ограничената за участъка и води до
влошаване на безопасността и ефективността на превозния процес.
За периода 2004 - 2014
г. пътнотранспортните
произшествия (ПТП)
в участъка на територията на област Русе
са общо 1864, при които броят на убитите е
114 души, на ранените
– 502.
Около 70% пътя Русе
– В. Търново са с еднолентово движение в
едната посока в участъците с ленти за изпреварване при изкачване.
Около 40% са ограниченията на скоростта със
знаци в двете посоки,
останалите 60% са без
ограничение, ако не се
отчете нормативно определеното.
Скоростта на движение на път I-5 обхваща до 40 km/h - около
5.3% от пътния участък; до 50 km/h - около 28.5%; до 60 km/h около 3.8%; до 70 km/h около 1.6%; до 80 km/h
- около 1.1%,
Фактическото транспортно натоварване е

до 60% от пропускателната способност на
пътя. Товарното движение е около 30%, като
25% от него представляват транзитно движение за участъка.
Два са потенциално
осъществимите варианта, ако се изключи найдобрият – магистрала
за републикански път
I-5 Русе – Велико Търново. Първият е реконструкция чрез изграждане на ленти за изпреварване и развръзки по
отклоненията на пътния участък, вторият изграждане на двулентов път по участъка.
Очакваните ефекти
от реализацията на вариант 1 са свързани с
частично подобряване на безопасността на
движението, като ще се
избегнат ПТП от изпреварване и някои от последователното сблъскване; частично премахване на някои от местата с концентрация на
ПТП; слабо повишаване ефективността на
движението (превозния
процес) от повишаване на средната скорост
на движение; частично подобряване на комфорта за участниците

в движението от разделяне на движението на
развръзките и допълнителните ленти за изпреварване.
Вторият вариант е
добър и осигурява подобряване на безопасността на движението, като ще се избегнат
ПТП от изпреварване и някои от последователното сблъскване,
както и такива от загуба на устойчивост и напускане на платното за
движение. Този вариант предвижда напълно
или частично премахване някои от местата с
концентрация на ПТП;
повишаване на ефективността на движението (превозния процес)
от повишаване на средната скорост на движение, както и изглаждане
на скоростта на движение; намаляване разходите от горива и амортизация на автомобилите средства; подобряване на комфорта за
участниците в движението от разделяне на
движението на смесения транспортен поток
в отделни ленти за леки
и тежкотоварни автомобили.
Силвия ЗЛАТКОВА

тищата Велико Търново
- Русе и Велико Търново - София ще бъде изграден голям пътен възел, който ще се измести

на юг от сега предвиденото и ще отстои на около 15 км от Велико Търново. Така магистралата ще минава достатъчно близо и до летището
в Горна Оряховица, и до
Велико Търново.
Мотивът: „Водени от
разбирането, че трябва
да направим всичко необходимо, за да привлечем туристическия поток, транзитния трафик
от Дунав мост и възможностите, които предоставя летище Горна Оряховица, считаме, че промяната е икономически
обоснована“, посочи Павлова.
Пътният възел ще е в
близост до летище Горна Оряховица, а пътят
до него ще се рехабилитира, стана ясно още от
изказване на министър
Павлова.
Милена ВАСИЛЕВА

Търсят изпълнител
за ремонт на 10
км пътен участък в
община Силистра
На 4 март изтича срокът за подаване
на оферти в тръжната
процедура, обявена от
община Силистра, за
избор на изпълнител на
реконструкция и рехабилитацията на път SLS
10811081, разклон II-71
- с. Срацимир - път I-7 с. Бабук от км 0+000 до
км 10+620. Реконструкцията се финансира по
проект „Развитие на
пътната инфраструктура в трансграничната зона Росеци - окръг
Кълъраш - община Силистра” (Development of
transport infrastructure
in the cross border
area Roseti, Calarasi
CountySilistra
Municipality) №2(4i)1.1-19 MIS-ETC Code:
321 Трансгранично сътрудничество
Румъния - България. Бюджетът за община Силистра по проекта е 2 890
053.66 евро, от които
84.46% са безвъзмездна
финансова помощ от
ЕФРР, 13% - от държавния бюджет, а 2.54% е
собствено съфинанси-

ране.
Пътят е изграден
преди 1980 г. През последните няколко години са извършвани частични изкърпвания на
пътната настилка и текущо поддържане на
пътя и принадлежностите му. Обща дължина на участъка е 10 620
м. Съществуващата асфалтова настилка е в
лошо състояние, с много повреди и деформации. Вследствие на дългата експлоатация, без
да са извършвани посериозни ремонти, настилката между село
Срацимир и път I-7 е
напълно разрушена и с
габарит, който не отговаря на натоварването.
Прогнозна стойност
поръчката е 4 246 775
лв. без ДДС. Критерий
за оценка е икономически най-изгодна оферта с показатели срок за
изпълнение, техническа оценка, предлагана цена. Срокът за завършване на обекта е 4
май 2015 г.
Силвия ЦЕНОВА
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ТЕМА
Проф. д-р инж. Божидар Янев:

УАСГ ми даде знания, съизмерими с
всякаква конкуренция
П

Как оценявате образованието си в България
и САЩ, даде ли ви то
достатъчно добра база
като млад инженер с оглед на реализацията в
САЩ? Чувствахте ли се
конкурентоспособен със
знанията и уменията,
които имахте?
- Образованието ми както
в 20 ОУ и 22 СОУ, така и в
ИСИ (днес УАСГ) от 1965 до
1970 г. ми даде обща култура и конкретни знания, съизмерими с всякаква конкуренция. Споменавам основното образование, което е под световното ниво
в САЩ, защото висшето се
базира на него. Отчасти поради това в САЩ отсъстват
предубеждения спрямо европейско образование. Професорите ми в Колумбийския университет бяха космополитен елит и имахме
повече от един общ език.

Какви са предизвикателствата пред младите
архитекти и инженери, навлизащи в професията? Какви са „продаваемите” качества на
младия инженер? Какви съвети бихте дали на
младите специалисти?
- Доколкото моите впечатления са валидни, теоретичната подготовка и информираност в УАСГ продължават да
са на световно ниво. По мое
време имаше известен недостиг в развитието на навици за самостоятелна работа. Може би това е преодоляно. Начинаещите специалисти печелят с готовността бързо да се приспособят
към практиката, която заварят, да я овладеят и развият.
Личното развитие и кариера
са тяхна отговорност.
Разкажете за началото на вашата кариера в
САЩ?
- Заминах за Щатите като
студент по покана на декана на строителния факултет
на Колумбийския университет, защото имаше спомени от студентските години
на баща ми, който се дипломирал там през 1937-1938 г.
Баща ми, строителният инженер Стоян Янев, се обърна с писмо към своя професор, който се оказа декан.
Деканът ме покани, даде ми
шанса да започна да следвам за степента „мастър ъв
сайнс”. Оттам нататък всич-

роф. д-р. инж. Божидар
Янев е роден през 1947
г. Син е на строителния
инженер Симеон Янев, работил на три континента. Завършва Университета по архитектура, инженерство и геодезия (УАСГ) в София. През 1976
г. защитава докторат в строителния факултет на Колумбийския университет в Ню Йорк.
От повече от 40 години живее и работи в САЩ. През последните 25 години преподава проектиране и управление
на мостове и устойчивост на
конструкциите в Колумбийския университет. Води курс в Политехническия институт в Бруклин. Изнася лекции в Япония,
Франция, Великобритания и Дания, както и в университетите „Синхуа“ в Пекин и „Тонгджи“ в Шанхай. Янев е носител на
званието „Административен инженер” за 1994 г. от Американската асоциация на строителните инженери и „Инженер на
годината” за 1995 г. от Асоциацията на мостовите проектанти
и конструктори. През октомври 2009 г. Академичният съвет
на УАСГ го удостоява със званието почетен доктор (доктор
хонорис кауза) за изключителния му научен и практически
принос за систематизирането на процеса по създаването и
управлението на уникални мостове. Заема поста изпълнителен директор „Инспекция и управление на мостове” на Транспортния отдел в Ню Йорк от създаването на отдела от самия
него през 1990 г. Преди това е бил директор на Бюрото за
изследване и развитие, което основава през 1989 г. Над 30годишен опит като консултант-инженер и инженер научноизследователска дейност в Ню Йорк и Калифорния. От 1993
до 1998 г. оглавява комисията по управление на мостове на
Американското общество на строителните инженери (ASCE),
на която е съосновател. Бил е директор на отдел „Метрополитен” на ASCE. Автор е на повече от 60 разработки на тема
управление на мостове, структурен анализ и моделиране на
сеизмичното управление. Проектирал е редица мостове като
„Хелгейт”, „Куинсбъро”. Запален фотограф е. През 2009 г. показва свои фотографии на изложба „Конструктивният поглед”
в НХГ, София. Автор е на някои от емблематичните снимки
на сриващите се кули близнаци от атентата на 11 септември
2001 в Ню Йорк.

ко беше на конкурентни начала. Учих четири години,
защитих докторат по строителна механика и се завърнах в България през 1976 г.
Работих в електронно-изчислителния център на министерството на строежите
в много добра среда и с прекрасни колеги. Година покъсно се оказах във Франция при роднини. Предложиха ми работа в университета в Калифорния, в Бъркли, която аз приех, и две
години работих в единствения център за земетръсни

изследвания на конструкциите. Възможността да работя в Бъркли беше уникална,
можехме цели конструкции
да раздрусваме до пълното
им компрометиране. Завърнах се в Ню Йорк през 1980
г. Оттогава досега работя
като инженер в Ню Йорк,
имам лиценз за професионална практика в Калифорния и в Ню Йорк. Работих 10 години в Ню Йорк в
частни консултантски фирми, включително и лично за
себе си, след което постъпих
на работа в администрация-

та на града. Това стана 1989
г. и ето вече наближават 20
години, откакто работя в
градската администрация
на Ню Йорк.

Как започнахте работа
в нюйоркската администрация?
- Шансът изиграва ключова
роля в професионалния живот на всички, той е критично важен. Заслугата на професионалиста е, когато шансът дойде, той да е способен
да се възползва от него. Оказа се, че Щатите, и по-специално Ню Йорк, особено
много бяха занемарили инфраструктурата си. Станаха
много катастрофи, паднаха
мостове, имаше жертви. Големи мостове бяха поставени под въпрос, бяха затворени за движение и изведнъж нюйоркчани си дадоха
сметка, че техният град вече
не е млад, а, напротив, дори
е един от големите световни стари градове. Европейските градове се преустроиха след войната, но това не
стана в Съединените щати.
Между другото забелязах,
че в администрацията на
града изобщо няма отдел по
мостове. Някога е имало и е
бил един от всесилните отдели. Но това е било, когато са се строили мостовете
преди 120 години. Има импозантни сгради в града, до
кметството, многоетажни,
огромни, които са строени
за комисията по мостове, а
комисия по мостове отдавна няма. И няколко предприемчиви и способни организатори - не инженери, а
администратори, лансираха
идеята, успяха да ангажират
обществеността и администрацията, създадоха отдел
по мостове и получиха фондове. Това беше моят шанс
и аз го грабнах. Този отдел
по мостове, който наброява
около 600 души (от тях към
120 инженери), заработва
пак по американски - всичко се дава чрез договор на
частни изпълнители освен
някои поддръжки. Но дори
и за поддръжка се търси изпълнител на договор.
Колко средства се изразходват за нюйоркските мостове?
- За реконструкцията на
мостовете от 10 години насам се използват по 600 млн.
долара на година, а за поддръжката - между 50 и 80

млн. долара. Добре би било
да променим това съотношение. Да намалим необходимостта от реконструкция,
като подсилим поддръжката
и удължим живота на мостовете. Но поддръжката не е
популярна дейност и е труден процес.
Близо 20 години работите в администрацията на Ню Йорк? Може
те ли да си представите живота си по нов начин?
- Инженерната професия
е приложима навсякъде.
Моят баща, строителният
инженер Симеон Янев, работи в Ирак, Северна Африка, в България, построи първия бетонов мост Пловдив Пазарджик. Аз съм бил във
всички страни, в които той
ме заведе. С работата, която имам в Ню Йорк, обиколих целия свят, защото всеки се интересува от мостовете на Ню Йорк, всеки се
интересува от нашия опит.
Най-често ходя в Япония.
Започнах да преподавам,
развих курс по управление
на мостове, написах книга.
Изглежда, че има интерес у
студентите, така че се надявам и в бъдеще да преподавам на тази тема. Какви други задачи ще възникнат, не
гадая. Идват задачи, инженерът е този, който трябва
да ги решава.
По колко часа на ден работите?
- Като градски служител
съм на нормиран работен
ден. Плаща ми се за 35 часа
седмично – 5 дни по 7 часа.
Това не се случва. Има технически персонал, на който,
ако работи повече, се плаща допълнително. Но тъй
като ние сме от ръководния персонал, това при нас
не се прави. Може би е признак, че не сме добри ръководители, и затова ни се налага да работим повече от
35 часа. Когато се движа из
Ню Йорк, го правя с градска кола с фарове отгоре, с
накачени всякакви радиоуредби, телефони и прочее и
ме викат, когато решат, че
има случай като за мен. Това
може да се случи в 1 часа в
неделя или навръх Коледа.
Но това не се брои. Както
казваме ние - това е част от
територията.
Пълния текст четете на
www.stroitelstvo.info
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TEMA
Инж. Пламен Панчев, изпълнителен директор на „Тракия икономическа зона“ АД:

В „Тракия икономическа зона” имаме реално
съединяване на бизнеса с образованието
Инж. Панчев, как инвеститорите в мегапроекта „Тракия икономическа зона“ (ТИЗ) подбират висококвалифициран персонал? Намират
ли общ език бизнесът и
учебните заведения, подготвящи кадри?
- Благодарение на желанието
на пловдивските университети да се развиват, да са актуални и на реалния бизнес
в ТИЗ, който поставя своите изисквания за кадри категорично и ясно, вече има две
страни, искащи да работят
заедно, които със сигурност
ще постигнат нужния резултат. В зоната ние имаме реално съединяване на бизнеса
с образованието. Това е найсериозното ни предимство
пред другите подобни проекти не само в България, но и в
съседните държави.
В края на март ще направим
първата среща на мениджърите на компании в „Тракия
икономическа зона“ с екипа
на Техническия университет
- София, и на пловдивския
му филиал, и студенти. Идеята е едните да кажат какви
са им потребностите от кадри, а другите - какви са им
възможностите да създават
кадри. Този минифорум ще
даде тласък на по-различно, по-практично и ефикасно отношение между бизнеса и образованието. Срещата
ще бъде модел за това как полесно да комуникират двете
силно заинтересувани страни
и се надяваме да я мултиплицираме и с останалите висши
учебни заведения.
Местната власт като сериозен
партньор на ТИЗ иска да подпомогне процеса на създаване на квалифицирани кадри
в специализираните средни училища. Например, ако
община Пловдив има участие, глас, при подготовката
на специалисти в електрониката, машиностроенето, това
ще е още един плюс за политиката на ТИЗ за сближаване
на образованието с бизнеса.
Как оценявате подготовката на младите специалисти, завършили в България и в чужбина?
- Дали ще имат диплома от
България или от чужбина –
не от значение е страната. Важното е да са завършили добри учебни заведения и да
имат желание за развитие.
За нас най-положителното е,
че в момента тези български
учебни заведения, които подготвят кадри за ТИЗ, имат
желание да адаптират обучението съгласно изисквания-

та на индустрията. В момента в ТИЗ подготвяме проект
„Образование, работна ръка
и заетост“, с който да кандидатстваме заедно с общините за подкрепа от социалните фондове на Европейския
съюз.
Говорим и за програма, която
включва социалния елемент жилища за работниците, които ще работят в зоната. Така
осигуряваме още един стълб
на устойчивото развитие в
региона. Такъв проект може
да се реализира чрез социалните фондове на Европейския съюз. Това е едно предимство на България като
член на ЕС, от което можем
да се възползваме, за разлика
от останалите страни, които
са извън европейското обединение. Социалните жилища ще улеснят инвеститорите, те ще са като бонус за тях.
Какви стимули са необходими за бизнеса, за да
се повиши делът на индустрията в БВП?
- Най-големият стимул е
предсказуемостта на бизнес
средата. Важното е инвеститорът да знае, че няма да се
променят правилата. Министърът на икономиката Божи-

дар Лукарски посочи основните пет приоритета на министерството си - подобряване на бизнес средата и намаляване на административната тежест, насърчаване на
експорта посредством подобряване на достъпа на малки
и средни предприятия до пазарите на трети страни, максимално и прозрачно усвояване на европейските средства, насърчаването на инвестициите в сектори с висока добавена стойност чрез
подобряване на имиджа на
България и насърчаване на
частните инвестиции в иновативни предприятия, подобряване на връзката между
образование, пазара на труда и бизнеса. При реализирането им със сигурност ще
се повиши делът на индустрията.
Пловдив е индустриалната столица на страната. Наскоро икономическият министър обяви,
че в града ще има представителство на Българската агенция за инвестиции. Към днешна
дата какъв е заявеният
инвестиционен интерес
към „Тракия икономическа зона“?
- Пловдив се очертава като
логистично ядро. Стратегическото географско положение, както и наличната инфраструктура дават увереност на инвеститорите да изберат ТИЗ. Тук са логистиките на „Кауфланд”, „Шнайдер”, „Джъмбо”.
ТИЗ се оформя и като център за автомобилна индустрия – няколко предприятия
произвеждат компоненти за
нея. Американската Sensata
ще открие през юни т.г. пър-

През 2014 г. фирма АВВ откри втория си завод в индустриална
зона „Раковски“

вия етап от завода си, който
ще даде работа на 1500 души
в рамките на следващите 4
години.
Регионът продължава да е водещ в селското стопанство и
преработвателната промишленост.
Всъщност не само чуждите инвеститори припознават проекта ТИЗ като добър.
Това правят и българските предприемачи. В момента се реализират инвестиции
в предприятие за обработка на кожи и завод за производство на алуминиеви профили. Съвсем скоро ще бъде
открита голяма база на „Биофреш”, включваща производство на продаваната й
в Китай маркова козметика
от розово масло, роботизиран склад и административна сграда.
Към днешна дата е налице
инвестиционен интерес и се
водят преговори, като повече информация на този етап
не можем да предоставим
поради конфиденциалност.
Най–общо можем да кажем,
че в повечето случаи потенциалните инвеститори са
свързани чрез производство-

то си с големите компании и
световни лидери, които вече
са създали своите производствени мощности на територията на ТИЗ - такива
като „КЦМ 2000” АД, „Либхер“, АББ, „Магна“, „Шнайдер Електрик“ и др. След влизането на големите компании
в зоната към тях се присъединяват техни партньори и
съпътстващи производства,
като по този начин се създава
гръбнакът на малкия и средния бизнес.
Най-добрият знак, че „Тракия икономическа зона“ е
мястото на успешния бизнес,
е фактът, че вече инвестиралите тук продължават да инвестират 2-ри, 3-ти, 4-ти път.
Италианската „Дзобеле“, световен лидер в света по производство на ароматизатори за битови нужди, разширява базата си в Индустриална зона Раковски с нов завод.
Британската фирма за производство на автомобилни
детайли „Уилям Хюз“ приключва съвсем скоро второто си предприятие. Това вече
е устойчиво развитие за нас.
Интервюто взе
Светла ДОБРЕВА

Японската фирма SMC Industrial Automation закупи 180 декара в ТИЗ

И

талианският „Ферети Холдинг“ и българският „Сиенит Холдинг“ подписаха споразумение за продажба с
японската фирма SMC Industrial Automation на 180 000
кв.м терен в индустриална зона Марица, Пловдив. Това съобщи в бюлетина си Сдружението на италианските предприемачи „Конфиндустрия България“ (Confindustria Bulgaria).
Сделката е осъществена от дъщерните фирми в страната „Сифер“ и SMC Industrial Automation Bulgaria, и от юридическата кантора „Респект консулт“, член на „Конфиндустрия
България“. Терените, собственост на италианската група,
включват площ 700 000 кв.м с високо ниво на инфраструктура в резултат на осъществените през последните две години инвестиции.
Японското дружество SMC Industrial Automation, което е водещ световен доставчик на пневматика, планира реализирането на високотехнологично производство, увеличавайки атрактивността на зоната, в която са ситуирани фирми
като Liebherr, Schneider Electric, Socotab, Mercedes, Linde,

Jumbo и Fresh Logic. Индустриална зона „Марица“ е част от
„Тракия икономическа зона“ – един от най-важните проекти на България, в който до момента са реализирани инвестиции за над 1 милиард евро.
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ТЕМА
Специалност „Урбанизъм“ в УАСГ:

Богати възможности за професионална
реализация и развитие
Екип от кат. „Градоустройство“, АФ на УАСГ

Ръководител-проект:
доц. д-р арх Милена Ташева–Петрова
Екип: проф. д-р арх.
Александър Александров, доц. д-р арх. Елена Димитрова, доц. д-р
арх. Ясен Кьосев, доц.
д-р Александър Цветков,
ас. урб. Ангел Буров и
д-р урб. Ирина Мутафчийска
Специалност „Урбанизъм“ в Архитектурния
факултет на УАСГ е създадена в отговор на огромния дефицит на кадри
в областта на пространственото стратегическо
планиране, устройството
на територията и регионалното и градското управление.
Първите студенти са
приети в специалност
„Урбанизъм“ през 2002
г., а
първите бакалаври са
се дипломирали през
2006 г.

В периода 2006 - 2015
г. в образователно-квалификационната степен
(ОКС) бакалавър по урбанизъм са се дипломирали общо девет випуска,
а в ОКС магистър – осем.
Завършилите са общо
212 души, като 116 от тях
след това успешно са завършили и магистърската програма по урбанизъм. Благодарение на добрите връзки между преподавателите от катедра
„Градоустройство“ и дипломиралите се урбанисти катедрата наблюдава
тяхното професионално
развитие и реализацията
им в различните сектори.
В частния сектор до момента са били ангажирани около 70 души, в публичния – около 40, а в неправителствения – 2. Разпределението на наетите в публичния сектор
след завършване на университета към момента
е както следва: държавна администрация – 1,
МРРБ (вкл. УО на ОПРР)
– 5, МЗХ – 1, МОСВ – 1,
МФ – 1, МК – 1, АПИ –
2, НИНКН – 1, АГКК – 1,
ДНСК – 1, Областни администрации – 1, НАГ –
9, ОП Софпроект - 2, общински администрации
в страната – 12, районни администрации към
Столичната община – 4,

НЦТР – 8. Един колега
работи като урбанист в
публичния сектор в чужбина. В УАСГ като преподаватели са работили и
работят петима урбанисти, а докторанти са били
и в момента са 11 колеги,
от които вече двама с успешно защитена научна
и образователна степен
„доктор“.
За по-пълно проследяване на възможностите за
реализация на урбанистите, както и за установяване на потребностите
от такива кадри на трудовия пазар в България
и в Европа катедра „Градоустройство“ при АФ
на УАСГ проведе анкетно проучване сред бивши студенти, дипломирали се в бакалавърската
и магистърската програма по „Урбанизъм” в периода 2006 - 2014 г.
В проучването, проведено в рамките на изследователски проект „Оптимизиране на капацитета за пространствено
планиране в България“

се включиха 98 възпитаници на УАСГ, завършили една от двете или и
двете степени – бакалавър и магистър.
Сред урбанистите има
представители във всички изброени категории
месторабота и сектори.
С най-голям дял са работещите в проектантски
фирми в частния сектор
- 43.8%, следвани от общинските служители 20.8%. Около една десета
от анкетираните са държавни служители, а повече от 8% са в сферата
на висшето образование
и изследванията. Двама
от отговорилите са заети
в неправителствения сектор. Едва 7.3% са неработещите.
Широкият кръг от възможности за реализация

на дипломиралите се в
специалност урбанизъм
при УАСГ кадри се очертава от отговорите на въпроса за приноса на урбанистите в проекти и
задачи, разработвани от
организацията/фирмата,
в която работят. Отговорилите на този въпрос са
92-ма души, което представлява 93.9% от всички анкетирани. Предвид
възможността да се даде
повече от един отговор,

Принос в проекти
Принос в проекти, свързани със стратегическо планиране - изготвяне на
стратегии.
Принос в проекти, свързани със стратегическо планиране - разработване
на управленски инструменти
Принос в проекти, свързани със стратегическо планиране - изработване
на урбанистични стратегии и концепции
Принос в проекти, свързани с проектиране - разработване на устройствени схеми и ОУП
Принос в проекти, свързани с проектиране - разработване на ПУП и
предпроектни проучвания
Принос в проекти, свързани с проектиране - обемно-пространствени проучвания и разработване на архитектурни проекти
Принос в проекти, свързани с проектиране - вещно- правна проблематика
Принос в проекти ,свързани с комуникация - работа в интердисциплинарни екипи
Принос в проекти, свързани с комуникация - работа като медиатор
Принос в проекти, свързани с комуникация - работа в интеркултурна среда
Принос в проекти, свързани с комуникация - представяне и защита на урбанистични проекти
Принос в проекти, свързани с ползване на съвременни информационни и
компютърни технологии в устройственото планиране
Принос в управление на проекти
Общо

общо събраните отговори са 342, а всеки отговорил урбанист е работил средно в повече от
3 вида професионални
сфери. Най-голям е делът на проектите, свързани с подробното устройствено проектиране
- това са 12.9% от всички
отбелязани проекти. По
тях са работили 44 урбанисти, което представлява 47.8% относителен дял
от всички отговорили на
въпроса. Следват проекти, свързани с изработване на общи устройствени
планове и проекти, изискващи използване на съвременни информационни и компютърни технологии в устройственото
планиране - 11.1%.
Както се вижда от
приложената таблица,
във всички предложени
в анкетата професионални сфери има представители на завършилите урбанизъм. Следва да се отбележи, че няма поле, в
което да са работили помалко от 12 души, което представлява 13% от
всички анкетирани.
Разпределението на
отговорите на тези въпроси показва, че дипломираните в специалност
„Урбанизъм“ имат
широко поле на професионална изява

като пред тях се разкриват различни възможности за работа. Разнообразието в настоящата и

последната месторабота,
адаптивността по отношение на трудовата заетост, големият брой професионални сфери, в които урбанистите имат
принос, показва убедително, че завършилите специалността „Урбанизъм“ успешно се интегрират в националния
пазар на труда. Дори онези 30 души от анкетираните колеги, които никога не са работили като урбанисти, споделят, че са
имали принос в проекти в описаните професионални области. Тези резултати доказват, че, покривайки едно по-широко поле на научни и практически области, учебната програма по урбанизъм успешно работи и генерира устойчиви специализирани и общовалидни знания и умения.
Оценката на реалните възможности за професионална реализация
на урбанистите у нас към
настоящия момент е положителна. На въпроса
„Съществуват ли според
вас реални възможности
за професионална реализация на урбанистите у
нас в настоящия момент“
40% от анкетираните са
отговорили с „да“, други 27% са отговорили с
„да“ и са посочили определени условия, а 8% очакват положението да се
промени в следващите 5
години.
На този въпрос в анке-

Отговори
Брой
24
15
35
38
44
27
12
33
12
13
25
38
26
342

тата е предоставена възможност респондентите
да развият своите отговори и по-голямата част
от анкетираните са дали
положителна оценка на
възможността да се реализират професионално като урбанисти, като
са посочили няколко основни фактора, от които
основно зависи успешната реализация. Някои са
поставили на първо място личните качества и нагласи на урбаниста, кандидат за работа или работещ, като ключов фактор за успех. Те акцентират и върху предприемаческите умения и нагласи, както и върху преносимите умения, чрез които постигат успех и в други сфери.
Друга група колеги обръщат внимание на
значимостта на външните фактори за професията урбанист

като се фокусират върху необходимостта от утвърждаване на професията и изграждане на положителен имидж сред
широката общественост.
Други обвързват възможността за реализация
с наличието на публично
финансиране, насочено
към научни изследвания
и анализи, регионално и
пространствено планиране.
Трета група колеги са
на мнение, че реалните
възможности за успеш-

на реализация у нас като
урбанисти са малко. Изтъкват, че в основата на
това обстоятелство стоят комплексни причини
като непознаване на широкия спектър от компетенции на урбанистите
от работодателите, наличие на нелоялна конкуренция от специалисти в
несвързани с приложната
сфера на урбанизма специалности, ниско ниво
на заплащане, по-широки възможности за реализация в чужбина.
За да се изследват
нагласите и представите на анкетираните

по отношение на професията урбанист е включен въпросът „Професията урбанист съответства
ли на Вашите предварителни представи за нея“.
От всички анкетирани на
този въпрос са отговорили 85 урбанисти, като за
около 82% от тях тя съответства: 18 души (21.2%
от отговорилите) са категорични, че професията напълно съответства
на техните представи, а
за 52 урбанисти (61.2%)
представата им е отчасти
оправдана. Малка част
(8 колеги) не са могли да
преценят, а само за 7 от
респондентите предварителните представи за
професията урбанист не
отговарят на установените впоследствие характеристики.
От попълнилите анкетите 85 са отговорили на
въпроса на какъв вид договор работят и към момента на провеждане на
изследването 66.3% от
отговорилите работят на
трудов договор, 13.3% на
граждански, а 9.6% са самоосигуряващи се. Шестима от тях са посочили, че притежават удостоверение за пълна проектантска правоспособност, четирима - ограничена, а по-голямата част,
или 73 души, не притежават проектантска правоспособност.
За заключение от резултатите на анкетата
е цитирано мнение на
един от респондентите:
„Активно работя по специалността от 5 години и
не спирам да осъзнавам
колко подготвена съм
заради моето образование точно в тази специалност.“
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Инж. Доротея Дончева, директор на Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия:

Строителните гимназии сме силни,
защото бизнесът ни подкрепя
Професията е това, което се случва не в учебните работилници, а на строителните обекти
Инж. Дончева, колко са
ежегодно завършилите
по различните специалности абитуриенти от
СГСАГ?
- През последните години в
СГСАГ „Христо Ботев“ абитуриентите са около 200
млади специалисти. Този
брой е трайна тенденция и
ще се запазва във времето,
тъй като това са максималните възможности на базата
на училището.
Колко от тях продължават обучението си в
България и по какви специалности?
- По-голямата част от випускниците продължават образованието си по професиите, които са изучавали до
момента, в университетите,
които предлагат в България
тези специалности. Найчесто това е УАСГ. Някои от
тях, които са разбрали, че
строителството не е професията на живота им, избират други професии, но те
не са повече от 6-7%.
Колко от завършилите
продължават в чужбина и къде най-често?
- Около 5-6% от абитуриентите продължават образованието си извън страната.
Предпочитани са университетите в Англия, Германия и
Дания. Специалностите, които избират, обикновено са
архитектура и строително
инженерство.
Има ли такива, които
започват работа с образованието от СГСАГ?
- Да, разбира се, че има млади специалисти, които започват работа с дипломата си от СГСАГ „Христо Ботев“, и те не са никак малко.
Това са една част от студентите, които работят, докато
учат, друга част са тези, които по една или друга причина не продължават образованието си. Почти изключение са тези, които започват
друг вид работа.
Как практиката и връзката с бизнеса присъства в обучението в гимназията по отделните направления - архитектура, строителство
на сгради, транспортно строителство, водно
строителство, геодезия,
недвижими имоти, парково строителство?

И

нж. Доротея Дончева, директор на СГСАГ
„Христо Ботев“, получава грамота за принос в
професионалното образование в строителството и
за иновативен и креативен
подход по време на „Форум Градът“ 2013, когато за
първи път по предложение
на младите професионалисти беше лансирана идеята
за създаване на „Академия
Градът“.

З

а професия строителен техник
учебният план от
две години е действащ, има нова учебна програма по технология на строителството, работи се
и върху други учебни програми

П

рофесионално
образование се
прави трудно. Това
е доста скъпа инвестиция и без реалната връзка с бизнеса не би било възможно да се постигне желаното от обществото високо качество

- Много пъти съм чувала, че
ние, строителните гимназии, сме силни, защото бизнесът ни подкрепя. Да, така
е. Професионално образование се прави трудно. Това
е доста скъпа инвестиция и
без реалната връзка с бизнеса не би било възможно да се
постигне желаното от обществото високо качество. И
през тази учебна година продължава работата ни с компании като „Винербергер“,
„Пайплайф“, „Сан Марко“,
ИТОНГ, КНАУФ, РАЙКОМЕРС и още наши партньори, които всяка година организират презентационни и
работни семинари за учениците и учителите от СГСАГ
„Христо Ботев“, представят
своите продукти, технологии, производство, провеждат практически обучения,
подпомагат материално-техническата база на училището. В производствените бази
на някои от тях учениците
се запознават с технологията на производство на съответните строителни материали. Все още мечтаем всички ученици да имат възможността на реални работни места да провеждат учебна и производствена практика. Убедена съм, че това
е верният път в професионалната подготовка на бъдещите строителни техници. Практиката в учебните
работилници е изключително важна за предварителната подготовка на учениците,
но професията е това, което
се случва не в учебните работилници, а на строителните обекти. Съдействието,
което ни оказват строителните компании и Камарата
на строителите в България,
допринася за реализацията
на новия начин на обучение,
към който се стремим, така

че учениците да придобиват
професионалната подготовка, която очакват компаниите и пазарът на труда. Бъдещите геодезисти имат добро
партньорство с Агенцията
по геодезия, картография
и кадастър. Учениците от
професия техник озеленител провеждат всяка година
производствената си практика в прекрасния парк на
Софийската духовна семинария, където имат възможност не само да се запознаят с изключително редките
видове в парка, но и да подпомогнат поддържането и
развитието му. В част от часовете за учебна практика
те посещават националната ботаническа градина. За
учениците - бъдещи брокери на недвижими имоти, които през тази учебна година
за пръв път ще имат производствена практика, сме
осигурили реални работни
места в две от най-големите компании в този бизнес.
Благодарни сме и на Националното сдружение недвижими имоти за подкрепата
и доброто сътрудничество.
Продължава дългогодишното ни сътрудничество с
Българската търговско-промишлена палата.
Може ли да коментирате учебните планове и
програми на специалните предмети - необходими ли са промени?
- Много важно е от училищата да започнат да излизат повече млади хора, които имат знанията и уменията да се справят в живота, да откриват решенията,
да направят правилния за
тях избор. Да движат икономиката и обществото напред. Да бъдат предприемчиви, граждански активни и
отворени към света. Много
са дейностите, които трябва
да се извършат - реформиране на учебните планове,
нови учебници, актуализиране на материалите в тях.
Зная от личния ми професионален опит, че този процес
невинаги може да се реализира бързо, че е необходима
много работа, за да се създадат добрите учебни планове
и програми. Но съм разбрала, че когато има добро сътрудничество на образователните институции с представителите на бизнеса, това
ще се случи. Ние, гимназиите по строителство и ар-

хитектура в страната, вече
го направихме за професия
строителен техник. Учебният план от две години е
действащ, има нова учебна
програма по технология на
строителството, работи се и
върху други учебни програми. Надявам се скоро да успеем да променим нещата,
защото подкрепящото рамо
на строителните компании е
до нас.
Кариерното развитие за
учениците като извънкласно занимание трябва да стане важно за всяко училище
и за всеки млад човек. Необходимо е въвеждане на възможности за усъвършенстването на един млад човек
- презентационни умения,
реч и риторика, публична
теория и гражданско образование. Да има условия за
повече практика, провеждана на реални работни
места. Компаниите да осигуряват на учениците добри наставници за обучението си по практика. Бизнесът да подкрепя развитието
на професионалните гимназии, да подпомага обучението по професиите, които понякога не са желани от
учениците и техните родители, но от които икономиката се нуждае. Има много
млади и мотивирани учители, които доказват, че всяко
дете може да постига невероятни успехи.
В най-интересните модели
на успешни образователни
системи учениците винаги
споделят, че това, че полагат повече усилия, е, защото се доверяват на учителите си да им помогнат да постигнат отлични резултати.
В тези образователни системи изискват от всички ученици да отговорят на стандартите, за които преди това
се е очаквало да бъдат постигани само от най-добрите ученици. В тези образователни системи всеобщите високи очаквания не са
мантра, а реалност.
Необходими са конкретни политики, които да привличат и
задържат талантливите преподаватели в системата чрез
повече възможности за професионално развитие и подкрепа за подобряване на педагогическата им практика.
Предстои ли промяна/
въвеждане на нови специалности или по-големи промени?
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- В списъка на професиите има нови професии и специалности още от 2013 г., но
ние за следваща учебна година не планираме промени в професиите и специалностите,
по които работим. Материалната база, с която разполагаме, не дава
възможност да увеличаваме броя на учениците и паралелките в
училище.
Може ли да ни разкажете за ученическата конференция
за безопасността
в пътното и жп
строителство?
- Учениците от „Иновации в строителството“,
които работят по проект „Академия Градът“
с подкрепата на „Градът Медиа Груп“, организираха конференция
„Съвременни мерки за
безопасност при различните видове транспорт“ на 19 февруари в
СГСАГ „Христо Ботев“
в зала „Минало - Съвременност“. На конференцията учениците от
специалност „Транспортно строителство“
като участници в проекта представиха проучванията си по няколко теми, свързани с
безопасността на движението по пътищата.
1. Мерки за безопасност при автомобилния транспорт - Веселин Василев - 11 ж клас.
В своето проучване Веселин Василев разглежда какви са опасностите при този вид транспорт и прави обзор как
се осъществяват мерките за безопасност,
но презентацията му
започва с това колко
много са жертвите на
пътя.
2. Мерки за безопасност при мостове и тунели - Маргарита Григорова – 11 ж клас. В
разглеждането на мостовете и тунелите ученичката представя някои от най-забележителните съоръжения в
света и иновативни решения на вентилация
на тунели, пожаробезопасност и др.
3. Мерки за безопасност при железопътния транспорт – Владимир Владимиров –
11 ж клас. Впечатляваща е една световна класация на железниците,
представена в този доклад, според която на
първо място е френска влакова композиция, изградена от алуминий. След обзора
на световния опит са
представени и мерките

за безопасност.
4. Мерки за безопасност при летищата –
Глория Стоянова – 11 ж
клас. Ученичката представя най-опасните летища в света и други
интересни факти относно сложни иновативни решения.
Интересът към темата за безопасността е
продиктуван от нейната важност. В своите
разработки учениците обосновават интереса си към този голям
въпрос. Всеки от тях е
направил проучване за
световния опит в изграждането на мерки
за безопасност, съответно за автомобилния
транспорт, при различни пътни съоръжения,
каквито са мостовете и
тунелите, както и световните тенденции в
железопътния транспорт и летищата. Представен е и анализ какви
всъщност са опасностите, които съществуват. На някои проблеми все още не могат
да намерят решенията,
затова са и поканените
гости, които са специалисти именно в тази
област. С тяхна помощ
учениците биха искали да продължат нататък своите търсения на
иновативни решения.
С тяхна помощ и съдействие биха искали
да посетят строителния обект на Гара Искър, където да видят
как жп линията пресича линията на метрото
на различни нива, „Летище София“, където искат да видят и да
разберат толкова много неща.
В конференцията участват Христо Григоров,
представител от „Железопътна инфраструктура“, Христо Данчев,
бивш изпълнителен директор на летище София, и други представители на строителния бизнес. Учениците
презентират знанията,
придобити по време на
работата си по проект
„Академия Градът“, и
отправиха към гостите
въпроси, на които все
още не са успели да намерят отговори, защото тяхната работа по темите продължава, проектът „Академия Градът“ е в разгара си. Срещата им с представители на водещи компании
и институции в тази
област със сигурност е
онова свързващо звено
на училището с бизнеса, за което непрекъснато работим.
Интервюто взе
Николай ТОДОРОВ

Конференция в СГСАГ „Христо Ботев“

Съвременни мерки за безопасност
при различните видове транспорт
Учениците от „Иновации в строителството“,
които работят по проект
„Академия Градът“ с подкрепата на „Градът Медиа
Груп“, организираха конференция „Съвременни
мерки за безопасност при
различните видове транспорт“ на 19 февруари в
СГСАГ „Христо Ботев“.
Представители на специалност „Транспортно
строителство“ представиха проучванията си по
няколко теми, свързани с
безопасността на движението. В конференцията участваха Христо Данчев, бивш изпълнителен
директор на „Летище София“, и Бисер Минчев,
представител на главния
ревизор на НКЖИ, съобщи координаторът на
обучението инж. Виолета Цолова.
Веселин Василев от 11
ж клас представи мерките за безопасност при автомобилния транспорт
- какви са опасностите и
как се осъществяват мерките за безопасност. Веселин разгледа различните видове пътни настилки и асфалтови смеси, елементите на пътната
безопасност като маркировка, стълбчета, предпазни огради, особености като отвеждане на атмосферните и подпочвените води, поддръжка на
пътищата. Той илюстрира своята презентация
с примери от България,
Франция, Германия и
Хърватия.
Маргарита Григорова
от 11 ж клас презентира
особености на решенията при пътни съоръжения като мостове и тунели - вентилация и пожаробезопасност, настилки, наклони, тротоари,
отводняване, осветление,
аварийни станции, хидроизолация,
елементи на пътна безопасност
като предпазни огради и
парапети, и др. Презентацията включваше из-

вестни световни съоръжения като моста на найголяма надморска височина в Майо, най-дългия трансокеански мост
в Шанхай, водния мост
в Магдебург, вълните на
Хендерсън в Сингапур,
Глория Стоянова от 11
ж клас представи мерки
за безопасност при летищата - сложни иновативни решения, като особен
интерес представляваха
най-опасните летища в
света.
Някои особености на
летищата в България коментира Христо Данчев,
бивш изпълнителен директор на „Летище София“.
Владимир Владимиров, 11 ж клас, представи
мерките за безопасност
при железопътния транспорт.
Бисер Минчев, представител на главния ревизор на НКЖИ, представи основните особености на изискванията за
безопасност в жп мрежата се спря на съвременните мерки за безопасност при управление и
осигуряване движението на влаковете в моменти на строителство или
ремонт по железопътната инфраструктура. Тези
мерки включват в себе си
трите основни направления - здраве и безопасност при работа, безопасност на транспортния
процес, запазване или повишаване нивото на безопасност при осъществяване на транспортния
процес.
Учениците презентират знанията, придобити по време на работата
си по проект „Академия
Градът“. Срещата им с
представители на водещи
компании и институции
е онова свързващо звено
на училището с бизнеса,
което е така необходимо,
коментира директорът на
гимназията инж. Доротея Дончева.

20

Строителство ГРАДЪТ, 23 февруари - 1 март 2015 г.

gradat.bg

ТЕМА
Теодор Тодоров, „Евро Алианс“:

Повече практика в обучението ще даде по–реална представа на студентите
Какви са предизвикателствата пред един млад специалист, който тепърва излиза на пазара на труда?
- Всеки работник или млад предприемач трябва да си изясни
къде е попаднал и какво се изисква от него/нея да изпълнява, да се пречупи от факта, че
вече е част от пазара на труда
и трябва сам да се оправя и да
носи нови отговорности. Изискванията на университетските
преподаватели вече нямат значение, а тези на работодателя
и респективно ръководителите на съответната структура.
Най–трудната част за мен беше
да разбера какво точно се очаква от мен и как да се включа по–
ефективно в процеса на работа
на дружеството, в което започнах, имайки предвид, че строителството не беше секторът,
от който съм се бях интересувал най–много в жизнения си

път до момента на стартирането на моята кариера в „Евро
Алианс“. Тук рецептата беше повече упоритост и жажда за научаване на много нови неща.
Обучението в университета подготви ли ви достатъчно добре за бъдещия ви

професионален път?
- Университетската подготовка
в България като цяло има един
голям проблем – твърде малко практика, свързана с реалния
трудов пазар. Това го забелязах
и при множество млади специалисти, които са постъпвали на
работа директно след завършване на дадено учебно заведение, и проблемите с интеграцията започват. В момента забелязвам, че висшите учебни заведения работят усилено в тази
насока, при нас се увеличиха стажантите, стартираха се няколко програми от МОН, които
привличат и работодателите
като участник, а ето и вашата
инициатива само засилва това
мое наблюдение. Но накратко –
повече практика в обучението
ще даде и по–реална представа
на студентите за това, което
ги очаква, а това сближаване е
добре дошло и за бизнеса, защо-

то може да селектира кадри директно от университетите.
Какво ви накара да останете да се реализирате в България?
- При мен може би имаше и малко късмет, защото бизнесът
ни е международен и постоянно имам контакти с хора от
много държави както в Европа,
така и извън, което носи едно
удовлетворение. Да не забравяме и командировките в чужбина, които показват реално какво може да ме очаква, ако тръгна да се реализирам в чужбина –
както хубавите, така и лошите
страни, които понякога се премълчават от доста хора. Може
да се каже, че не съм и настроен много за постоянно напускане на България, защото тук, колкото и да е странно, ми харесва,
тук са моето семейство и приятелите.

Как си представяте идеалната работна среда?
- Такова нещо като идеална работна среда не съм сигурен, че
може да се получи, но една добра хармония в офиса е напълно достатъчна, за да се ходи с
удоволствие на работа. Доброто разпределение на задачите,
както и добрият тон на общуване са много важни. За да се задържи качествен служител, не е
достатъчно само финансовото
стимулиране, а трябва да се дадат перспективи, които да мотивират работника, както и някои допълнителни стимули – нематериални, като похвали например, и материални от сорта на
застраховки, здравно осигуряване, служебен автомобил или
карти за транспорт, телефон
и други стимули, които вдигат
качеството на живот и служат
като мотиватор за постоянство и високи резултати.

Арх. Павлина Вардулаки, AAA:

Знанията трябва да са подкрепени със съответните умения
Къде ви намираме, с какво се
занимавате в момента?
- Последните 16 месеца прекарах в AADRL (Design Research
Laboratory), магистърска програма в Архитектурната асоциация,
Лондон. Преди седмица се състоя финалната презентация на
дипломния ни проект “Hypercell”,
който осъществихме с трима
мои колеги - Ahmed Shokir, Cosku
Cinkilic и ouzhe Xu, под ръководството на heodore Spyropoulos,
директор на програмата. В момента подготвяме участието
си във „Future Fest“, събитие, организирано от “Nesta” - Националната фондация за наука, технологии и изкуства в Обединено
кралство Великобритания.
Какви са предизвикателствата пред един млад специалист, който тепърва излиза
на пазара на труда?
- Времената, в които живеем, не
толерират посредствената работа. Знанията сами по себе си
не означават много, ако не са
подкрепени със съответните
умения. Времената на дипломирания изпълнител са в миналото.
Разработването на всеки детайл
от архитектурен проект изискват максимум познания, концентрация, полет на мисълта и, разбира се, труд. Качествен труд.
Трябва да си най-добрият или в
противен случай оставаш незабелязан. Не съществува никаква сигурност. Добрата работа
днес и участието в един сериозен проект в никакъв случай не
означава гарантирано участие
в друг, ако не си дал всичко от
себе си, така че работата ти да
бъде забелязана и оценена.
Обучението в университета
подготви ли ви достатъчно

добре за бъдещия ви професионален път?
- Самомотивацията е най-важната част от образованието. Още
като студентка в УАСГ ми беше
ясно, че не мога да открия всичко, от което се интересувам,
на едно място. Според мен обучението на един млад архитект
трябва да съдържа креативна
мисъл, солидни теоретични и
технически познания и способност да работи както самостоятелно, така и в екип.
Никой не би могъл да отрече,
че учебната програма на УАСГ
осигурява солидни технически
познания, но от друга страна,
вместо да развива творческото развитие, го възпира. Това е
така, защото в учебната програма на УАСГ се набляга предимно
на добиването и затвърдяването на конкретни основополагащи познания. Когато дойде време тези познания да се приложат чрез творческо развитие,
чрез генерация на нови идеи и намирането на нови творчески решения, конкретните изисквания
за изпълнението на всяка задача
често ограничават творческата реализация. Поради тази при-

чина „Еразъм” беше първата ми
стъпка в образованието извън
страната. В същото време започнах да участвам в многобройни работилници, както тези на
aha Hadid Studio Vienna, колаборацията на AA Building Fashion и
Louis Vuitton и други. По този начин имах възможността да работя в интернационални екипи
и да се запозная със софтуери
като Maya, Rhino и Grasshopper.
Впоследствие реших да запиша
магистратура по обществени
сгради в УАСГ при проф. д-р. арх.
Благовест Вълков, един изключителен преподавател, който отвори нови интелектуални хоризонти пред мен и ме насочи към
следващата крачка в образованието ми – ААDRL. Това, което
за мен беше важно, беше, че при
професор Вълков основата беше
поставена по следния начин: университетското
образование
дава солидната основа на техническото познание, а оттам се
отива към друга, по-висша степен – творческото мислене, обосновката на една сграда, която
не само отговаря на утилитарното си предназначение, но носи
послание на хората, а това е резултат от творческото мислене и решение на архитекта.
Според мен обучението на един
млад архитект не зависи само
от учебната програма на университета, в който следва, а
най-вече от опита, който набира чрез собствения си интерес.
В университетите в България
липсват елементите, които развиват творческото мислене, генерирането на идеи и работата
в екип, без които в съвременния
свят вече нищо не може да се постигне.
Поради тази причина лятото с колегите ми от АА и

Designmorphine
организирахме работилница Generative
morphologies, в която студенти
и млади специалисти от различни народности се събрахме, за
да видим как с познатия ни общ
език на архитектурата могат
да се развият различни креативни идеи, как чрез общи елементи
могат да се създадат различни
проекти, всеки със своя уникален
език и послание.
Споделете коя част от следването си бихте определили
като най-запомняща се, интересна или предизвикателна.
- Най-интересната част от моето образование със сигурност
е магистратурата ми в ААDRL
(Design Research Laboratory). Според мен тя в никакъв случай не
би могла да се определи като
конвенционална магистратура,
а повече като социален експеримент. Всяка година ААDRL приема 50 студенти по архитектура от цял свят: високо интелигентни, мотивирани и готови
на всичко, за да докажат, че са
най-добрите. Това е среда, в която се работи само и единствено
в екипи, които не се определят
от преподавателите, а от самите студенти. Изпити няма, но
за сметка на това презентациите на проектите и теоретичната част са почти всяка седмица.
По проектите се работи седем
дни в седмицата от 10 сутринта до 10 вечерта, когато училището затваря, но и като се прибереш, пишеш есета, подготвяш
презентации или довършваш детайли. Имаше 3 месеца, през които не бяхме спрели да работим
с това темпо дори и за един ден.
В буквалния смисъл това е тежък интелектуален труд. Само
че човек е дълбоко вътрешно

мотивиран, за да го върши, защото знае, че работата му ще
бъде оценена, а от това зависи и
бъдещето му. Това са все хора на
една възраст, които идват от
различни краища на света. Всеки носи нещо от своя свят, от
своята страна и сам по себе си е
уникален характер. Работи се във
високонкурентна среда както в
самия екип, така и между екипите. И лоши резултати няма. Всеки екип сам по себе си е уникален
и това дава отпечатък върху работата му. Използват се най-новите технологии, материали, а
те са непрекъсната провокация
към творческото мислене.
В AADRL разработихме дипломния си проект „Hypercell“ - система за самостоятелно сглобяване. Работихме като екип в студиото на Theоdore Spyropoulos
с тема “Behavioural complexity”
(„Сложност на поведение“) - генеративен и поведенчески базиран дизайн. Архитектурата винаги е била разработвана като
статични предварително определени обекти. Ние разработихме архитектурна система, която е динамична и може да реагира на промени чрез самоосъзнаване, мобилност и реконфигурирация. Всяка отделна клетка „Hypercell“ има способността
да вземе собствени решения и
има способността да се изкачи,
мобилизира и промени формата
си в зависимост от нуждите на
системата. „Hypercell“ е система, основана на местно вземане
на решения между всяка клетка.
Системата създава непрекъснати образуващи структури, никога в краен вид, а променящи се
постоянно в зависимост от населението на клетките.
Пълния текст четете на
www.stroitelstvo.info
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ТЕМА
Теодора Стефанова, четвърта година в University of
Nottingham:

Златина Калайджиева, дипломант от Миланската
политехника:

Разделянето на две части на обраПрофесионалният път идва като
зованието по архитектура във Вели- продължение на визията за личнокобритания дава възможност за по- стно развитие
задълбочена преценка
- За мен това безспорно
Златина, какви са преЗащо предпочетохте
да учите в чужбина?
- След завършване на средното си образование значителна част от българските деца се насочват
към чужбина с идеята, че
ще получат едно по-стойностно и добро образование, без непременно да знаят в какво точно се изразява това. Тяхната преценка се базира основно на
идеи, тиражирани в медиите и сред обществото и
мнения на близки. Признавам, че едно от тези деца
бях и аз, но сега със сигурност мога да кажа, че не
съжалявам, а опитът, който получих, е безценен.
Разликата е, че сега вече
знам защо.
Бидейки разделено на две
части, образованието по
архитектура в Обединеното кралство и скандинавските страни дава възможност на студента за
една по-зряла и задълбочена
преценка за насоката, в която да изучава магистърската си степен. През първите три години (бакалавърската степен) бъдещите архитекти имат възможност да се запознаят
с основите на съвременната архитектура, да чуят
и видят разнообразни възгледи и подходи, различни
мнения и направления. Този
начален етап цели да отвори въображението на студента максимално и да разчупи представите му.
И точно в момента, в който той е най-объркан, идва
сблъсъкът с реалността –
годината на стажа. Това е
времето, в което студентите осъзнават в какво
ще се изразява работата
им като архитекти, времето, в което се сблъскват с много от предизвикателствата на реалния
свят, с норми, изисквания,
технически познания, които трябва да бъдат приложени.
Периодът е от 6 до 12 месеца. На някого това може
да се стори много, но според мен е тъкмо необходимото време човек да се запознае с изискванията на
професията и с очакванията към един архитект, да
задълбочи и развие личните си интереси в сферата, която е избрал, и едва
тогава да кандидатства
в учебното заведение с
най-точна насоченост към

конкретните интереси,
които е развил. В Англия
този процес за много от
студентите отнема дори
две години. Това време не
е изгубено, а дава възможност за по-задълбочен и
отговорен подход към бъдещето на младия професионалист, а не просто получаването на някаква магистърска степен в сферата на нещо толкова всеобхватно като архитектурата. Така наученото и опитът, придобит през годините на магистратурата, е наистина добра основа за развитието на бъдещия архитект.
Тези години на стажове
обаче се контролират от
ARB и RIBA (Съюзът и Камарата на архитектите
в страната) и се следи работата на стажантите
да отговаря на нивото на
познанията им, отношението и вниманието, отделено от фирмата - ръководител за обучението
на студента, да е подобаващо и задължително да
има сключен трудов договор на заплата, адекватна
на останалите служители във фирмата, т.е. позволяваща на студента да
се издържа сам и дори да
спестява, за да плати магистърската си степен.
След като се запознах със
системата у нас, оценявам значителна част от
положителните й страни,
но и някои пропуски, които я правят донякъде неадекватна на съвременната икономическа ситуация. Както в голяма част
от Европа, тук образованието е от типа 5 години
плюс дипломен проект, но
основният му недостатък
според мен е липсата на задълбочен контакт със света на реалната практика.
Студентите и бюрата биват насърчавани да карат
летни стажове само по
програми на ЕС. Много от

студентите, които не успяват по тази линия, трябва да работят безплатно,
ако желаят да положат някакъв стаж, преди да завършат. А да не коментираме случаите, в които
стажовете по програми на
ЕС остават фиктивни и на
хартия, за да бъдат финансово облагодетелствани
и двете страни. Контролната роля, която в Обединеното кралство бива изпълнявана от RIBA и ARB,
тук липсва, а това трябва
да бъде Камарата или Съюзът на архитектите в
България. По този начин и
тяхната връзка с бъдещите им членове ще стартира на по-ранен етап и ще
бъде много по задълбочена
и отговорна.
От времето, прекарано в
България, виждам зараждаща се грижа към младите
студенти и тя е основно
от хора с натрупан опит
в чужбина. Те организират
представяния, лекции, работилници и различни събития, за да подкрепят,
обогатят и разширят кръгозора на студентите. Но
това са отделни личности
за момента.
А ако системата като
цяло не проявява уважение
и отговорност към специалистите, които изгражда, няма как да очаква те
да проявят уважение към
нея в бъдеще.
Как си представяте
професионалната си
реализация след университета?
- Аз все още съм на етап на
проучване на възможностите, които архитектурата ми дава. Имам личен интерес към градския дизайн,
рехабилитацията и стратегическите проекти за
цялостно развитие на градовете и зоните. След изучаването на магистърска
степен в тези сфери, надявам се, ще съм успяла да
изградя добри контакти и
да имам по-конкретна насоченост към работата, която ме очаква. Няма да отричам, че една от причините да реша да се прибера в
България за годината си на
стаж беше интересът ми
към такива градоустройствени проблеми и спешната нужда на градовете
ни да се справят с тях.
Пълния текст четете на
www.stroitelstvo.info

дизвикателствата
пред един млад специалист, който тепърва излиза на пазара на
труда?
- Най-голямото предизвикателство според мен е
да намери начин да изгради своя мост между академичната си подготовка и изискванията на професионалната сфера, в която желае да се реализира,
независимо дали тя съвпада с неговото висше образование. Един от най-добрите съвети, които съм
получавала след завършването си, е, че днешният
свят принадлежи на онзи,
който сам търси и създава възможности за реализация на своите намерения
– времето, в което сме
можели да чакаме възможността да почука на вратата ни, за да й отворим,
отдавна е отминало. Успехът не се дължи на късмет – той се намира в пресечната точка на добрата
професионална подготовка и отворилата се в момента възможност за реализация.
Какво според вас трябва да се промени/подобри в учебната програма, за да се чувстват
бъдещите млади специалисти по-добре подготвени за пазара на
труда?
- Мисля, че отговорът ми
не би изненадал никого според мен обучението
в университета може да
има много прекрасни цели,
но за съжаление подготовка за професионалната реалност не е една от тях и
е крайно време това да се
промени. По света се разработват и тестват различни алтернативи на конвенционалното училищно и университетско образование, но основното
за мен си остава вътрешната убеденост в следването на своята страст
- на това, което те кара
да ставаш рано сутрин и
не те оставя до късно вечер, което в края на деня
ти носи удовлетворение и
чувство за пълноценност.
За мен изборът и следването на професионален
път е правилно да дойде
като естествено продължение на визията за личностно развитие. Хубаво е
като малки да ни питат
„какъв искаш да станеш,

когато пораснеш“, но още
по-важно е като големи да
ни задават въпроса „защо
искаш да станеш такъв и с
това как ще промениш/подобриш света наоколо“.
За съжаление много малко са моментите в учебната програма, които ни
карат да се обърнем към
себе си критично и да потърсим отговор на въпроса „защо“. Така че първата
важна промяна според мен
би била тази. Много бих искала да видя университета и като място за проба-грешка: поле, на което
имаш свободата да експериментираш, без да се
страхуваш от крайния резултат (това е важен психологически момент, който съвременната система за оценяване не помага да се преодолее). И не на
последно място, тестване на идеи в реална среда с
цел добиване на т.нар. 360º
experience при реализирането на проекти, като това
за мен би била най-вълнуващата част (едва ли има поприятно чувство от това
да видиш идеята си материализирана и променяща
човешката реалност, или
както казва Мери Куант:
Work can be more fun than
having fun).
Подпомогна ли ви по
някакъв начин университетът при намиране на стажове/работа?
- Това, което ми предостави университетът, беше
платформа за контакти
с фирми и студиа от различен мащаб и произход,
но умението да продаваш
себе си, било то пред големите корпорации или малките стартъпс, е нещо,
което сам изграждаш впоследствие.
Споделете коя част
от следването си бихте определили като
най-запомняща се, интересна или предизвикателна.

беше Alta Scuola Politecnica.
АSP е училище за талантливи и амбициозни студенти от магистърските програми в Политехнико ди Милано и Политехнико ди Торино, основано на
три принципа: страст,
иновация и мултидисциплинарност. ASP се води
паралелно с магистърската програма и предлага
курсове и проекти, изискващи компетенцията на
специалисти от различни
сфери, като същевременно следва новостите в областта на иновациите, дизайна и технологиите. Но
за мен ASP беше много повече от това - от интервюто за приемане до церемонията за завършване,
всяка стъпка бе истинско
предизвикателство, възможност да докажа и надхвърля себе си.
Какво очаквате от бъдещите си работодатели? Как си представяте идеалната работна среда?
- Това, което очаквам, е
по-скоро от себе си и то
е да използвам всяка възможност да се уча, и то
от най-добрите. За мен
идеалната работна среда е тази, в която човек
има възможност да се развива както професионално, така и личностно. Вярвам в синергията на екипната работа, в холистичния подход към решаване
на проблемите на съвремието, както и в стремежа към природен баланс и
вътрешно равновесие.
След като завършихте
в чужбина, там ли ще
предпочетете да се реализирате професионално?
- Смятам, че за да обогатяваш себе си, да обновяваш
креативната си страна и
да поддържаш своята продуктивност, е необходимо
да търсиш разнообразие
както в културната, така
и в работната си среда, независимо къде си. За мен е
важно да умееш да „виждаш“ възможности пред
себе си и да оптимизираш
наличните си ресурси за
реализирането им за постигането на своите цели.
Но каквото и да прави, човек е добре да знае, че има
едно място, към което винаги може да се върне, и
това безспорно е домът.
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ТЕМА
Инж. Валентин Донев, дипломант на проф. д-р Петър Стефанов:

Водещи при избора ми на работа бяха възможностите за развитие
Удовлетворен ли сте от
образованието, което получихте в УАСГ?
- УАСГ подготвя добре своите студенти, ако те търсят реализация в сферата на проектирането или като технически ръководители на строителни обекти. Мнението и на
чуждестранни преподаватели
е, че изготвяните учебни проекти и дипломни работи са с
високо качество. За съжаление дисциплини като математика, статистика и програмиране, без които научноизследователска работа е немислима, не са застъпени достатъчно силно в учебните планове.
Обучението в УАСГ е подчинено на решаването на стандартни проблеми и стриктно
придържане към съществуващата нормативна уредба
при проектиране, но особено
при инженерните специалности не се възпитават умения
за работа в екип или за критичен анализ на съществуващи методи, например за оразмеряване. Независимо от изброените пропуски и с оглед
на цялостното ниво на висшето образование в България мога да заключа, че съм
доволен от образованието,
което съм получил. Димпомант бях на проф. Петър Стефанов.

Защо избрахте да работите в чужбина?
- Водещи при избора ми на
работа са били възможностите за развитие, а не стандартът на живот и заплащането
в чужбина. В България също
така не се отпускат достатъчно средства за насърчаване
на изследователски и иновативни проекти в областта на
транспортната инфраструктура - оттам възможностите
за работа в тази сфера са много по-ограничени.
Има ли разлика в обучението и подготовката в
българския университет,
който сте завършили, и
тези в Австрия?
- Една от разликите е, че в българския университет (УАСГ)
специалностите са по-тясно
профилирани по образец на
руската школа, докато ТУ - Ви-

ена, в момента предлага само
една магистърска програма
по „Строително иженерство”,
което позволява на абсолвентите по-широка сфера на реализация. Обединяването на
иженерните специалности на
УАСГ в една обща според мен
е оправдано за сравнително
малки по територия държави като Австрия и България
и би засилило конкуренцията
на приемните изпити. Освен
това студентите в ТУ - Виена,
имат възможност да избират
предметите, които изучават
(спазвайки определени критерии) и така да задълбочат
знанията си в областта, която
им харесва. Това им дава възможност сами да организират
програмата си и да използват
ползотворно времето си. Лекционният материал в ТУ - Виена, се представя по-концентрирано, като студентите получават учебни материали и
презентации по всички предмети. Така на тях им остава
повече време за самостоятелна подготовка или за работа
паралелно със следването.
В УАСГ учебният план е
фиксиран, а на малкото така
наречени избираеми дисциплини не се гледа достатъчно сериозно. Българските студенти прекарват значително
време в университета, много

професори разчитат на „диктовката” като метод на преподаване и дадените часове
за лекции и упражнения не
се използват ефективно. Разбира се, това далеч не е генерално заключение за всички
преподаватели, а и тенденциите в това отношение са оптимистични. Друга разлика е,
че в ТУ - Виена, повечето инженерни предмети са съпроводени от екскурзии, които
включват посещения на строителни обекти или индустриални предприятия, където се
произвеждат строителни материали. В УАСГ на този аспект от обучението все още
не се отделя нужното внимание. Други фактори, свързани с начина на финансиране и управление на институтите, с материалната база и с
администрирането на учебния процес (информационно обслужване, електронно
обучение и др.), също дават
съществено отражение върху обучението, но няма да се
спирам на тях, тъй като те не
са специфични за образованието по архитектура, строителство и геодезия.
Каква е реализацията ви
сега? Задоволява ли ви?
Къде работите?
- Като аналитик по различни

изследователски проекти към
техническо бюро във Виена
се занимавам с изготвяне на
концепции, разработване на
модели, анализ на данни, оптимизация и приложение в
областта на управлението на
пътните настилки (Pavement
management) и зимното поддържане. Паралелно с това започвам и докторантура към
ТУ - Виена, която е посветена
на същите проблеми. Доволен
съм от началния старт в кариерата, но оценката на реализацията ми е постоянен процес,
който ще зависи от темповете на моето бъдещо професионално развитие.
Проявявате ли интерес
към работа в България?
- Проявявам интерес към работа, която би ми предоставила свобода да реализирам мои идеи и да участвам
в тяхното практическо приложение. Ако ми се удаде такава възможност в България,
това само би ме радвало. Реализирането на проекти в сферата, в която съм избрал да се
развивам, обаче изисква воля
на политическо ниво, съдействие от държавни институции и тясно сътрудничество с
професори от университетите и специалисти с дългогодишен опит в практиката.

Арх. Емилия Манева:

През следването студентите много бегло биват запознати с модерните
тенденции в областта на архитектурата
Вие завършихте УАСГ
наскоро. Доволна ли сте?
С какво се занимавате в
момента?
- Когато завърших университета, имах пред себе си два
варианта - да кандидатствам
за работа извън България
или да се опитам да се реализирам в моята страна. Избрах да остана тук и заедно с
колегата ми арх. Али К стартирахме собствено студио за
дизайн и архитектура KMAN
Studio.
Ако трябваше отново да
учите - пак на същото
място пак същото нещо
ли? Къде се реализират в
момента вашите състуденти?
- Ако имах шанса да избера отново образованието си,
нямаше да сменя професията, но щях да сменя държавата, в която да получа знанията си. Когато завърших
УАСГ, осъзнах колко неподготвени за реалната професионална ситуация излизат
младите дипломанти. Допълнително тяхната способност да се конкурират извън

България не е толкова добра.
По време на следването студентите много бегло биват
запознати с модерните тенденции в областта на архитектурата. Основно се търсят функционалност и реализируемост на студентските проекти вместо концептуалност и иновативност. Малко от необходимите софтуери, нужни в нашата професия, се преподават и се изискват от студентите по време
на следването.
Повечето от моите състуденти започнаха работа в местни архитектурни бюра.
Какви са перспективите
пред вас - конкретно в

професията и като цяло
за строителния сектор?
- След завършването си младите архитекти остават напълно изоставени в света на
истинската
професионална среда. Не потърсих работа извън страната си, опитах се да се развия тук, но в
момента перспективите ми
в професионален план отново са свързани с емигриране от страната или със смяна
на професията. Оказа се, че
в България дизайнът и иновативността не са критерии
при избор на архитект. Дори
и да има по-добри перспективи за строителния сектор,
като цяло младите архитекти
не могат да получат удовлетвореност от работния процес.
От какво сте най-доволна и от какво - най-недоволна по време на вашето следване?
- По време на следването си
все още вярвах, че образованието в УАСГ подготвя конкурентоспособни в световен
план архитекти. Сега знам
дори колко струва да си „по-

ръчаш” една дипломна работа за специалност „Архитектура“. Знам колко нереално са оценени част от студентите и как да завършиш
този университет става достъпно за всеки, който само
е пожелал да стане архитект.
За мен е излишно да коментирам плюсовете и минусите
на този университет, докато
в него продължава да се допускат подобни грешки.
Доволна ли сте от съотношението теория/
практика по време на
учебния процес? Какво
ви липсваше?
- Невъзможността да се покажат на младите студенти нови технологии, разпадащите се лаборатории на
УАСГ, до които студентите
почти нямат достъп, липсата на софтуер и хора, които да го преподават – това са
неща, които тепърва трябва да се развият в УАСГ. Голям проблем пред образователната ни система са затвореността на учебните модули, остарелият начин на мислене, подходът, че препода-

вателят преподава едно съдържание, което студентът
трябва да възпроизведе.
Вие контактувате с
чужди студенти и колеги. Имате ли поглед върху чужди образователни
системи за висше образование в областта? Можете ли да ни разкажете кое най-много ви впечатли?
- Преди една седмица заедно
с няколко мои колеги имахме
възможността да посетим
Тhe Architectural Association
School of Architecture, London.
Бях впечатлена от технологиите и работилниците, до които студентите имат достъп.
Една от най-големите разлики в сравнение с архитектурното образование в България
са проектните задания, които студентите получават. Задачи, които стимулират креативността, иновативността
и изобретателността на студентите. В УАСГ всяка година се въртят едни и същи задачи още от времето, когато архитектурата беше само
тухли и бетон.
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TEMA
Инж. Веселка Радославова:

Арх. Цветелина Георгиева:

Човек трябва да гради, а в основата на всеки градеж стои поне един
строителен инженер

Взех много знания от нашето
висше образование

Инж. Радославова, вие
завършихте УАСГ наскоро,
специалност
ССС.
- В УАСГ получих отлична
теоретична подготовка
и всички знания, необходими за практикуване на
избраната от мен професия – строителен инженер. Университетът ми
даде една добра основа за
развитие и надграждане и
в момента работя като
проектант в областта на
фасадните конструкции.
Ако трябваше отново
да учите? Къде се реализират в момента вашите състуденти?
- Идеологията, която следвам, е, че човек трябва да
гради, а в основата на всеки градеж стои поне един
строителен инженер. Затова избрах именно тази
професия – връзката между архитектурния проект
и сградата. Ако трябва
да се върна към учението, без съмнение отново
ще избера специалността
„Строителство на сгради и съоръжения“. Тя дава
задълбочен поглед върху всички строителните
процеси и възможности
за реализация в различни направления. Част от
моите състуденти работят като проектанти,
други са технически ръководители на обекти, а
имам и колеги, назначени
като младши експерти в
държавната администрация.
Какви са перспективите пред вас - в професията и за строителния сектор?
- С оглед настъпилата
строителна криза перспективите за млади, неутвърдени проектанти
не са големи, но с желание
и постоянство може да
се намери работа в сектора. Освен новото строителство през последните
години на преден план излизат паспортизацията
на съществуващи сгради
и тяхното саниране, които също изискват техническа експертиза и изготвяне на работни проекти.
Това открива нови възможности пред завършващите инженери.
Можете ли да коментирате образованието по архитектура/
строително инженерство в България?
- Образованието в сфе-

колкото съм запозната,
на доста места се практикуват стажове в проектантски фирми още по
време на следването, което е голям плюс за бъдещата реализация на инженерите.

рата на архитектурата
и строителството у нас
е на много високо ниво,
съдейки по разработените програми за обучение
по различните специалности в УАСГ, добре развитата материална база и
богатия набор от учебници и ръководства по всяка от изучаваните дисциплини. Отлична подготовка дават и строителните
гимназии, които насърчават учениците си за участие в различни професионални конкурси и по-нататъшно развитие в областта на строителството.
По време на моето обучение останах доволна от
работата с висококвалифицирани преподаватели,
от които научих много.
Мога да оценя като пропуск единствено малкото
строителни площадки, които посетих по време на
обучението си. Мисля, че
теорията трябва да е съпроводена с поглед върху
реалното изпълнение на
обектите.
Доволнa ли сте от съотношението
теория/практика по време на учебния процес?
- Съотношението теория
– практика в университета в момента е с преимущество натрупването на
теоретични знания. Полезно би било, ако студентите имат възможността да видят технологичните процеси при строителството на една сграда – земни работи, кофриране, армиране, бетониране, производство и монтаж на стоманени конструкции и т.н., и това да
става успоредно с процеса на обучение по тези въпроси.
Имате ли поглед върху чужди образователни системи за висше
образование в областта?
- Нямам сериозни наблюдения върху чужди образователни системи, но до-

Вие бяхте проект мениджър в „Академия
Градът“. Какво беше
за вас „Академия Градът“ през дебютния Ӝ
сезон?
- „Академия ГРАДЪТ“ е едно
голямо
предизвикателство. Тя беше ново начало,
което провокира всички
участници да мечтаят, да
експериментират и да направят първия си истински самостоятелен опит
в сферата на избраната
професия. Интересното
и вълнуващото в проекта беше възможността
за контакт с хора, които
вече са доказали себе си
като безспорни професионалисти. Те не просто даваха напътствия на студентите при разработването на поставените им
задачи, а споделяха своя
ценен опит при решаването на реални проблеми.
Посетихме много обекти,
забавлявахме се и общувахме приятелски с утвърдени специалисти – за мен
„Академия ГРАДЪТ“ беше
необходимият преход от
учебната скамейка към реалната работа като проектант.
Как очаквате да се развие инициативата?
- Очакванията ми за предстоящия сезон на „Академия ГРАДЪТ“ са още поголеми от миналогодишните. При първото издание проектът беше нов,
не знаехме как ще се приеме, кое има положителен
ефект върху студентите
и ще им бъде полезно, дали
нещата, които предлагаме, представляват интерес за тях. Сега обаче, когато „Академия ГРАДЪТ“
има зад себе си един успешен старт, с много положителни емоции, направени равносметки – кое се
е получило добре, за да се
повтори, и кое трябва да
търпи промени, вярвам,
че проектът ще жъне още
повече успехи и ще привлече много студенти от
България и чужбина. Пожелавам успех на бъдещите
„академици“ и много ползотворна работа!
Интервюто взе
Николай ТОДОРОВ

Арх. Георгиева, вие завършихте УАСГ наскоро.
- Изцяло положителен или
отрицателен отговор на
въпроса дали съм доволна
от обучението в УАСГ ми
е трудно да дам. Връщайки се назад, се радвам, че
успях максимално да взема като знания всичко, което ми беше предложено
от нашето висше образование, което все пак има
предимството, че е почти
безплатно.
В момента съм съдружник
в архитектурно студио с
още двама колеги, с които
завършихме заедно. Наред
с проектите се стараем
да продължаваме да учим
и да се развиваме, като каним колеги от чужди университети, организираме работилници, свързани
с най-новите тенденции и
технологии в архитектурата.
Наскоро бяхме поканени
от колеги от АА School of
Architecture, London, да им
помогнем за техен проект, което ни даде възможност за месец да се потопим в атмосферата на
един от най-добрите университети в света. Преди
това по наша покана проведоха работилница в България и това, което наймного ме зарадва, е фактът, че оцениха българите на много високо професионално ниво.
Къде се реализират в
момента вашите състуденти?
- Радвам се, че завърших архитектура, и отново бих я
избрала, защото това до
голяма степен ме изгради като личност. Може
би ще уча в България, водена от носталгични чувства и финансови причини,
но от днешна гледна точка добре осъзнавам, че бих
била по-конкурентоспособна в международен план, а
и не само, ако се дипломирам в някой от добрите
европейски университети.
В момента съм на мнение,
че по-добрият вариант е
отрано да се инвестира в
елитно образование, а не
след завършване да се търсят допълнителни магистратури и специализации.
Стъпвайки на солидна основа още отначало, след
като се дипломираш, ще
имаш възможност веднага
да надграждаш нивото си,
а не тепърва да запълваш
пропуснатото.
В момента в страната ни,
излизайки от университета, е доста трудно да се

реализираш - някои от колегите ми са в архитектурни
бюра, други се занимават с
3D визуализации, много от
тях работят и извън нашата сфера.
Какви са перспективите?
- Перспективите за младите архитекти в страната
не са много ясни за съжаление. Някои от нас, завършвайки, дори нямат възможност реално да стигнат
до строителния сектор и
започват реализация в друга сфера. Докато икономическата ситуация е толкова нестабилна, едва ли
бихме могли да се надяваме на добри перспективи
за строителния сектор. В
такива периоди е добре да
се инвестира в повишаване на квалификацията, което за съжаление е трудно
за току-що завършващите
архитекти.
Имате ли поглед върху
чужди образователни
системи за висше образование в областта?
- Откакто завърших, имах
възможността да се запозная по-отблизо с два европейски университета.
Определено останах много
впечатлена от АА School of
Architecture, London, и разбрах защо в много от световните класации е на първо място за обучение по
архитектура.
Това, което най-много ме
впечатли, е фактът, че
по време на целия курс на
обучение се работи в екип
от още няколко студенти. Също така липсва изпитът под формата, която ние познаваме. Най-общо казано, теоретичната
подготовка се състои в
лекции на различни световноизвестни професионалисти, запознаване с най-новата литература по тематиката и предаване на писмени разработки.
Проектите се разработват, без да се застъпват
един с друг, в екип от няколко човека. Всеки проект има няколко презентации пред останалите колеги и преподаватели, като
по този начин се развиват

умения да представиш разработката си, да чуеш градивна критика от много хора и да отстояваш
това, което си заложил. Работи се основно в университета, докато при нас е
точно обратното - работиш по проектите си основно вкъщи сам, контактът с колеги и преподаватели е за кратко по време
на лекция.
Вие бяхте координатор
в „Академия Градът“.
- „Академия Градът“ през
първия си сезон беше интересна и динамична, радвам се, че участвах в нея.
Начинът, по който беше
заложен форматът, даде
възможност за приятелски контакт между участниците,
менторите,
партньори от страна на
фирмите и нас като координатори. Смятам, че
участниците научиха много, за някои от екипите
беше достъпна информация, която по принцип
не се преподава в университета. Посетиха много обекти, видяха нещата на практика - нещо, което също не е сериозно
застъпено в обучението.
Един от екипите посети
завода на AMF в Германия
- бяха много впечатлени и
на мнение, че награда като
тази си заслужава участието в проекта и старанието да я спечелиш.
Как очаквате да се развие инициативата?
- Сигурна съм, че проектът ще се развие много
добре занапред, и една от
най-малките предпоставки
е фактът, че подобни инициативи почти липсват в
страната ни.
Новият формат залага
участие със собствена разработка на студенти и архитекти до 30 години - найценното за мен е целта да
се получи платформа за
комуникация между всички
студенти и млади архитекти, учещи както в страната, така и извън нея.
Наред с наградите, които
не са за подценяване, важен е фактът, че на едно
място ще се съберат много талантливи хора и редица стойностни нереализирани проекти ще бъдат
презентирани от авторите им пред широката публика. Те са визията на бъдещите сгради и градска среда и по един или друг начин
някой ден може би ще бъдат реалност.
Пълния текст четете на
www.stroitelstvo.info
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ТЕМА
Инж. Петър Живков:

Боря Шапшалова, студент в УАСГ:

Голямото предизвикателство е несъответствието между качествата
от университета и качествата за работното място

Когато сравним учебните проекти
с реалността, те се оказват доста
незрели

Какви са предизвикателствата пред един
млад специалист, който тепърва излиза на
пазара на труда?
- По мое мнение най-голямото предизвикателство
е преодоляването на несъответствието между качествата, които се развиват в университета, и качествата, които са нужни
на работното място. По
мои наблюдения в университетите в България се
залага изключително върху
техническите качества на
студентите. Пренебрегва се обаче развитието на
работната етика, комуникационните качества и работата в екип. Факт е, че
голяма част всички проекти и курсови задачи са индивидуални, под предлог че
всеки студент трябва да
може да прилага сам тези
знания. За това не искам
да споря, така е, но в реалния живот всичко е плод на
усилията на група от хора.
Често се получава да работим с хора, които не харесваме, или хора, които имат
много по-различни разбирания от нашите... и все пак в
наш общ интерес е работата да върви гладко. Именно това смятам за най-важното взаимодействието
с хората, а не техническите знания и умения. Не се и
учудвам, че много често в
България хората на високи
позиции са били слаби ученици – те просто са успели да развият тези важни
качества, които отличникът не е успял. И това не
е грешка на тези хора, а на
самата образователна система.
Обучението в университета подготви ли
ви достатъчно добре
за бъдещия ви професионален път? Какво
според вас трябва да
се промени/подобри в
учебната програма, за
да се чувстват бъдещите млади специалисти по-добре подготвени за пазара на труда?
- Да. Университетите, в които учех, допринесоха много за моето развитие. Въпреки това смятам за още
по-важен факта, че по време на цялото ми обучение
работих на непълно работно време в различни фирми и отрасли. Поради това
успях донякъде да развия
именно тези качества, ко-

телно умни и умели специалисти, те обаче за съжаление са малко на брой в сравнение с държавите от Западна Европа.

П

етър Живков е
магистър „Строителство на сгради
и съоръжения“ - профил „Конструкции“, в
УАСГ, 2013 г. В момента следва програма за
магистър Construction
management,ТУ - Делфт,
Холандия, очаквано
дипломиране - юли,
2015 г. В момента е на
стаж като консултант в
Royal HaskoningDHV Vietnam.
ито споменах по-горе: работна етика, комуникационни качества и работа в
екип.
Трябва на учениците и студентите да се даде повече
възможност за избор и да
се олекоти учебната програма. Това е не само мое
мнение, и на един доцент, с
който сега е преподавател
в чужбина, а преди това в
България дълги години. Не
може да започваш лекции в
8 сутринта и да свършваш
в 6 вечерта и да очакваш,
че ще имаш време да погледнеш нещо странично. По
този начин средностатистическите кадри, които
излизат от университетите, са добри „работни
пчелички“, но трудно биха
решавали важни проблеми поради липсата на креативност и проактивност.
По мое мнение е и също
порочна практика всички
студенти у нас да учат по
една и съща програма и чак
четвърти или пети курс
да имат право на избираем
предмет. Не искам да остана криворазбран – много ценя образованието, което получих от УАСГ, но
има неща, които могат да
се подобрят, и е хубаво да
имаш смелостта да казваш
истината директно. И все
пак тези българи, които успяват да излязат от този
порочен кръг, стават брилянтни специалисти. Срещнах се в чужбина с изключи-

Подпомогна ли ви по някакъв начин университета при намиране на
стажове/работа?
- И да, и не. В момента работя във Виетнам като
консултант за голяма холандска строителна компания. Не може да се отрече,
че кариерният център на
ТУ - Делфт, ми даде безценни наставления как да си напиша CV-то и мотивационното писмо, както и какво
се изисква от мен по време
на интервю. Намирането
на работната позиция, както и контактът с фирмата, обаче бяха изцяло моя
грижа. Тук отново говорим за свободата на студента в университетите
в чужбина... Всеки сам взима решение дали и как да се
развива, а университетът
и преподавателите само
могат да ти дадат напътствия за твоето най-добро бъдеще.
Изключително много ми харесва работата с холандци.
Освен безспорни специалисти са и изключително добри мениджъри. Характерно за техния стил на работа е свободата на работа, която работодателят
дава на своите подчинени.
Вместо да дава персонални заповеди, той по-скоро
оставя самите работници
да вземат решения как се
справят с проблемите на
работното място, като
той само съветва и помага. Определено искам да
продължа да работя с холандци.
Колкото до мястото, предпочитам това да са развиващите се страни. В Африка, Азия и някои държави от Латинска Америка в
момента се строят много интересни и големи проекти. За млад специалист
като мен е жизненоважно
да работя именно на такива проекти и да се уча от
най-добрите. Лично аз смятам, че строителната индустрия става все по-глобална и по-глобална и младите специалисти с умения да работят в международен екип ще се оценяват
много по-високо, отколкото досега.
Пълния текст четете на
www.stroitelstvo.info

не в различни проекти и
предмети, които сега се
налага да се изучават едновременно.

Боря, разкажи ни найнапред за себе си?
- Средното си образование получих в хуманитарна гимназия – учих рисуване и специализирах графика. В момента изучавам
„Архитектура“, специализация „Градоустройство“
в УАСГ.
Как направи своя избор?
- Още като ученичка исках да се занимавам с архитектура, без да осъзнавам какво точно означава това. Баща ми, строителен инженер по образование, сега специалист
строителен надзор, ме
увещаваше да се захвана с по-лека професия, но
бях неотклонна. Тъй като
той беше учил в УАСГ, тогава ИСИ, традицията повеляваше и аз да продължа там. Всъщност нямам
пряк поглед върху другите висши учебни заведения, но колегите, които
познавам оттам, са също
така вдъхновени, колко
и ние в УАСГ. Различаваме
се емоционално по време
на заверки, но иначе сме
еднакви – всички търсим
уникални решения и идейни иновации.
Какви са перспективите пред теб?
- Нормалният ред на събития за един млад специалист е да търси стаж или
работа в установени ателиета и да развие практическите си умения в реална среда. Моите желания
са да специализирам в още
направления, тъй като
откривам журналистиката на тема архитектура
за възхитителна. Желая
да се задълбоча в психологическата връзка човек среда и влиянието на градския дизайн върху преживяването да си човек, както и да създавам „пътуване” за хората в ежедневието им в града.
Можеш ли да коментираш образованието по
архитектура/строително инженерство в
България?
- Вече споменах, че нямам
достатъчно пряка информация за това как се случват нещата в университетите, които не са
УАСГ. Въпреки това усетът ми е, че системите
се движат към уеднаквяване – при намиране на работещ и ефективен мо-

дел той започва да се налага. В УАСГ съм недоволна от разпокъсаността в
предаването на материала – вярвам, че би било
по-ефективно да се прилага модулната система,
тъй като засилва концентрацията върху изучавания в конкретния модул
предмет, както и увеличава шанса началното вдъхновение да се запази почти непокътнато. Това, което ме прави щастлива в
обучението ми, е, че имам
шанса да се уча от уверени и уникални хора, които
освен материята на предметите ни учат и на съответната етика и уважение към професията.
Взискателността им, макар понякога досадна, друг
път остра и болезнена, е
твърдостта, която всеки
бъдещ архитект трябва
да развие у себе си, за да
оцелее в тази професия.
Доволна ли си от съотношението
теория/практика по време на учебния процес?
- По-скоро въпросът е какъв вид практика ни се
предлага. Обичайно отговорът е, че искаме повече практика, но всъщност
ние изработваме множество проекти по време
на обучението си. Когато
обаче сравним тези проекти с реалността, те се
оказват детински и незрели. Теорията ми е, че още
в университета трябва
да се търси по-краен продукт – такъв, който да е
адекватен и тясно да се
доближава до окончателните предадени проекти в „истинския” живот.
Това носи със себе си множество трудности, сред
които е недостатъчното
време. Но пък ако се приложи модулната система,
ще се избегне загубата на
концентрация и разсейва-

Ти участваше в „Академия Градът“. Какво е за теб „Академия
Градът“ през дебютния й сезон?
- За мен „Академията“
беше свеж вдъхновяващ
проект, който ме срещна
с практиката. Моят екип
си сътрудничеше с колеги от УНСС, чиито начин
на мислене и задачи отначало изглеждаха почти несъвместими с нашите. Но
в процеса на работа и опознаване на посетените
обекти открихме, че не
просто не сме различни,
а сме доста сходни като
отношение към крайния
продукт. Контактът с
менторите беше безценен – възможността да
се срещнем в неформална
среда с успелите и успяващите в сферата, към която, здраве и живот, ще се
влеем след време, беше успокояваща и насърчаваща.
Останах наистина щастлива да изненадам менторите на своя екип и да
чуя от тях, че съм на прав
път в мисленето си и рисковете, които избирам да
поема.
Как очакваш да се развие инициативата?
- Вярвам, че „Академията“
ще се окаже онази спойка
между реалност и утопията на висшето образование, където и да се развива то – у дома или в чужбина. Мисълта за платформа, където да представиш себе си и идеите
си и да получиш откровено мнение и оценка, е пленителна за всеки с желания да търси отвъд границите на установеното. Академията ще бъде
пространство за смелите млади хора, които искат да експериментират,
без това да се отрази на
оценките и дипломата им
– пространство за игра
с материалите, моделите, технологиите. Нека
бъде място за ясна комуникация, изпълнена с уважение и възхищение над
безкрайността на човешката фантазия и способност за колаборация между специалистите от различни възрасти, специалности и характери.
Пълния текст четете на
www.stroitelstvo.info
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ТЕМА
Мартина Стоянова, завършва Manchester School of Architecture:

Обучението в Англия е златна среда между теория и практика
Мартина, защо избрахте да учите „Архитектура” в Англия?
- Архитектурата е специалност, предлагаща неограничени възможности.
Да бъдеш архитект, означава да оставиш след себе
си следа, а не е ли именно
това, към което се стремим всички в живота? От
малка се занимавам с математика и с рисуване, архитектурата беше логичното продължение за развиване на тези мои начални интереси. Относно Англия, образованието тук
е признато навсякъде и
предлага възможности за
отлична реализация в която и да било държава.
Какви са предизвикателствата пред един
млад архитект, който
тепърва излиза на пазара на труда?
- При започването на първия ми стаж най-голямото
опасение за мен беше дали
ще успея да се адаптирам
бързо и лесно в екип, който вече е формиран и работи заедно от дълго време. Всяка архитектурна
фирма има свой микроклимат и винаги ще има трескаво вълнение от незнанието какво ни очаква, преди да се приземим на ново
място. Със сигурност обаче всеки член на екипа, в
който отиваме, вече е минал по нашия път, разбира опасенията ни и ще се
постарае адаптацията да
бъде лесна и приятна.
Когато вече сме преминали
този период и сме се установили в професията, има
друго предизвикателство,

М

артина
Стоянова е от Бургас и
изучава специалността „Архитектура“
в Manchester School of
Architecture (MSA), Англия. В момента тя е
трета (последна) година и завършва бакалавърска степен. MSA
представлява иновативен обединен факултет
по архитектура, който
се управлява съвместно от два университета - Manchester Metropolitan
University (MMU) и The University of Manchester
(UoM), притежаващи над 100-годишна образователна практика. В MSA преподават професори от двата университета, а студентите могат да
ползват библиотеките, работилниците и компютърните зали на двете висши учебни заведения.
Завършилите MSA получават дипломи и от двата университета.

което не е за подценяване.
В днешно време архитектурата става от ден на
ден все по-дигитализирана, но е важно да не забравяме основните занаяти и
да не се отдаваме напълно
на компютърната страна
на архитектурата.
Какво очаквате от бъдещите си работодатели? Как си представяте идеалната работна среда?
Според мен идеалната работна среда е такава, която постоянно зарежда
работещите с желание за
работа и усъвършенстване. Разнообразните проекти, които поддържат интереса на архитекта, са

ключови за това архитектурата да не се превръща
в процедурна професия и
да се запазва енергията и
удоволствието от работата.
Относно работодателите - те самите трябва да
вярват, че това, което
правят, си струва човек
да бъде въодушевен и развълнуван от него. В противен случай няма как колективът, който ръководят, да бъде жизнен и удовлетворен, дори при високо финансово възнаграждение.
Смятате ли, че обучението в университета ви подготвя достатъчно добре за ре-

Образованието, което получаваме,
надминава очакванията ни

Г

еорги
Стефанов
Чайков е на 25 години. През 2015 г.
завършва магистратура по строителство в
TUFTS University Boston.
Неговият брат - Спасен
Стефанов Чайков, е на
21 години и е трети курс
по биомедицински инженеринг в Wenthworth
Institute of technology,
Boston. Двамата отговарят на пет въпроса,
свързани с обучението
им в САЩ.
Какво означава да си
студент в САЩ?
- Образованието, което получаваме тук, е на много ви-

соко ниво и представя всичко в най-модерния технологичен контекст.
Защо избрахте за учите
в чужбина?
- Образованието в България
в днешно време не предлага
същата степен на развитие, каквато е в западните
държави.
Каква е разликата между обучението в България и САЩ?
- Една голяма част от това,
което прави образованието тук по-различно от
това в България, е не само
огромната пропаст в технологиите и развитието
на самите институции, а и
средата и хората.
Ние живеем в Бостън, град,

който е известен с престижните си университети и високото си академично и културно ниво.
Това е основна предпоставка хората, живеещи и работещи тук, да са интелигентни, образовани и културни. И двамата все още
учим и образованието, което получаваме, е не само
задоволително, а и надминава очакванията ни.
Проявявате ли желание
и интерес да се завърнете в България на работа?
- Засега не смятаме, че има
смисъл, получавайки подобно образование, да се върнем в България, където възможностите за реализация
са силно ограничени.

алната практика?
- Програмата, по която
учим, е златната среда
между теория и практика. Тя е много адаптивна
и гъвкава. Преподавателите тук не се притесняват от промени и всяка
година проектите, предметите и учебната програма биват променяни в
зависимост от нуждите
на студентите, оценките
от външни експерти и от
пътя, по който поема архитектурата в този момент. Така че кадрите, които излизат от университета, са винаги в крачка с
настоящите архитектурни нужди и тенденции.
В момента се работи по
идеята веднъж месечно да
гостуват практикуващи
архитекти от различни
фирми по време на нашите презентации, да дават
съвети и напътствия относно проектите ни. Това
би бил добър начин за подсилване на връзката между университета и реалната работна среда, която ни очаква.
Подпомогна ли ви по
някакъв начин университетът при намиране на стаж или работа?
- Университетът има невероятен екип от специалисти, чиято работа е да
помагат на студентите
при намирането на стажове и постоянна работа.
Предлагат ни се редовни
семинари и възможности
лице в лице да обсъждаме
с професионалисти CV-тата, портфолиата си и да
получаваме съвети как да

се подготвим ефикасно за
бъдещи интервюта. Често ни посещават архитекти от други градове и
държави, с които имаме
възможност да се запознаем и да им зададем въпроси, касаещи техните
очаквания към нас при кандидатстването ни за работа. Някои от тях провеждат интервюта и наемат кадри още при самата среща, което според
мен е изключителна възможност.
Коя част от следването си бихте определили като най-запомняща се, интересна или
предизвикателна...
- В началото на всяка учебна година Факултетът
по архитектура организира учебни пътувания.
Държавите, които се посещават, са различни за
всеки курс, като се избират в зависимост от насоката на материала, върху който ще бъде фокусиран учебният процес през
годината. Досега имахме
възможност да посетим
Берлин, Лион и Копенхаген.
Градове с много различна и характерна за тях самите атмосфера. Във всеки град прекарахме около
10 дни, като, преди да го
посетим, ни бяха зададени задачи за анализиране
и разработване по време
на престоя ни и свързани
с останалите ни проекти
през предстоящата година. Пътуванията са част
от учебната програма, но
се заплащат от студентите.
Моето лично най-вълнува-

що преживяване обаче е
получаването на спонсорство от Камарата на архитектите в Манчестър
за посещение на място по
мой избор с цел анализ и
проучване на архитектурата в градa, в който ще
отида. Избрах Гранада (Испания), която ще посетя
през април, и това е нещо,
за което съм изключително ентусиазирана в момента.
След като завършихте в чужбина, там ли
ще предпочетете да
се реализирате професионално? Бихте ли се
върнали в България?
Форматът на обучението по архитектура в Англия включва 3 години бакалавър, година стаж, две
години магистратура, година стаж и след това се
защитава изпит, проверяващ знанията и уменията ни, при успех на който
се получава пълна правоспособност. За да получа
пълна квалификация като
архитект от британските институции, е нужно
поне едната от двете години стаж задължително
да бъде тук, в Англия. Поради това смятам да работя тук, докато завърша всички степени до пълното си квалифициране.
Страната предлага прекрасни възможности по
пътя на изграждането на
архитектурни кадри и аз
съм благодарна, че се обучавам в такава среда. След
това определено бих искала да се върна в България и
да приложа знанията си в
родната си страна.

Инж. Марина Рамел, завършила IUP Genie Civil
Toulouse:

Доволна съм.
Шеф-инженер съм по рехабилитация на
мостове в Тулуза
сега? Задоволява ли ви?
- В момента съм инженер,
шеф по рехабилитация на
мостове и инженерни съоръжения, тип бетонови.
Тази реализация ме задоволява и е тясно свързана
с университета като специализация в рехабилитацията.

Доволна ли сте от образованието, което сте
получили в университета в Тулуза, Франция?
- Да, определено съм доволна.
Защо избрахте за учите в чужбина?
- Първоначално бе, за да науча езика.
Каква е разликата между образованието във
Франция и България?
- Основната разлика е в
практиките. В моето образование от третата година имахме по 3 месеца
стаж като форма на обу-

чение, това позволява подобра представа и яснота за трудовия пазар и по
този начин се появява поле
за реализация.
Каква е реализацията ви

Проявявате ли интерес към работа в България?
- Разбира се. Трябва обаче нивото на реализация
и стандартът на живот да съответстват
на нуждите на семейството ми.
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ТЕМА
Урб. Йоанна Тулумбаджиева:

Мултидисциплинарният характер на професията позволява реализация в
различни сфери
Завършила съм бакалавър
по урбанизъм в УАСГ, след което заминах да продължа следването си във Великобритания. Миналата година успешно завърших магистратура по
градско обновяване към Университетския колеж - Лондон (University College London,
Bartlett School of Planning).
Учебната програма по тази
специалност е създадена с цел
да образова и екипира студентите с умения, които да им помогнат да се справят с предизвикателствата и проблемите в
съвременните градове, които
далеч не са свързани единствено с физическото състояние на
застроената градска среда, но и
със социалните и икономическите процеси, които протичат
в нея. В този смисъл програмата ми предостави един мултидисциплинарен поглед над
градските проблеми и ми помогна да развия качества, необходими за успешното справяне с тях, като способността
задълбочено да ги анализирам, дързостта да отговарям на
проблемите със стратегическо
мислене и творчески подход и
увереността да предлагам подходящи и реалистични планове за намеса.
В университетите във Великобритания

се набляга повече на теоретичната подготовка, давайки възможност на всеки студент да
изгради свои аргументи по теоретичните теми и сам да избира начина, по който да прилага
наученото на практика. Според мен това е и една от основните разлики между образованието в България и в чужбина
– в България техническата подготовка като че ли е по-доминираща за сметка на теорията.
Смятам, че една по-стабилна
теоретична подготовка помага на всеки студент да изгради
критично мислене по основните теми на специалността, което му помага да открие индивидуалния си интерес и впоследствие принос в работата
по проекти. Разбира се, идеалният вариант е, когато ученето
може да се съчетае със стажове
и повременни заетости, където
студентът да изгради и практически умения. В рамките на
моето обучение тук аз предпочетох да следвам задочно (part
time), което означава намалена седмична заетост в университета, но по-дълъг период на
обучение. Това ми позволи да
комбинирам следването с работа, което допълнително обогати и надгради техническите и практическите ми умения
и ми позволи ежедневно да се
сблъсквам с реалността в професионалната среда.
Следването в чужбина отва-

ря врати

към нови предизвикателства
и възможности за учене и реализация. От важно значение за
мен бе съдържанието на учебната програма на специалността, която избрах, и фактът, че
засяга предмети като градския
дизайн, социологията, градската икономика, финанси и
управление на проекти, както и практиката на планиране
във Великобритания. Възможността да се обучавам в присъствието на известни теоретици и практици в сферата на
градското планиране, които са
признати специалисти в Европа и света, също ме привлече.
Безспорно качеството на обучението е високо, но също така
пазарът на труда предлага много възможности за стажове и
участия в кратки проекти както по време на следването, така
и след завършване.
Като човек, отдаден на професията и науката за града,
идеята да пътувам и да откривам нови реалности, където
проблемите на градската среда са изразени по различен начин, също сформира решението ми да замина. Лондон сам
по себе си е град, който може
да бъде разглеждан като пример за много успешни и неуспешни градски интервенции
и е неспиращ извор на вдъхновение и иновация в сферата на урбанизма. Смятам, че
при една правилна мотивация
и желание за учене и развитие
обучението в чужбина може да
предостави широк спектър от
възможности за професионална реализация и удоволетворение.
Трудно е да се каже
каква би била идеалната среда за работа

Това, което съм открила от
личен опит, е, че новозавършилите студенти е добре да
са отворени към това да работят в различни организации, в
разнообразни екипи и по различни проекти, за да открият с
кой аспект на работата се справят най-добре и кое им доставя най-голямо удоволствие.
В този смисъл трябва да умееш бързо да се адаптираш към

променящи се изисквания и да
си гъвкав при работата в различни екипи.
Откакто съм тук, съм имала
възможността да работя за организации от различна големина в публичния и частния сектор и да сътруднича по проекти и задачи с различен фокус и
изисквания. В продължение на
една година работих в агенцията, която отговаря за транспорта в Лондон (Transport for
London), където оказвах подкрепа за успешното изпълнение на програма от проекти
за подобряване на транспортната инфраструктура в местните общини в града в съответствие със стратегическите
цели, поставени от кмета. Работата се състоеше в разработка на изследователски проучвания, оценяване и консултиране на предложения за проекти за подобряване на наземния
транспорт и публичните пространства, отпускане на средства и разпределяне на финансите, необходими за изпълнението на одобрените проекти,
както и координация при изпълнението им.
За половин година работих
и като стажант в отдел по градско планиране в една от местните общини в Лондон, където
имах възможността да сътруднича при подготовката на подробни урбанистични проучвания, изработка на база данни и картографиране, създаване на насоки за устройство и
развитие на отделните райони
в общината, задания и оценка на предложения при търгове, както и участие при организирането и провеждането на
публични обсъждания на устройствени документи, които
тук представляват доста важна
и обемна част от работата при
разработката на устройствени
планове и проектни предложения.
Към този момент работя в

малка частна фирма, която е
намерила ниша и се занимава с активизирането на градски пространства, помещения
и сгради, които дълго време са
били празни и неизползвани.
Екипът ни намира най-подходящата временна функция на
тези пространства според характеристките и местоположението им, докато се намери
по-дълготрайно и комерсиално решение. Потенциалът на
тези места се използва, за да се
предостави място за работа на
малкия бизнес и стартиращи
фирми, които не биха могли да
си позволят да плащат пазарен
наем, давайки им възможност
да доизградят бизнеса си до
момент, в който вече биха могли да са конкурентни на пазара. По този начин временното активизиране на изоставени
сгради и помещения осигурява едно оживяване и подобрение на състоянието на градската среда в дадения район и спомага за привличането на инвестиционен интерес към мястото, увеличавайки шансовете
за успех при неговото последващо обновяване. Също така
се предоставя възможност на
малкия бизнес да се развива и с
това да осигурява допълнителни работни места за местното
население.
Във всяка от ролите ми важен аспект от работата е била
комуникацията и създаването
на устойчиви работни връзки
с другите колеги и специалисти, сътрудничество и обмяна
на опит при работата в екип,
ефективна работа в кратки
срокове и желание за продължително учене. Трябва да си
гъвкав и да се нагаждаш към
пазара и това, което се търси,
и да успяваш да прилагаш знанията и уменията си в различен контекст, за да увеличиш
максимално шансовете си за
успех. Смятам, че за младите
специалисти е важно да рабо-

тят в среда, която ги стимулира да мислят извън границите
на стандартното и конвенционалното, да им се дава свободата да експериментират и да
бъдат креативни, да им се поверяват отговорности и да бъдат поставяни в ситуации, които изискват комуникация с високопоставени лица и взимане
на решения.
Връщане в България?

Възможност да работя в
стимулираща среда, където
се ценят индивидуалните качества на всеки специалист и
се насърчава сътрудничеството между колеги, както и да се
предоставят възможности за
добиване на нови умения. Идеята с работата си да спомагам
за подобряване състоянието на
българските градове и населени места би ми доставило удовлетворение от работата.
Предизвикателствата в чужбина

Пазарът на труд в тази сфера тук е доста раздвижен и съществуват много алтернативи за професионална реализация за специалистите с урбанистично образование. Мултидисциплинарният характер
на професията също позволява човек да се реализира в различни сфери. Предполагам, основното предизвикателство е
изключително силната конкуренция - човек трябва да успява да се нагажда към това, което се търси, и да не спира да
развива нови знания и умения,
ако иска да успява с професионалната си реализация. Както и навсякъде по света, намирането на работа веднага след
като си завършил образованието си, може да се окаже трудно, ако ти липсва трудов стаж,
затова е препоръчително по
възможност следването да се
съчетава с работа по единични
проекти или летни стажове.
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ТЕМА
Урб. Емилия Попова:

Програмата в УАСГ и в Хамбург е много
сходна
Удовлетворена ли сте
от образованието, което получихте в рамките на учебната програма?
- Като цяло да. Имам много
критики към магистратурата относно съдържанието и
структурирането на задачите, но в крайна сметка в целия й хаос успях да усъвършенствам способността си
за самоорганизиране в неясна ситуация и бързо напасване на променящи се
условия. Това си е безценен
житейски урок. Обучението
в Хамбург ми даде възможност да наблюдавам също и
специалността урбанизъм
(моята магистратура беше
друга, но се застъпваше с
тази по урбанизма). Оценката ми е, че програмата в
УАСГ и в Хамбург е много сходна и акцентира върху едни и същи предмети.
Разликата е в изискванията към студентите и необходимия минимум за успешно вземане на изпит/заверка. Като цяло във висшата
учебна система в България
изискванията са прекалено занижени. Урбанизмът в
УАСГ по времето, когато аз
учих, беше свеж въздух на
фона на една за моите разбирания много закостеняла система, в която апатията господстваше. Работата с
определени професори (знаем кои точно ;)) ме вдъхновяваше много и спомогна за
моето личностно и профе-

З

авърших
бакалавър
урбанизъм в УАСГ
(2004 - 2009), после магистратура градски дизайн
(Urban Design) в Hafen City
University Hamburg (2009 2012), Германия.

сионално развитие в посоката, която търсех и желаех.
Е, в други области не намерих това, което търсех, но
всяко нещо си е опит.
Защо предпочетохте да
следвате в чужбина?
- Не виждах възможности
за реализация, така както си
я представях. Исках да натрупам повече международен опит и да се уча в среда,
която отговаря на разбиранията ми за образование и
самоусъвършенстване. Исках да видя различни гледни точки.
Как си представяте
професионалната си реализация след университета? Каква би била
идеалната работна среда за вас?
- Преди две години и половина това беше много труден въпрос за мен. Не ми

беше съвсем ясно как искам да продължа кариерното си развитие. Нещата обаче понякога от само
себе си се нареждат (разбира се, само ако предварително си вложил много труд).
По случайност попаднах в
една много хубава фирма с
огромен проект в чужбина,
в който бях въвлечена от самото му начало. Става въпрос за новата фабрика на
„Ауди“ в гр. Пуебла, Мексико (https://www.youtube.
com/watch?v=PYg0l1rSpnU&
list=PL0QsLtNYjgei93DIcyp
79iQ3hIMka-XKp&index=2).
Компанията, за която работя, PSP Architekten und
Ingenieure, Hamburg, е генералният „планер“ на бъдещата фабрика, която между
другото се строи едновременно от „Ауди“ и „Фолксваген“. От две години работя по проекта в областта „Управление на проек-

ти“ - контрол и документация на времевото планиране, и отчасти на финансите. Година и половина работих от Германия и от 4 месеца работя директно на място в Мексико. Работата все
още ми харесва и ми е интересна, но е и доста изморителна и натоварваща. Хубавото й е, че ми дава възможност да контактувам с
много различни участници,
на различни нива (и на различни езици). За момента
виждам по-нататъшното си
развитие именно в сферата
на организация и управление на проекти в областта
на планирането, строителството и по възможност на
културата. За тази цел обаче ще трябва още допълнително да се квалифицирам,
но едва след като приключа
с Мексико и в зависимост от
следващия проект.
Какво би ви накарало да
се върнете в България?
- Мащабен културно-социален проект, който да
ме вдъхновява (звучи малко утопично, но не и невъзможно). Международният
аспект за мен е особено важен, тъй като съм отвикнала да виждам нещата от едностранна перспектива.
С какви предизвикателства се сблъсквате
като млади хора, опитващи се да се реализират в чужбина?

- Ежедневно себедоказване, особено в началото, когато си непознат за другите.
Нужда от бързо ориентиране в непозната обстановка.
Осъзнаване и възприемане на културните различия
и превръщането им в плюс
вместо в минус. Също така
отнема много време и енергия да накараш другите около теб да се интересуват от
твоя бекграунд и да се опитат да те разберат. В някои ситуации е плюс да си
от България, в други е минус. За съжаление за момента минусите са повече
от плюсовете, но затова работя - да докажа, че има и
много плюсове, най-важният от които според мен е, че
съм израснала в едно нестабилно време с много рискове и икономически и социално-политически кризи.
Този опит е безценен за възприятието „оценка на макрориск“ и за осъзнаването кое е важното в живота:
социалната и семейната сигурност, финансовата обезпеченост (без да изпадаме в
екстремности), стабилността на публичната система и
нуждата от самоидентифициране с общото, за да има
кой да го поддържа. Този
опит помага да останеш
на земята и да не се главозамайваш по „модни“ или
„пропагандни“ идеи, както
и да не изпадаш в шок, ако
нещата не се случват, както
си си ги представял.

Урб. Галя Владова:

В урбанизма голяма част от работните места са по конкретни проекти
Удовлетворена ли сте
от образованието, което получихте в рамките на учебната програма?
- Да, смятам, че както образованието, получено в България, така и това от Германия ми дадоха добра подготовка и стабилна основа за професионално развитие. Учебната програма
по урбанизъм обхваща широк спектър от дисциплини и позволява на студентите още през първите години от образованието си
да се запознаят с различни урбанистични проблеми
и в рамките на студентски
проекти да работят за тяхното решаване. Това дава
възможност на студентите
за придобият аналитични
умения, както и умения за

Б

гарския контекст.

акалавърска степен
по урбанизъм, Университет по архитектура,
строителство и геодезия,
София, и магистърска степен по градско планиране, ХафенСити университет, град Хамбург, придобита 2013 г.

работа в екип, които са от
особено значение за успешна професионална реализация.
Защо предпочетохте да
следвате в чужбина?
- Градското планиране е ди-

намично развиваща се сфера. Смятам, че образованието в чужбина позволява
запознаването с нови методи, успешни примери и урбанистични подходи, различни от тези, прилагани в
България, или нови за бъл-

Как си представяте
професионалната
си
реализация след университета? Каква би била
идеалната работна среда за вас?
- В момента работя като научен асистент и започвам
подготовка на докторантура. Интересувам се от теми,
свързани с регионална политика и трансграничното
сътрудничество в Европа,
и бих искала след успешно
завършване на докторантурата да продължа да се занимавам с тях в рамките на
реални международни проекти.
С какви предизвикателства се сблъсквате
като млади хора, опит-

ващи се да се реализират в чужбина?
- Мисля, че една от основните трудности пред младите хора в чужбина по
пътя на професионалната
им реализация е сравнително дългият период на търсене на работа след завършване на университет. Честа
практика в чужбина е преминаването от един работен стаж на друг, което позволява натрупването на
първоначален професионален опит, но не дава сигурност на младите хора. В
сферата на урбанизма голяма част от работните места
са по конкретни проекти,
които са ограничени времево и изискват от младите
хора да бъдат флексибилни
и в готовност за смяна на
работно и населено място.
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Чуждестранни университети се запознаха с
„Академия Градът“ 2015

И

нициативата „Академия Градът“ на „ГРАДЪТ Медиа Груп“ беше представена на най-голямото консултантско изложение за кандидатстване в чужбина „Световно образование“ на 14 и 15 февруари в хотел
„Балкан“ (бивш „Шератон“) с участието на над 70 образователни институции от Великобритания, Холандия, Дания, Белгия, Италия, Швейцария, Полша и др.
Форумът, организиран от „Интеграл“, е с акцент върху кандидатстването и
приема на студенти за учебната 2015 и 2016 г. и предоставя безплатни професионални консултации за бакалаври и магистри да направят своя информиран избор.
Управителят на „Интеграл“ Ирина Христова представи конкурса „Академия
Градът“ като партньорски, като подчерта, че той е особено значим заради
усилията си да интегрира българските студенти, обучаващи се в чужбина,
към действителността на пазара на труда у нас. Христова изтъкна, че „Академия Градът“ е важна част от техните дейности в рамките на тази година и
представи на всички присъстващи на заключителното събитие на изложението брошура с подробно описание на проекта, неговите цели, партньори
и събитиен график.
Сред присъстващите на събитието бяха международни представители от
водещи университети в Европа и САЩ, някои от които заявиха подкрепата си за проекта и предоставиха контактите си за по-нататъшно сътрудни-

чество.
Чрез сайта на инициативата: http://thecityacademyawards.bg, вече са налице
и първите регистрирани участници в конкурса.
Активна е и Фейсбук страницата на „Академията“: https://www.facebook.
com/thecityacademyawards.

Образование в професионално направление „Архитектура, строителство
и геодезия“ в някои университети в чужбина
ETH ZURICH - SWISS FEDERAL INSTITUTE OF
TECHNOLOGY
https://www.ethz.ch/en.html
Редовно присъстващ в класациите на най-добрите университети в Европа, ETH Zurich (Федералното висше техническо училище на Цюрих) е европейски и световен лидер в областта на образованието и
изследванията. Основан през 1855 г., днес ETH Zurich има 16 факултета, предлагащи бакалавърски, магистърски и докторски програми
по инженерни и природни науки. Обучението в бакалавърските специалности се провежда на немски език, а в магистърските и докторските – предимно на английски. 70% от преподавателите в университета са чужденци.
Бакалавърски програми
Architecture and Civil Engineering
Engineering Sciences
Магистърски програми
Architecture and Civil Engineering
Engineering Sciences

IMPERIAL COLLEGE LONDON
www.imperial.ac.uk
От основаването му през 1907 г. до наши дни Imperial College London
успява да се наложи като гарант за първокласно образование в сферата на науката, инженерните специалности и медицината със специална насоченост към тяхното приложение в индустрията, търговията и
здравеопазването. Университетът присъства редовно в класацията на
петте най-добри университета на Великобритания, а миналата година
заема 10-о място в рейтинга на Times за световно висше образование.
Колежът разполага с над 3000 академични и научни работници и около 15 500 студенти от повече от 125 държави.
Бакалавърски програми
School of Design Engineering
Earth Science and Engineering
Electrical and Electronic Engineering
Materials
Mechanical Engineering
Магистърски програми
Civil and Environmental Engineering
School of Design Engineering
Earth Science and Engineering
Electrical and Electronic Engineering
Materials
Mechanical Engineering Faculty of Engineering

DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
http://www.tudelft.nl/en
Delft University of Technology в Холандия е модерен университет с богата традиция. Неговите осем факултета и над 40 англоезични магистърски програми са водачи в технологическото развитие, допринасящи съществено към научния напредък в интерес на обществото. Класиран сред топ университетите в областта на технологията в световен
мащаб, отличните стандарти на TU Delft за обучение и изследвания са

подкрепени от впечатляващата сградна база и изследователски институти. Университетът поддържа тесни връзки с международната индустрия, стратегически алианс, допринасящ за адекватността на академичните програми и кариерните възможности за възпитаниците си.
TU Delft си партнира с повече от 30 университета, което дава възможност за сътрудничество и обмен между студенти и учени от цял свят.
Университетът е член на престижната лига IDEA на петте водещи инженерни университета в Европа.
Бакалавърски програми
Applied Sciences
Industrial Design Engineering
Architecture
Mechanical, Maritime and Materials Engineering
Civil Engineering and Geosciences
Technology, Policy and Management
Electrical Engineering, Mathematics and Computer Sciences
Магистърски програми
Applied Earth Sciences
Applied Mathematics
Applied Physics
Architecture, Urbanism and Building Sciences
Civil Engineering
Coastal and Marine Engineering and Management
Computer Engineering
Construction Management and Engineering
Electrical Engineering
Engineering and Policy Analysis
European Wind Energy Master
Geographical Information Management and Applications
Geomatics
Industrial Ecology
Integrated Product Design
Life Science & Technology
Management of Technology
Materials Science & Engineering
Mechanical Engineering
NanoScience
Offshore & Dredging Engineering
Science Education and Communication
Strategic Product Design
Sustainable Energy Technology
Systems & Control
Systems Engineering, Policy Analysis and Management
Transport, Infrastructure & Logistics

POLITECNICO DI MILANO

учени и архитекти са завършили именно Политехническия университет в Милано. Сред тях са професор Ахил Кастилиони, Джо Понти, а
също и Ренцо Пиано и Алдо Роси – носители на наградата „Прицкер“
съответно през 1990 и 1998 г., както и Джулио Ната – носител на Нобелова награда за химия от 1963 г. Университетът в Милано предлага
иновативни програми на всички образователни нива в трите си инженерни, две архитектурни и едно училище по дизайн. Благодарение на
активната си политика за привличане на чуждестранни студенти много от програмите се преподават на английски език, което допринася за
постоянно нарастващия брой международни студенти, които оформят
разнородно общество от над 100 държави по света. От общо 37 000
студенти, които се обучават в Политехническия университет в Милано,
4000 са чужденци. Големият им брой обяснява красноречиво осезаемата мултикултурна и космополитна атмосфера в университета.
Бакалавърски програми
Architectural Design
Магистърски програми
Architecture
Architecture-Architectural Design
Architecture – Building Architecture
Automation and Control Engineering
Building Engineering
Building and Architectural Engineering
Civil Engineering
Civil Engineering for Risk Mitigation
Communication Design
Computer Science and Engineering
Design & Engineering
Electrical Engineering
Electronics Engineering
Energy Engineering
Engineering Physics
Environmental and Geomatic Engineering
Environmental and Land Planning Engineering
Interior Design
Management Engineering
Management of Built Environment
Materials Engineering and Nanotechnology
Mathematical Engineering
Mechanical Engineering
Product Design for Innovation
Product Service System Design
Space Engineering
Telecommunication Engineering
Urban Planning and Policy Design
Vessel & Yacht Design

http://www.polimi.it/en
Политехническият университет в Милано е един от най-значимите технически университети в Европа. Отворил врати през 1863 г., той е найголямото училище за архитектура, дизайн и инженерни науки в Италия, с два основни кампуса, разположени в сърцето на модата и дизайна – Милано и в Ломбардия, Северна Италия. Много от именитите

http://www.bath.ac.uk
Университетът в Бат, основан през 1966 г., е сред най-модерните в света по отношение както на материалната си база, така и на принципите и възгледите си. Репутацията му като един от най-добрите универ-

UNIVERSITY OF BATH
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ТЕМА
ситети във Великобритания се поддържа от редовното му присъствие
в рейтинга на десетте най-добри университета в страната. Изследователската дейност на университета понастоящем възлиза на 42 млн.
лири. Библиотеката на университета – единствената 24-часова академична библиотека в Обединеното кралство, съхранява всички основни научни разработки и журнали. Всички компютри могат да се ползват от студентите 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Университетът е разположен в един-единствен кампус недалеч от град Бат.
University of Bath е сред по-малките университети във Великобритания
с общност, наброяваща около 10 000 студенти в бакалавърските програми, 700 от които чуждестранни. Около 4000 са студентите, обучаващи се в магистърските програми на университета.
Бакалавърски програми
Architecture and Civil Engineering
Electronic and Electrical Engineering
Mechanical Engineering
Магистърски програми
Architecture and Civil Engineering
Chemical Engineering
Electronic and Electrical Engineering
Mechanical Engineering

TECHNISCHE UNIVERSITЕT MUNCHEN
http://www.tum.de
От основаването му през 1868 г. до днес TUM се радва на репутация
на лидер в сферата на техническото образование с шест Нобелови награди и много други престижни отличия, което многократно го поставя
под номер 1 в класацията на техническите университети в Германия.
TUM покрива широк спектър фундаментални и приложни изследвания. Общият брой на предлаганите курсове е 160, като 98% от тях
са част от бакалавърските и магистърските програми. TUM има договорки за двойни степен с над 20 университета и партньорства с около 170 университета по цял свят. Днес в 13-те факултета в университета се обучават около 36 000 студенти, като над 10% от тях са чуждестранни. Преподавателите са 475, а общият брой на служителите е
около 10 000.
Бакалавърски програми
Архитектура
Строително инженерство
Магистърски програми
Строително инженерство
Индустриален дизайн
Машиностроене
Медицинска техника

UNIVERSITY OF GREENWICH
http://www2.gre.ac.uk
University of Greenwich е създаден през 1890 г. и от самото начало е
новатор с въвеждането на сандвич програмите. С течение на времето
университетът се разраства и започва да предлага различни специалности в сферата на педагогиката, архитектурата, инженерството, историята, морските науки, правото, бизнеса и финансите. Понастоящем
в университета се обучават над 28 000 студенти от над 140 държави
по света. Университетът разполага с три кампуса: Greenwich, Medway
и Avery Hill.
Бакалавърски програми
Architecture and Construction
Art and Design
Engineering - Civil
Engineering - Electrical and Electronic
Engineering - General
Environmental Science
Landscape and Gardens
Магистърски програми
Architecture and Construction
Engineering - Civil
Engineering - Electrical and Electronic
Engineering - General
Engineering - Mechanical

BARTLETT SCHOOL OF ARCHITECTURE
http://www.bartlett.ucl.ac.uk
Bartlett School of Architecture е едно от водещите архитектурни училища в света, разположено в един от най-динамичните и вдъхновяващи
градове – Лондон. Университетът е прочут с провокативните си идеи,
проучванията, които прескачат ограниченията, и най-вече с високорезултатните си преподаватели и студенти. Bartlett School of Architecture
предлага богат избор архитектурни програми, сред които такива, насочени директно към желаещите да се реализират като професионални архитекти, както и такива, специализирани в архитектурен дизайн,
история и теория, градоустройство.
Бакалавърски програми
Architecture
Architectural & Interdisciplinary Studies
Магистърски програми
Architecture
Urban Design
Architectural History
Architecture and Historic Urban EnvironmentsPostgraduate

Certificate in Advanced Architectural ResearchMSc/MRes Adaptive
Architecture and Computation
Spatial Design: Architecture and Cities

UNIVERSIT T STUTTGART
http://www.uni-stuttgart.de/home
Universitet Stuttgart се нарежда сред най-добрите технически университети в Германия. Той е включен в националния списък на най-висококачествените такива в общонационален мащаб – т.нар. TU9, или топ
девет на немските висши технически училища. „Уни Щутгарт“ е създаден през 1829 г., в началото на индустриалната епоха в Европа, навърши 185 години през 2014 г. Едно от основните предимства на университета е отличното сътрудничество между технически, физически
и хуманитарни науки.
Бакалавърски програми
Архитектура
Магистърски програми
Електротехника и информационна техника
Инфраструктура и планиране

TECHNISCHE UNIVERSITET WIEN (TU WIEN)
http://www.tuwien.ac.at
Техническият университет във Виена е разположен в сърцето на Европа. За близо 200 години TU Wien е воде що средище на висококачествено образование, наука и изследвания в полза на човешкия прогрес.
Университетът е сред най-успешните технически университети в Европа и най-голямата институция за образование и научно-технически изследвания в Австрия.
Бакалавърски програми
Architecture
Electrical Engineering
Mechanical Engineering
Urban and Regional Planning
Technical Physics
Surveying and Geoinformation
Магистърски програми
Architecture
Electrical Engineering
Mechanical Engineering
Materials Sciences
Urban and Regional Planning
Technical Physics
Surveying and Geoinformation
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Д-р арх. Петко Еврев:

Не е време за административнотериториална реформа
Може ли да търсим оправдание за неудачите в икономиката и социалната сфера в административно териториалното деление на страната

В

две публикации
на
страниците
на вестник
“Строителство Градът” - от д-р
арх. Тодор Топлийски
в бр. 3 и от проф. д-р
Дончо Конакчиев в бр.
5, се засяга въпросът
за необходимостта от
нова административно-териториална реформа. Тези публикации бяха предшествани от друга подобна в
бр. 14 от 2012 г. на в.
„Арх & Арт форум“ от
акад. Минко Памукчиев „За ново административно-териториално устройство на
страната”. М. Памукчиев посочва, че за
135 години са проведени цели 27 административни деления и
че най-често административните реформи
„са извършвани стихийно, необосновано, необмислено и неефективно”. Т. Топлийски допълва, че “през
последните десетилетия са правени неколкократни несполучливи и прибързани опити в това отношение”.
Д. Конакчиев оценява, че “партийно-политическите
пристрастия на управляващите не позволяват
дори да се проведе
задълбочена експертна дискусия” по проблема.

Към тези верни заключения бих добавил,
че
административното деление е любимо политическо занимание

не само на академичните
среди, но и на много от
политиците, когато са на
власт. Вместо да съсредоточат усилията си в истински реформи в социалната и икономическата сфера, те хабят време
и енергия да обсъждат и
провеждат административни териториални реформи. Много от тях са
смятали погрешно, че с
ново административнотериториално деление
ще могат да оправят отиващата на зле икономическа и политическа ситуация. Да не се връщаме много далече назад в
историята ни след Освобождението или след
балканските и световните войни, за да откриваме примери за провеждането на необосновани
реформи. Нека да погледнем по-близките до нас
действия в тази посока.
През 1987 г. управлението на Т. Живков проведе реформа, като замени
действалите 28 години
(от 1959 до 1987 г.) 28 окръга с 9 области с мотива, че те са изживели своето време. Разбира се, че
тази реформа не можеше да промени загниващия тоталитарен режим
и да спомогне за създаване на впечатлението, че у
нас се провежда някаква
„перестройка”. А окръзите все пак бяха действали добре и ако не друго, с тяхното създаване
беше стимулирано развитието на редица малки градове като Ловеч,

Силистра, Разград, Търговище, Видин, Монтана, Кюстендил, Смолян,
които прераснаха в средни градове с добре развита индустрия, услуги,
образование и култура.
Те обогатиха селищната
мрежа на страната и успешно балансираха малката група от 6–7 големи
града.
Делението с 9 области
просъществува до 1999
г., когато отново по чисто политически причини, но с погрешни сметки за предстоящ изборен
успех управляващата тогава партия проведе нова
реформа и възстанови
28-те окръга, наречени
области. Това стана в момент, когато от Европейския съюз вече изискваха да определим второто
ниво на статистическите
териториални единици
(NUTS 2). Деветте области биха удовлетворили
тогава изискванията за
NUTS 2, но 28-те области не можеха да отговорят на тези критерии. И
затова се наложи да бъдат въведени т.нар. райони за планиране, които обхващат по няколко области, но не са административни единици. Така на регионално
ниво се появиха два вида
териториални единици –
районът за планиране от
ниво 2 и областта. Това
усложни системата на
планиране в регионалното развитие с излишни нива и документи.
Оказа се твърде скоро,
че определените райони
за планиране не можеха
да отговорят на критериите на Евростат

за брой на населението
им – минимум 800 хил.
души. И тези райони
бяха прекроени по чисто механичен начин. Получиха се териториални единици, които нямат хомогенен характер
и общностни характеристики – нито природогеографски, нито икономически, нито социално-културни. Разбира
се, тези райони не са административни единици. Тяхното предназначение е друго. Те са райони за планиране на ре-

Н

ова административна териториална реформа
не би променила ситуацията на социално-икономическото развитие
в положителна
посока. Просто
сега не е време
за административна териториална реформа. Това ще отклони енергия
и ресурси от реално належащите реформи
в здравеопазването, образованието, социалната сфера

гионалното развитие и
за водене на регионалната статистика. Но много
по-добре за цялостното
управление на процесите щеше да бъде, ако те
съвпадаха с административните ни единици на
регионално ниво.
Може би затова сега
отново се заговори за административна реформа
и ново деление. А дали е
необходимо? Не виждам
логични доводи за това.
Ако в националната територия се определят 9
или 12 нови административни единици, както
препоръчва М. Памукчиев, те няма да покриват критериите на Евростат за райони от ниво
2 и пак няма да има съвпадане. Ако се определят сегашните 6 района
от ниво 2 за административни единици, това пък
ще е крайно неудачно,
защото те са очертани с
граници, които не отговарят на никое от административните деления
от миналото и не представляват традиционно

териториално единство
и свързаност. Просто са
механично и лошо очертани, само да отговорят
на изискването за брой
на населението. И като
имаме предвид, че населението на два от районите е близо до долната граница от 800 хил.
души, може да очакваме
бъдещо прекрояване и
може би намаляване на
броя на районите. А ако
ЕС и Евростат променят
своите критерии, пак ли
ще трябва да се нагаждаме по тях?
Предложението на Т.
Топлийски за определяне на
три големи териториални единици от ниво две
(NUTS 2)

за уеднаквяване на административната единица област (NUTS 3) с
шестте сегашни района
от ниво две и за въвеждане на междинно ниво
между областта и общината – околията (LAU 1),
изглежда твърде усложнено и многостепенно.
А както посочих, шестте сегашни района от
ниво две са много нелогично определени, за да
се превърнат в административни единици области. Но все пак в това
предложение има рационален елемент, тъй като
нивото на околията (или
на група от общини около град център) се оправдава от наличието на
равномерно разположени в националната ни
територия малки градове, културни и административни средища, които са в състояние да организират около себе си
селските периферии.
Д. Конакчиев
е по-предпазлив откъм
конкретни
предложения. Той правилно посочва сложността и комплексността на проблема и споделя, че е необходима
“съдържателна реформа”. От друга
страна, обвързва административната реформа
с необходимостта от децентрализация и от въвеждане на второ ниво
на самоуправление. Но
тези две стъпки зависят
не толкова от ново адми-

нистративно-териториално деление, а по-скоро
от волята на политиците
за осъществяване на истинска децентрализация
и самоуправление. Ако
има такава воля, децентрализацията и второто ниво на самоуправление могат да се въведат и
при сегашното административно деление.
Д. Конакчиев справедливо изтъква, че “около
1/3 от сегашните 264
общини не разполагат с
минимално необходимите ресурси

(природни, трудови, капиталови и др.), за да
реализират обективно
присъщите им функции
на местна власт. Приходите в техните бюджети силно зависят от
субсидиите от републиканския бюджет, което
ограничава практически до нула възможностите за формиране и реализация на местна политика”. С това той подсказва необходимостта
от уедряване на общините, за да отговарят на
предоставяните им права и задължения. Подобно е заключението и на
Топлийски за липсата на
административен капацитет на малките общини и необходимостта от
уедряването им.
Процесът на осъществяване на териториални промени в нивото на общините, регламентиран в Закона
за местното управление
и местната администрация (ЗМСМА), е силно
динамичен и, разбира
се, зависи и трябва да зависи от волята на местните общности. Досега той се е изразявал в
повечето случаи с отделяне на общини (например Сопот от Карлово, Долна баня от Самоков, Родопи и Марица от Пловдив, Сърница
от Велинград, Средногорие се раздели на цели
пет малки общини).
По-редки са случаите
на обединяване (например Градница и Стоките
към Севлиево, Перперек
към Кърджали, Стамболово към Хасково). Нелогичното съществува-
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не на удребнени общини като тези в Родопската яка над Пловдив, както и общините “градска”
и “селска” при Ямбол и
при Добрич вероятно
ще се коригира в бъдеще, но не с налагане отгоре, а с узряване и осъзнаване отдолу, зачитайки правото на самоопределение. Убеден съм, че
обективно протичащите
процеси за формиране
на агломерации при някои големи градове ще
наложат сдружаване на
общините около тях за
решаване на общи проблеми в планирането и
управлението на процесите, а вероятно ще доведат и до естествено и
логично уедряване на
някои общини.
В посочените публикации независимо от верните разсъждения за
зависимостта между териториално-урбанистичното развитие и административно-териториалното устройство на
страната
се надценява необходимостта от нова административно-териториална
реформа

Тя не е панацея и едва
ли може да оправи си-

туацията в периода на
криза. Също така считам, че не сегашното административно-териториално деление е причината за неудачното ни
дередже в икономиката и в социалната сфера. Не мога да се съглася с твърдението на М.
Памукчиев, че действащото сега административно-териториално устройство „е крайно неефективно и порочно, че
не спомага за успешното
развитие на страната и е
една от основните причини за упадъка на страната, за ниския жизнен
стандарт на хората“. Не
считам, че „без промяна на административнотериториалното деление
(АТД) не е възможно да
се реализира ефективна
политика за преодоляване на достигнатите недопустимо високи нива на
регионални диспропорции”, както твърди Д.
Конакчиев.
Моето мнение е, че
не си струва сега да правим нова административна териториална реформа и ново деление.
Нова административна териториална реформа не би променила ситуацията на социално-

икономическото развитие в положителна посока. Просто сега не е време за административна
териториална реформа.
Това ще отклони енергия и ресурси от реално
належащите реформи в
здравеопазването, образованието, социалната
сфера. Реформи, които
не зависят в никой случай от броя на районите
или областите.

Не административни, а други реформи и
реални действия биха
били от полза за излизане от кризата и за бъдещия просперитет на
страната. Така или иначе 28-те области-окръга
са едно от най-удачните административни деления, просъществували най-дълго, вече 40 години - от 1959 до 1987 г.
и от 1999 до 2012 г. Тех-

ните градове центрове
са важни опорни звена в
йерархичната система от
урбанистични центрове,
които имат решаващо
значение за обхващане
на цялата ни територия
с активности и услуги
от високо ниво и за намаляване на негативните ефекти на териториалните периферии. Поважно е, вместо да правим нескончаеми адми-

нистративни реформи,
да намерим подходи и
механизми да стимулираме развитието на тези
средни градове центрове
и чрез тях да балансираме територията и да намаляваме регионалните
неравенства.
Бел.: Редакцията дава
възможност за становища на експерти по отворената дискусия
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