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„Софарма“ инвестира в новия си производствен комплекс 75 млн. лв.
Фармацевтичната индустрия
традиционно
се нарежда сред секторите, отчитащи ръст и
през 2012 г. и създаващи предпоставки за разрастване, наемане на нов
персонал и изграждане
на нови производствени
бази. Допитване, направено сред 80 компании в

бранша, показва, че плановете на повече от половината от тях предвиждат
наемането на нов персонал до края на 2013 г.
От началото на годината у нас бяха открити
2 големи фармацевтични завода на водещи компании в сектора – този
на „Софарма” за твърди

лекарства, с инвестиция
от 75 млн.лв., и този на
„Арома” за козметични
продукти, на стойност от
12 млн. лв. Двете сгради
са изградени съобразно
всички екологични изисквания, използват „умни”
системи за управление
на ресурсите и са напълно конкурентни на произ-

водствените бази в развитите страни. Въведеният стандарт GMP гарантира еднаквост на продукта и осигурява високото
му качество чрез контрол
върху процеса на производство на всеки етап.
Сред
характерните
особености при създаването на архитектурния

проект за един фармацевтичен завод специалистите изтъкват неговата подчиненост на технологичното оборудване. Архитектурата трябва да осигури подходящата среда,
в която производството
да бъде най-ефективно и
да покрива специализираните изисквания.

OЩЕ В БРОЯ:
ПЛОВДИВ ПРИВЛИЧА 400 МЛН. ЛВ. ПУБЛИЧНО ФИНАН-

БРЕГОВИЯТ ЦЕНТЪР В БУРГАС КОРЕСПОНДИРА С

СИРАНЕ В СЛЕДВАЩИТЕ 7 ГОДИНИ

АРХИТЕКТУРАТА НА МОРСКАТА ГАРА
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ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ
Според „Райфайзен интернешънъл“

Еврозоната излиза от кризата

П

оради монетарни стимули, структурни реформи
и липса на
значителни проблеми
като преструктурирането на Гърция от миналата година еврозоната ще навлезе в зоната на растежа през
четвъртото тримесечие. За 2014 г. може да
се очаква ръст между
1% и 1.5%, показва
анализ на Райфайзен
банк интернешънъл.

Финландия

Естония

Швеция
Латвия
Дания

Литва
Великобритания

Холандия

Полша

Германия
Белгия

Чехия

Словакия

Австрия Унгария
Люксембург Словения
Франция
Хърватия

Румъния
България

Черна гора

Португалия

Италия
Испания

Гърция
Кипър

Пътят към изход от рецесията

След недоброто представяне от пролетта водещите индикатори за
еврозоната се възстановиха през второто тримесечие. Прогнозата по
отношение на икономическото възстановяване се подкрепя от индексите за активността
на мениджърите, които се покачват в Германия, Испания, Италия и
Франция.
Няколко фактора водят до това икономическо възстановяване. На
първо място - усилията
за консолидация започват да оказват влияние,
отрицателният ефект
на фискалните политики намалява, а Европейската комисия е по-мал-

v

ко стриктна по отношение на бюджетните дефицити. Монетарните
политики в много части
на еврозоната доведоха
до по-евтини възможности за финансиране,
а дисбалансите в отделните икономики като
прегряването на цените
на недвижимите имоти
намаляват. Доларът ще
има предимство пред
еврото през втората половина на 2013 г. поради по-високите лихви
на паричните и капита-

БВП И РЕАЛНО ИНДИВИДУАЛНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА
ЧОВЕК, ЕС-27=100, 2012 Г.
БВП на
човек

Реално индивидуално потребление

* Страни от европейското икономическо
пространство
Норвегия

195

138

Швейцария

160

133

Исландия

112

110

* Асоциирани страни
Хърватия

61

59

Турция

56

60

Черна гора

42

55

Македония

35

40

Сърбия

35

43

Албания

30

34

Босна и Херцеговина

28

36

ловите пазари.
По-голяма диверсификация при портфейлните стратегии

Икономическият
растеж трябва да се подобри, ако възходящата тенденция на развитите капиталови пазари
отново се възстанови.
Очакванията са САЩ
да водят пред еврозоната, а в резултат на това
и регионът на Централна и Източна Европа ще
последва тази тенден-

ция до края на годината. Към настоящия момент очакванията са за
ръст на печалбата от
50%.
По отношение на
различните сектори в
индустрията анализаторите на „Райфайзен
рисърч“ ясно целят циклично позициониране
и препоръчват свръхтегло на секторите енергетика, индустрия, циклично потребление, IT
и комунални услуги.
Николай ТОДОРОВ

БВП на България - 50% от
средното в ЕС за 2012 г.

Б

ВП на глава на основата покупателната способност по оценките за 2012 г. варират от
47% до 271% от средното ниво на Европейския съюз за 2012 г. Най-високото ниво е в Люксембург с ниво над два и половина пъти от средното. Австрия, Ирландия, Холандия и Швеция са
с 30% над средното. Дания, Германия, Белгия и
Финландия са между 15% и 25% над средното,
докато Великобритания и Франция са с 10%. В
Италия и Испания БВП на човек са под средното
за ЕС-27, Словения, Чехия и Гърция са с 15% пониско, Литва, Естония, Полша, Унгария и Латвия
са с 40% по-ниско, докато Румъния и България
са последни с 50%. Друг показател, който по-добре отразява ситуацията на домакинствата, е реалното индивидуално потребление на човек, което варира от 48% до 141% от средното за съюза.

БВП И РЕАЛНО ИНДИВИДУАЛНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА
ЧОВЕК, ЕС-27=100, 2012 Г.
БВП на Реално индивидучовек
ално потребление
Люксембург
271
141
Австрия
131
119
Ирландия
129
98
Холандия
128
112
Швеция
128
118
Дания
125
115
Германия
121
121
Белгия
119
112
Финландия
115
114
Великобритания
110
120
Франция
108
113
Италия
98
97
Испания
97
93
Кипър
91
94
Малта
86
85
Словения
82
79
Чехия
79
69
Словакия
75
72
Гърция
75
84
Португалия
75
77
Литва
70
74
Естония
68
59
Полша
66
71
Унгария
66
61
Латвия
62
61
Румъния
49
48
България
47
49
Източник: ЕК
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КОМПАНИИ
Мариана Итева, изпълнителен директор на „Софийска вода“:

„Софийска вода“ с най-висока
ефективност сред ВиК операторите
Компанията изпълнява петгодишен инвестиционен план от 240 млн. лв.
Г-жо Итева, по възлагане
от Министерството на
регионалното развитие
екип на Световната банка проведе изследване за
сравнителен анализ - бенчмаркинг, на ВиК операторите в България. Как
се представи „Софийска
вода“ комплексно?
- Според използваната методология за бенчмаркинг, или
сравнителен анализ, специалистите на Световната банка сравняват ВиК компаниите по общо 18 показателя за
ефективност в шест основни
направления: корпоративно
управление, човешки ресурси, отчет пред потребителите, финансова дейност, търговска дейност и техническа
дейност. Използваните данни
в проучването се базират на
плановете и отчетите на целевите нива, докладвани от ВиК
операторите към ДКЕВР.
Изследването на Световната
банка показва, че „Софийска
вода“ е с най-висок общ бал
– 3.69 по петобална система
при средна оценка на другите ВиК оператори в страната
от 2.78. Според доклада дружеството е постигнало найвисока ефективност в сектора, което е резултат от добър
международен опит и използването на различни стимули
за развитие. По отделните показатели получаваме най-висока оценка за корпоративно
управление – 4, и финансови показатели – 4.67. Дружеството е първото и единствено публично-частно партньорство във водния сектор в
България и най-големият инвеститор досега във ВиК инфраструктура в страната.
„Веолия“ е международна корпорация - собственик и участник в някои
от най-големите ВиК
дружества по света. Кой
извършва бенчмаркинга
на ВиК операторите във
Великобритания и Франция например?
- Бенчмаркингът създава конкурентна среда и води до повисока ефективност на ВиК
дружествата, които оперират
в естествена монополна среда. Например бенчмаркингът в Англия се извършва от
Ofwat, икономическия регулатор във ВиК сектора, който публикува резултатите от
сравнението на сайта си. Това
помага за идентификацията и
споделянето на положителен
опит и добри практики между ВиК дружествата.

М

ариана Итева има магистърска степен от
СУ „Св. Климент Охридски“, а също така MBA
степен със специализация
„Международно бизнес развитие“ от Aston University в
Бирмингам, Великобритания. Била е представител
на две британски ВиК компании - „Cascal” - за България и източна Европа от
2007 г. до 2009 г., както и на
„Severn Trent - за Източна
Европа (1999-2007), а от 2003
до 2006 г. е техен представител в Русия. През 2009 г.
г-жа Итева получава краткосрочно назначение от 3 месеца (secondment) в Отдела за търговия и инвестиции на Британското посолство в Москва с цел да проучи сектора водоснабдяване
и канализация на Русия и да
идентифицира възможности
за работа на британски фирми в него. Работила е по проекти на Световната банка,
Европейската банка за възстановяване и развитие и
на британския Департамент
за международно развитие
(DFID). Мариана Итева е изпълнителен директор и член
на съвета на директорите
на „Софийска вода“ АД. От
юли 2013 г. г-жа Итева е директор за България на групата Veolia Environment. Освен това тя е председател
на съвета на директорите на
„Ереван Джур“ - ВиК дружеството на Веолия в Ереван,
Армения. Г-жа Итева владее
английски и руски, ползва
френски език.

на на дружествата. Разчитаме
на предвидената от ДКЕВР и
МРР ревизия на наредбата за
дългосрочните нива на показателите за качеството на ВиК
услугите. В противен случай
за високите нива са необходими мащабни инвестиции, а
това неизбежно ще доведе до
сериозно повишаване на цената на ВиК услугите, която
би надхвърлила рамките на
социалната поносимост и би
довела до масово обществено недоволство. Друг е въпросът, че дори да има финансов
ресурс за тези проекти, те физически не могат да бъдат завършени в срок до 2015 г., когато е крайният срок за постигане на тези показатели
според наредбата. Няма как
да подмените изцяло ВиК
мрежата в един голям град и
той да се постави под цялостна ремонтна обсада.

Франция няма регулатор на
водния сектор, но идеята за
провеждане на сравнителен
анализ между водните оператори също набира все по-голяма сила. През 2007 г. бенчмаркинг изследване е финансирано от професионалната
асоциация на водните компании, която е обединение
на частни фирми. През 2008
и 2009 г. подобно изследване е направено по поръчка на
сдружение на общински управници.
Не бива да забравяме обаче,
че ВиК инфраструктурата на
една държава, на всеки неин
град, е строго специфична и
съобразена с много фактори, които не могат да бъдат
обобщени в няколко числа.
Например – географско положение, брой население, начин на добиване на питейна
вода (помпажно, гравитачно, смесено), вид градско устройство, период на отчитане. От тази гледна точка бенчмаркингът е една много обобщена груба статистическа
рамка. Ако не е съпроводен с
реално споделяне на опит и
добри практики, няма как да
бъде повишена реално ефективността на една ВиК компания.
Корпоративно управление, човешки ресурси, отчетност към потребителите, финансови показатели, търговски показа-

тели - може ли да коментирате ролята и важността на основните показатели на бенчмаркинга в България по проекта
поотделно и като част
от комплексната оценка?
- Бенчмаркингът за ВиК сектора на България би трябвало
да се извършва от ДКЕВР на
базата на информацията от
докладите, които се подават
регулярно към нея. Въпросът е доколко е реалистичен
сравнителният анализ. Тоест
доколко е надеждна информацията, която е използвана
за оценката. На този етап показателите, по които ДКЕВР
контролира ВиК дружествата
в България, са 72, което е прекалено голям брой. Добрата
световна практика показва,
че за да е ефективно едно изследване, то трябва да се базира на не повече от 15–20 показателя.
В писмо до ДКЕВР на Съюза
на ВиК операторите в България от юни 2013 г. бе посочено, че направените до момента анализи на практическите
резултати показват, че заложените в наредбата изисквания за постигане на дългосрочните нива за качество на
ВиК услугите до края на 2015
г. са нереалистични за постигане с оглед лошото състояние
на ВиК инфраструктурата в
момента и ограничените финансови инвестиции от стра-

Можете ли да коментирате някои от изводите
в рамките на българската действителност, които не са нови - големите компании се представят по-добре, загубите на
вода не намаляват, общата оценка на дружествата в България е ниска, изискване за подаване на
данни по голям брой показатели към ДКЕВР, което не се спазва, и т.н.?
- Загубите на вода реално намаляват, но с по-бавни темпове, отколкото би ни се искало. Тази дейност изисква
комплексни мерки, сериозни
инвестиции и дългосрочно
планиране. Да не забравяме за
търговските загуби, които са
една доста значителна част от
общите загуби на вода. Действащото законодателство към
момента затруднява ВиК дружествата да се справят с нерегламентираното ползване
на ВиК услуги. Има фактори, които са извън контрола
на дружествата, като масовото нерегламентирано потребление на питейна вода в квартали с предимно ромско население. Проблемът е комплексен – един път голяма част от
тях са незаконно присъединени към водопроводната мрежа и не могат да станат клиенти на ВиК дружествата по
закон, тъй като постройките
в тези квартали масово нямат
издаден Акт 16. Тези, които са
регистрирани като клиенти,
пък не заплащат за използваната услуга. Без съдействието
на общините и държавата в
лицето на ДКЕВР, КЗК, МРР и
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КОМПАНИИ
омбудсмана ВиК дружествата
не могат да се справят с подобен остър социален проблем.
Докладът на Световната банка установява добре познати
за нас факти. Като цяло ВиК
инфраструктурата в цялата
страна е в лошо състояние,
тъй като през последните 20
години не са направени достатъчно инвестиции. Факт е
и че малките ВиК оператори
не могат да си позволят инвестиции и в този смисъл са
разбираеми идеите за окрупняване.
Докладът също така ясно посочва, че най-ефективното
ВиК дружество в България е
единственото публично частно партньорство – „Софийска
вода“. Опитът на „Веолия“ в
други страни показва, че финансирането от европейските
фондове може да се съчетава
много добре с финансирането от публично-частни партньорства. Това е обяснимо. В
условията на криза общините, а и държавите, не разполагат с достатъчен ресурс за
инвестиции във ВиК инфраструктура. Европейското финансиране е важно, но не е
достатъчно, за да се покрият
нуждите от инвестиции във
ВиК сектора.
Част от усилията за въвеждане на ред в сектора
е предложената наредба
за критерии за ВиК операторите, които секторът като цяло не приема?
- По принцип е хубаво да има
такава наредба, но в документа, който визирате, поставените изисквания са унифицирани за всички оператори
и не са съобразени с икономическите условия в различните региони, в които действат ВиК дружествата.
Конкретно това, с което ние
не сме съгласни, са изискванията за квалификация на
персонала на ВиК операторите. Проектът предвижда
изисквания към ръководния
състав и към законните представители на ВиК дружествата, което е в разрез с целите
и разпоредбите на Закона за
водите и по конкретно член
198о, алинея 8 от Закона за
водите, на основание на който ще се приеме тази наредба.
Този член предписва в наредбата да се определят професионалните и квалификационните изисквания на техническия персонал на ВиК операторите, но законът не визира
изрично ръководния екип и
персонала със стопанско-административни функции във
ВиК дружествата.
Има законопроект в Народното събрание за създаване на равностойна
комисия по ВиК в рамките на ДКЕВР, това ще
помогне ли?
- Политическата нестабилност в България си каза своето. Предишното Народно съ-

В

иК секторът в
България е найнереформираният сектор от икономиката. По-доброто му управление
и окрупняване ще
създаде икономии
на мащаба и ще открие възможност
за по-голяма ефективност на ВиК компаниите. Трябва да
се открият възможности за публичночастно партньорство, което ще доведе до вливането на
свеж финансов ресурс

брание не прие изменения Закон за водите. След изборите
новото правителство в лицето на министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева обяви, че законопроектът ще бъде актуализиран. На
този етап мисля, че реформата във ВиК сектора е замразена.
Ние подкрепяме позицията на Световната банка да
има отделен регулатор за ВиК
сектора поради спецификата му. Международният опит
също показва, че той се отличава много от енергетиката,
а в момента той остава малко встрани заради фокуса на
ДКЕВР върху енергетиката.
Говори се усилено за специален закон за ВиК, който да обедини съществуващи нормативи в сектора, да насърчи окрупняването на дружествата и
старта на асоциациите?
- От една страна, е необходимо да има отделен закон, който да обедини съществуващите нормативи във ВиК сектора. От друга обаче, трябва да
отбележим, че сега съществуващото законодателство би
могло да работи, но реално
заложените в него разпоредби не се изпълняват в голямата си част.
Много е важно да не влизаме
в капан, при който непрекъснато да се променя законодателната рамка, а никой да не я
спазва и нищо да не се случва
на практика.
Ако трябва да обобщим
- без да даваме рецепти, откъде трябва да се
тръгне, за да се подкрепи
реформата в българския
ВиК сектор?

- ВиК секторът в България е
най-нереформираният сектор от икономиката. ВиК инфраструктурата е в много
лошо състояние и е крайно
време, преди да е станало някаква катастрофа, той трябва
да стане приоритетен за всяко българско правителство.
Затова се изисква дългосрочна стратегия и ангажираност
от страна на политиците, каквито в момента липсват. Той
е жизненоважен за икономиката, здравето и съществуването на хората. Има крещяща нужда от по-добро управление на сектора и от окрупняване. Това ще създаде икономии от мащаба и ще открие възможност за по-голяма ефективност на ВиК компаниите, т.е. те ще имат поголям финансов ресурс да
правят инвестиции. Малките дружества обяснимо нямат
подобна възможност.
Политиците трябва да разберат, че ВиК секторът е стратегически за икономиката на
България и за привличането
на чужди инвеститори. Той е
също толкова важен, колкото и пътищата. Това е основна инфраструктура, от която
зависят здравето и бита на хората.
На първо време трябва да се
създадат ясни правила за управление на ВиК сектора, които да следват конкретна и
дългосрочна стратегия. Да
бъде изяснена собствеността на инфраструктурата, да
е ясно кой отговаря за поддръжката и състоянието й.
Една от препоръките в доклада на Световната банка е да се
създаде единна информационна система за ВиК услуги
и водостопанските системи
и съоръжения. Категорично
трябва да бъде разработена
и цялостна нормативна база,
която ясно да обхваща управлението и регламентацията на отрасъла. За постигането на тези цел и държавата,
и общините трябва да работят в тясно сътрудничество с
бизнеса. Трябва да се открият
нови възможности за публично–частно партньорство, което ще доведе до вливането на
свеж финансов ресурс в сектора. В това отношение „Веолия” разполага с безспорно
ноу-хау и опит, които сме готови да споделим.
Конкретно за „Софийска
вода“ каква е инвестиционната програма на дружеството за 2013 г.?
- 2013 г. е последната от настоящия бизнес план на „Софийска вода“. Компанията
успешно изпълнява инвестиционната рамка от 240 млн.
лева в заложения петгодишен
период.
Конкретно за настоящата година инвестиционната програма на дружеството е в размер на 50 550 000 лева, или с
10 милиона повече от 2012 г.
По-голямата част от средствата (30 708 892 лева) са предви-

дени за подобряване на водоснабдяването. Инвестираме 16 922 462 лева в системата
за отвеждане на отпадъчните
води, а над 2 900 000 ще бъдат
отделени за пречистване на
отпадъчни води.
Как ще бъде осигурено
нейното финансиране?
Каква част от средномесечния доход в развитите държави отива за
ВиК сметки?
- Цените на ВиК услугите в
България са едни от най-ниските в Европа. В повечето
случаи те се задържат такива
по политически и популистки причини. В София нашите битови клиенти плащат
1.76 лева с ДДС за кубически
метър за довеждане, пречистване и отвеждане. В Букурещ
например цената на тази услуга е 2.52 лева.
Казвам това, защото цените
на ВиК услугите са основен
източник за финансиране на
инвестициите в сектора. Сегашните цени не могат да покрият нужните инвестиции.
Затова е необходимо плавно
покачване на цената, за да се
даде възможност на дружествата да инвестират повече.
Изкуственото задържане ще
доведе до шоково увеличение
след време.
Според Световната банка социалният поносим праг на
цените е 4% от годишния доход на едно домакинство. В
София например сме доста
под това ниво.
Друг източник на финансиране на инвестиции са средствата по оперативните програми на ЕС. Там бенефициентите са общините, но процесът
по усвояване е доста по-бавен и отнема време – организирането и структурирането
на тези проекти може да продължи поне 2 години. Като
цяло европейските средства
покриват едва 20 - 25% от необходимите инвестиции.
Хората трябва да разберат, че
без плавно повишаване на цените на ВиК услугите няма
как да се осигурят огромните
инвестиции, необходими за
ВиК сектора.
В “Софийска вода“ се стремим постоянно да намаляваме оперативните си разходи, за да имаме повече свободни средства за капиталови инвестиции. За съжаление
обаче моделът на регулиране
на цените в България е такъв,
че по-ефективните дружества
биват „наказвани“ от регулатора със сваляне на цените на
ВиК услугите.
Би трябвало да е обратното
- ефективните дружества да
бъдат поощрявани. Това е и
една от причините да се прави бенчмаркинг, за да стане
ясно на обществеността кои
ВиК дружества работят добре.
Какво пречи на ефективната подмяна на амортизираната инфраструк-

тура - ниската ефективност на ВиК дружествата, лошият модел на финансиране на инвестициите и ценообразуване или
ниският стандарт в държавата?
- Както вече казахме, ВиК е
един от най-капиталоемките
сектори в икономиката. Има
нужда от огромни инвестиции, които да се правят ежегодно. Тази инфраструктура
се ползва постоянно и трябва
да бъде поддържана и обновявана. Дружествата трябва
да бъдат поощрявани да инвестират допълнително и в
производство на зелена енергия например. „Софийска
вода“ вече дава добър пример
в това отношение.
„Софийска вода ще внедрява интегрирана информационна система.
Посочете повече информация за нейните параметри и ефекта от прилагането й?
- Постигането на отчетност,
прозрачност на предоставяната услуга, както и оптимизация на оперативните разходи е един от основните приоритети на „Софийска вода”.
В това отношение сме постигнали много успехи, но е много важно да продължим да се
развиваме.
Бъдещата интегрирана клиентска информационна система ще обхване, оптимизира и автоматизира процесите
по управление и отчитане на
водомери, фактуриране, плащания и събиране на вземанията, както и управление на
връзките и взаимоотношенията с клиенти. От бъдещата система се очаква да подобри значително координацията между вътрешните звена
и бизнес процесите, свързани с обслужване на клиенти в
компанията.
Чрез реализацията на този
проект очакваме да подобрим
значително обратната връзка с клиентите на компанията, което ще повиши качеството на услугата, която предоставяме.
Очаквани резултати от въвеждането на интегрираната клиентска информационна система са опростяване и
оптимизиране на процесите, по-ефективно управление
на ресурсите, подобряване на
удовлетворението и нивото
на обслужване на клиентите
и оптимизиране на оперативните разходи след въвеждането на бъдещата система.
Подчертавам, че внедряването на подобна система е част
от цялостната стратегия на
„Софийска вода“ да се утвърди като клиентски ориентирана компания, която постига високи стандарти на предоставяне на ВиК услуги при
ефективно използване на ресурсите и спазване на нормативните изисквания.
Интервюто взе
Николай ТОДОРОВ
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Пловдив иска да привлече 400 млн. лв.
публично финансиране в следващите 7 години
Община Пловдив има проектна готовност за усвояване
на близо 400 млн. лв. финансов
ресурс от еврофондовете, националния и общинския бюджет през периода 2014 - 2020
г. Това сочи бюджетната рамка на изготвения интегриран
план за градско възстановяване и развитие, който получи
одобрение от общинския съвет на 18 юли. „С включените
в плана 11 комплексни проекта
в трите зони за въздействие са
създадени възможности за усвояване на още 900 млн. лв. от
частни инвестиции”, съобщи
арх. Белин Моллов, ръководител на консултантския екип на
консорциум „Пловдив 2020”.
Ключовите елементи във визията на ИПГВР са:
- Пловдив е предопределен
за растеж
- Пловдив – „Европейска
столица на културата 2019“
- Река Марица, тепетата, археологията, храни, земеделие,
университети, панаир - кодови
думи за формулиране на пловдивския бранд.
За избраните територии за
въздействие – първа градска
част, гаровия район и военните терени в кв. „Гладно поле”,
са изготвени програми за реализация на предвидените в
тях комплексни проекти в пет
приоритетни области, а именно: „Творческият Пловдив“,
„Иновативният
Пловдив“,
„Зеленият Пловдив“, „Приобщаващият Пловдив“ и „Ефикасният Пловдив“.

бряването на рекреационното състояние на територията с
акцент върху използването на
р. Марица.
Третият комплексен проект
е за изграждането на връзка
между булевардите „Източен“
и „Мария Луиза“.
Четвъртият
комплексен
проект предвижда интервенции за изграждане, рехабилитация, благоустрояване и обзавеждане на улици, обществени
зелени площи, междублокови
пространства с доизграждане
и рехабилитация на подземната техническа инфраструктура.
Петият комплексен проект
поставя акцент върху археологическото наследство в зоната
за въздействие чрез проекти за
консервационно-реставрационни дейности и експониране на Източната порта на Филипопол, както и изграждането на пешеходна връзка между
нея и Малката базилика. Този
проект се допълва с изграждане на обект „Подземен музей на Филипопол – изток“ и
обособяване на туристически
маршрути в подземното публично пространство.
Шестият комплексен проект е в рамките на ареала на
пл. „Понеделник пазар“. Той
се фокусира върху рехабилитацията на инфраструктурата
– подземна и надземна, реконструкцията и обзавеждането
на „Понеделник пазар“, както
и върху цялостното оформяне
рамката на площада.

Социалната зона – „Първа
градска част”, е с общ бюджет 88 млн. лв.

В зоната с публични функции
– Централна гара, са предвидени инвестиции за 91 млн.
лв.

Предмет на програмата за
реализация е реконструкция и
облагородяване на по-известната като „Хаджи Хасан махала“ в централната част на
Пловдив. Специфичните цели
на ИПГВР за тази зона са: интеграция на ромския квартал
към съществуващата градска
структура и АИР „Старинен
Пловдив“, както и включването на р. Марица към активния живот на Пловдив чрез
търсенето на нови функции
на прилежащите територии и
изграждането на атракционен комплекс на остров Адата
с осигурен пешеходен мост до
него.
За постигането на специфичните цели са изготвени
шест комплексни проекта.
Първият включва проекти,
които акцентират върху обновяването на съществуващата
образователната инфраструктура и доизграждането й посредством нови обекти.
Вторият комплексен проект
третира физическото състояние на околната среда и подо-

В обхвата на жп ареала попадат Централната жп гара, автогарите „Юг” и „Родопи”, както
и теренът на бившата Сточна
гара. През зоната преминават
6 от най-важните градски пътни артерии. Специфичната цел
на ИПГВР за тази зона е решаването на транспортно-комуникационната връзка северюг под жп гарата, като се създадат възможности за реализация на потенциала за изграждане на обществено обслужващи сгради, офиси, хотели, както и богато озеленени терени,
попадащи в сервитута на ареала. Тази цел се допълва с изграждането на южната тангента на Пловдив и необходимите
й комуникационни връзки.
Разработените три комплексни проекта акцентират
върху транспортно-комуникационните връзки, благоустрояването на свободните квартални пространства и обновяването и доизграждането
на обектите на социалната инфраструктура.

Очаквани резултати от изпълнението
на програмите за реализация
СЗ ПЪРВА ГРАДСКА ЧАСТ
• Реконструирани и обновени 5 детски заведения с прилежащите площи към тях;
• Изграден пешеходен мост от и до остров
Адата;
• Построени 2 атракционни парка по северния и южен бряг на р. Марица;
• Увеличение на паркоместата в зоната с 95
бр.;
• Подменено високо озеленяване и повишена лесистост на площ от 17 дка;
• Подменено, реконструирано и ново парково обзавеждане на площ от 2400 кв. м;
• Изградено ново трасе (връзка) между бул.
„Източен“ и ул. „Шести септември“;
• Подменено улично осветление с енергоефективно;
• Изградени пешеходни улици – туристически маршрут с дължина 425 м;
• Проучени, консервирани, реставрирани и експонирани археологически обекти – мин. 6 бр.
ПЗ ЦЕНТРАЛНА ЖП ГАРА
• Изграден туристическо-информационен
център;
• Осигурени нови 60 паркоместа;
• Реализиран транспорно-комуникационен
пробив под жп гарата;
• Изградено енергоефективно осветление –
345 бр. осветителни тела;
• Рехабилитирани 5000 кв. м озеленени площи за широко обществено ползване;
• Изградени и реконструирани 1105 м нова и съществуваща техническа инфраструктура;
• Изградено ново специализирано медицинско заведение;
• Изградено подземно публично пространство.
ИЗ „ГЛАДНО ПОЛЕ“
• Изградени жилищни сгради с обща РЗП
89 600 кв. м;
• Благоустроени междублокови пространства на площ от 35 000 кв.м;
• Разработен интернет портал, рекламиращ
Пловдив като град на иновациите;
• Действащ високотехнологичен клъстър
„Агро Фууд Тех“;
• Реализирани програми за подкрепа млади предприемачи в областта на земеделското производство, преработващата и хранително-вкусовата промишленост – средно 10
годишно;
• Оборудвани изследователски сгради на научните звена;
• Изградена цялостна транспортна мрежа в рамките на бизнес центъра – 1350 кв. м;
• Използване на енергоспестяващо улично и парково осветление – 256 бр. осветителни тела.
Най-много инвестиции – 215
млн. лв., са в икономическата зона „Гладно поле”

Предмет на програмата за
реализация е създаването на
зона за икономическа активност в кв. „Гладно поле“. Специфичната цел на ИПГВР е
обособяването на вторичен
градски център чрез изграждане на високотехнологичен
бизнес център и рехабилитация, реконструкция и паркоустройство на съществуващите на територията пътни

връзки.
Първият комплексен проект е „Изграждане на „Високотехнологичен бизнес център“ , заемащ територията на
военните терени с отпаднала необходимост. В него освен изграждане на технопарк
„Агро фуд тех” със съпътстващата го инфраструктура са
предвидени зони за жилищни
функции, административни и
бизнес сгради и за спорт.
Вторият комплексен проект е за рехабилитация, ре-

конструкция и паркоустройство на тангиращите улици: ул. „Богомил”, ул. „Радко
Димитриев” и ул. „Лев Толстой”.
Интегрираният план на
Пловдив е комплектуван с
ГИС, разработена върху платформа с отворен код и база
данни. За трите зони са разработени и съответните ПУПове, чието процедиране по
ЗУТ предстои да бъде финализирано.
Светла ДОБРЕВА
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Откриха Цари Мали град - първата
възстановена римска крепост у нас

Отвори врати за посетители реставрираната късноантична крепост „Цари Мали град”.
Комплексът е разположен в самоковското село
Белчин. Тържествата по
откриването започнаха с водосвет, отслужен
от Знеполския епископ
Йоан, който в словото
си сравни историческия
хълм Свети Спас с библейската планина Елеон. Обектът бе открит
от министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева, министъра на културата д-р Петър Стоянович, президента на „Главболгарстрой” Симеон Пешов,
директора на НИМ Божидар Димитров и кмета на град Самоков Вла-

Х

димир Георгиев.
Строителните работи
по реставрацията започват през 2012 г. и едва година по-късно крепостта вече е завършена.
Проектът е финансиран
от оперативна програма
„Регионално развитие“
и е първият напълно завършен от оста за развитие на туристическата инфраструктура. Общата му стойност е близо 6 000 000 лв. Реставрационните работи са извършени от строителната фирма „Главболгарстрой“ АД.
Цари Мали град отваря врати за посетители на 20. 07. 2013 със серия от зрелищни възстановки на древни битки и ритуали, различни

концерти и забавления
за най-малките. Комплексът включва панорамно влакче, което качва
туристите от селото до
крепостната стена, въжен парк, висящ мост,
скулптурна градина, беседки и няколко екопътеки.
„Провокирани от неспирния иманярски интерес и сигналите за
унищожаването на исторически паметници,
през 2007 г. започват археологическите проучвания на хълма Св. Спас,
на който се намира крепостта. Установява се, че
Римската империя е оставила траен отпечатък
по тези земи. Разкриват се основите на крепост и три храма, гра-

ълмът Св. Спас е неизменна част от вековната история на района на
село Белчин. С него са свързани легендите за голямо старинно селище, известно като Цари Mали град, което се предполага, че означава
„Малък Цариград“. Там до ХIХ век все още са били частично запазени белите каменни стени и кули на крепост. Те напомняли на местното население за
Цари град. И до ден днешен в менталната култура на белчинци „Цари Mали
град“ е старото име на с. Белчин. Тези разкази и предания бяха повод през
2007 г. да стартират археологически проучвания на хълма Св.Спас . Още в
началото на разкопките беше изяснено, че непосредствено под върха на
хълма се намират останките от римска крепост с военно-охранителни функции, която в късния си етап се превръща в укрепено селище.

дени през вековете един
върху друг“, заяви ръководителят на археологическите проучвания на
обекта Веселин Хаджиангелов.
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“Тракия“ е готова. Следват „Марица“,
Струма“ и „Хемус“
ПОСЛЕДНИЯТ ЛОТ 4.2 НА „ТРАКИЯ“
Част от лот 4
от пътен възел „Зимница“ до Карнобат, от км 291+000 до км
325+280
34 км

М

инистърът на регионалното развитие Даниела Терзиева и президентът Росен Плевнелиев срязаха лентата на откриването на последните 34 километра от магистрала „Тракия“ –
първия напълно завършен аутобан в България, в
10.45 часа на 15 юли 2013 г.

Новата магистрала
„Тракия“

Автобус с проектанти, строители, администрация пристигна за
откриването на последния участък от последния лот на първата напълно завършена магистрала в България - „Тра-

кия“, която с получаването на разрешението за ползване от 15 юли
2013 г. навърши 40 години. Представителят на
изпълнителите на лот 4
сдружение „Тракия IV“
ДЗЗД Иван Иванов изрази благодарността си
към администрацията

Период на строителство

СТРОИТЕЛСТВОТО НА МАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“
ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 40 ГОДИНИ
2014 – 2020 г.

60 км

2007 - 2014 г.

60 км

2000 – 2007 г.

10 км

1986 - 1999 г.

1.1 км

1975 - 1985 г.

15.8 км

TEN-T Days 2013 се
провеждат от 16 до 18
октомври в Талин
Европейската комисия, транспортните министри, TEN-T администрацията и други експерти ще обсъдят новата TEN-T
- “За свързана Европа“, от 16
до 18 октомври в столицата на
Естония в Талин. На 15 октомври ще се проведе подгряваща
пресконференция в Хелзинки,
Финландия, под наслов „Пристанища и морски магистрали –
състояние и иновации“, съпроводена и с посещение на пристанището в Хелзинки. Посланията са насочени основно
към железопътния и морския
транспорт.

Лот 4.2
Разположение на
лот 4.2
Дължина
Разрешение за полз- от 15 юли 2013 г.
ване на лот 4.2
Пуснато движение на 14 часа на 15 юли 2013 г.
последния лот 4.2
Дължина на лот 4
49 км
30
големи съоръжения (мостове, подлези, надлези, пътни възли),
Съоръжения
от които три на реките Тунджа, Мараш и Мочурица
Лот 4.1 от Ямбол до 14.8 км от км 276+200 до км 291+000,
„Петолъчката“
пуснат в експолатация на 26 август
Изпълнител на лот 4 Сдружение „Тракия IV“ДЗЗД за 209.6 млн. лв. с ДДС
Строителен надзор „План инвест“ – „Пловдив инвест“ – лот 4“ за 974 хил. лв. с ДДС
на лот 4
Авторски надзор на Обединение „Виаплан – Бурда“ за 130 800 лв. с ДДС
лот 4
чрез ОП“Транспорт“ 207-2013 г. от Кофезионния фонд и отнациоФинансиране
налния бюджет
част от проект автомагистрала „Тракия“ лот 2, 3, 4 с дължина 115
км и стойност на безвъзмездната финансова помощ 699.6 млн.
Лот 4
лв. с ДДС, от тях 513.9 млн. от КФ, останалите – национален бюджет.
Автомагистрала
част от Трансевропейския транспортен коридор VIII.
„Тракия“

и Първа инвестиционна банка, на сцената от
името на надзора „План
инвест“ – „Пловдив инвест“, присъства Николай Костурков, а от авторския надзор „Виаплан - Бурда“ - Даниела Пенева и Илия Бурда. Събитието уважиха
и четирите власти, както и представителите на
местната. Магистрала
„Тракия“ е дълга 368.5
км, 115 км от тях бяха
завършени стъпаловидно през последните три
години.

ГРАФИК НА ОТКРИВАНЕ И ЗАПОЧВАНЕ НА ОСТАНАЛИТЕ МАГИСТРАЛИ
1. Лот 1 на магистрала „Струма“ Долна Диканя - Дупница
откриване - юли 2013 г.
(16.800 км)
2. Лот 2 на магистрала „Струма“ Дупница – Благоевград
старт - юли 2013 г.
(37.48 км)
откриване
3. Софийски околовръстен път – гара Яна
средата на август 2013 г.
4. Кърджали - Подкова (в частта жп спирка Джебел - Подкова откриване
има забавяне заради ново проектиране на мост на р.
септември 2013 г.
Върбица, удължен със 120 м)
откриване
5. Лот 1 Оризово - Димитровград (31.400 км) и лот 2
лятото на 2014 г.
Димитровград - Харманли (34.220 км)

Старата „Тракия“

Европейската инвестиционна банка приема
ремонтите за около 70
млн. лв. на 65 км от старата магистрала „Тракия“ (пусната е в експлоатация през 1985 г.) - 30
км край Пазарджик, 30
км край Пловдив и 5 км
край Нови хан, да влязат в „Транзитни пътища V“, информира председателят на управителния съвет на Агенция

„Пътна инфраструктура“ Лазар Лазаров при
откриването на лот 4.2
на „Тракия“. Миналата сряда правителството
упълномощи министрите на финансите и на
регионалното развитие
да преговарят с ЕИБ за
удължаване на срока на
програмата с 3 години –

до 31 декември 2016 г.
За виадуктите по „Тракия“ и „Хемус“, за които
бяха проведени тръжни
процедури и бяха отделени 40 млн. лв., но служебното провителство
ги намали на 20 млн. лв.
Според Лазар Лазаров и
министъра на регионалното развитие Десислава

Терзиева за тази година
са предвидени 10 млн.,
толкова са и за следващата. Строителството
им ще започне след влизане в сила на поправките в Закона за устройство на територията на
19 или 23 юли според
министър Терзиева.
Милена ВАСИЛЕВА

НКЖИ се включва в международна система
за наблюдение на товарните влакове

КС отмени законови промени отпреди 3 години за отчуждаване
преди плащане

НК „Железопътна инфраструктура“ ще се включи в международна система за наблюдение на товарните влакове. Ще
бъде въведена влакова информационна система TIS (Train
Information System). Тя има три основни функции:
- инфраструктурните управители ще ползват информация
за международните директни товарни влакове в реално
време
- ще се гарантира отчетност – всички получени данни се
съхраняват 14 месеца в база данни
- данните ще се обменят между инфраструктурните мениджъри.
България е част от приоритетен проект 7 на TEN-T (Братислава - Будапеща - Видин - София - Солун - Атина) според
регламент 913/2010 на Европейския парламент. В изпълнението му са създадени осем контролни точки: Видин-товарна, Илиянци, Волуяк, Кулата, Драгоман, Пловдив-разпределителна, Свиленград и Русе-разпределителна, които
следва да са свързани информационно помежду си.

Държавата първо трябва да плати справедливо обезщетение и едва след това
да взема имота на гражданина, необходим за инфраструктурно строителство.
Това реши Конституционният съд (КС)
миналата седмица и отмени промени в
законите за държавната и за общинската собственост отпреди три години. С
тях след 2010 г. земите и досега се отчуждават незабавно и строителството
започва независимо дали се водят дела
от собственици, недоволни от обезщетението. КС отмени и текстовете от закона, според които след като администрацията вземе решение да отнеме частен имот, тя не уведомява собственика
му, а само публикува акта за отчуждаване в Държавен вестник. Така собствени-

ците на земи по трасето на съответния
линеен инфраструктурен обект трябва
да следят Държавен вестник, за да разберат дали имотите им са отбелязани
за национализиране, за да внесат жалби в законовия 14-дневен срок. Промените са били направени, за да се ускори
изграждането на пътища. КС обаче е на
мнение, че е недопустимо частен имот
да става собственост на държавата, преди тя да е платила справедлива компенсация за него. “Конституцията изисква
обезщетението да е равностойно и предварително. Това означава, че отчуждаването може да стане чак след определянето му по съдебен ред и превеждането
му по сметка на собственика”, пише в решението.
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Обследване и решение на кръгово кръстовище „4-ти километър“
при бул. „Д-р Г.М. Димитров“ и бул. „Цариградско шосе“, София
Дипломант:
инж. Павел МИНКОВ
Ръководител:
доц. д-р инж.
Иванка ГУТЕВА

Реших да разработя дипломната си работа към катедра „Пътища“
към ФТС на УАСГ, София, под ръководството
на доц. д-р инж. Донка
Иванова Гутева. Водени
от мисълта, че инженерът по транспортно строителство е призван да работи в полза на обществото, избрахме да разработя решение за кръстовището с най-високата
аварийност в столицата,
а именно „4-ти километър“ при бул. „Д-р Г.М.
Димитров“ и бул. „Цариградско шосе“.
Целта на дипломната
работа бе да бъде проведено
обстойно обследване
и анализ на съществуващото положение на
кръстовището.

Да бъдат установени
неговите недостатъци: застрашената безопасност
за участниците в движението, причините за възникване на пътнотранспортни произшествия,
проблемът с изчерпване
на пропускателната способност на пътния възел
и други характеристики. На база проведеното
обследване да бъдат взети мерки за решаване на
съществуващите проблеми. За целта са предложени и сравнени вариантни решения, отговарящи и на очакваното бъдещо транспортно натоварване за период от 10 г.

За сравнението по експлоатационни показатели е използван съвременен софтуерен продукт
Vissim 5.40, чрез който с
подходящо калибриране
транспортният микромодел в максимална степен би наподобил реалния начин на движение в
кръстовището.
Кръстовището е заложено в ГПОД на територията на Столичната община,

изработено от Mott
MacDonald LTD в периода 2009-2011 г., като
проблемно, с висок процент на ПТП и изчерпан
капацитет,
провеждащо в пиков час над 7000
ПЕ/ч и над 50 000 ПЕ/ден.
През 2011 г. е извършена
частична рехабилитация
на кръстовището, като е
положен нов износващ
пласт за подобряване на
пътното покритие и коефициента на сцепление,
след която проблемите
остават налице.
По данни на отдел
„Пътна полиция“ при
СДВР, София, за периода
от 2010-2012 г.
общият брой на регистрираните ПТП е 678,

в това число 20 ранени.
Някой от установените
причини за възникване
на ПТП:
• Лоша видимост поради
тангенциалното
разположение на входовете и изходите с кръга –

водачите са принудени да
гледат през рамо.
• Близко разположение на пешеходните пътеки до линията за осигуряване на предимство в
кръга. Това налага нужда
от инцидентно спиране
на МПС-то в процеса му
на включване в кръговото движение. Това също е
предпоставка за възникване на ПТП в процеса
на напускане на платното
за кръгово движение от
МПС, защото водачите
не са съсредоточени върху пешеходното движение, а върху автомобилното.
• Условия за движение
с висока скорост в кръга
– скоростта за движение
с потока в кръга е около
40-45 km/h, което не позволява точна преценка на
интервала за навлизане в
кръга и влияе пряко върху пропускателната способност и безопасността.
Извършено е видеонаблюдение на кръстовището в сутрешен и вечерен пиков час, с което е
установено натоварването. Изчертани са
картограми на транспортното натоварване

за съществуващо и перспективно положение за
период от 10 г. с 2% нарастване на трафика годишно. Заснети са и времената за пропътуване в
отделните посоки за движение чрез тестов автомобил в потока по време на вечерен пиков час.
Заснетите времена послужиха при калибрирането на транспортния
микромодел за обследваното кръстовище и ни
гарантират неговата достоверност. Установено е
и процентното натоварване на лентите за движение в кръга. От това след-

ва, че някои от тях не могат да се наситят достатъчно. Това оказва влияние върху транспортните параметри на пътния
възел. Пропускателната
способност е изчерпана
в три от зоните на преплитане за съществуващо
и перспективно транспортно натоварване, а
капацитетът на кръстовището е 4140 ПЕ/ч. Капацитетът и транспортните задръжки са определени чрез симулационен микромодел.
Предложени и сравнени са
две алтернативни и новаторски вариантни решения

за нашата практика.
Вариант I – въвеждане
на светлинно сигнално
регулиране. Поставят се
светофари при всеки от
петте входа с кръга и непосредствено преди всеки вход в кръга. Светофарните уредби са проектирани да работят на
две фази за всяко кръстовище поотделно. При
координиран режим зелена вълна, отчитайки
изместването във времето съобразно графика
път-време се обединяват
и се получават три фази
в рамките на цикъла.
Вариант II – изграждане на турбо кръгово
кръстовище. Вариантът
е пресметнат чрез съвременен софтуерен продукт Vissim 5.40. Установени са транспортните параметри като пропускателна способност
и транспортни задръжки за варианта при съществуващо и перспективно транспортно натоварване. Микромоделът
е съставен от 51 възела,
59 връзки и 6 зони. Осигуряването на предим-

ство и начинът на вливане и отливане от платното за кръгово движение
са дефинирани чрез концепцията за конфликтни
зони в програмата, като
предимство имат движещите се в кръга МПС.
Вариантните решения
са сравнени по окрупнени строителни показатели и експлоатационни
показатели (транспортни задръжки) в кръстовището. Транспортните задръжки за вариант I

(въвеждане на светлинно
сигнално регулиране) са
близо 3 пъти по-малки от
тези при съществуващо
положение на кръстовището и много по-малки
от тези при предлагания
вариант с турбо кръгово
кръстовище. Освен това
изисква по-малки строителни разходи и ще доведе до подобряване на
безопасността на автомобилното и пешеходно движение в кръстовището.
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Две оферти за информационните табла в
проекта за интегриран транспорт на София
„Телелинк“ ЕАД, България, и консорциум „Информационни транспортни системи 2013“, съставен от румънската „Ю Ти
Ай груп“ АД и „Системни комуникации“ ООД,
участваха в търга за доставка и монтаж на 600
електронни информационни табла на Столична
община. Той е в изпълнение на договор за пре-

доставяне на безвъзмездна финансова помощ по
ОП „Регионално развитие 2007 - 2013 г.“, „Системи за устойчив градски
транспорт”, между Столична община и тогавашното Министерство на
регионалното развитие и
благоустройството.
Офертите бяха отворени на 15 юли. Предстои
оценка на техническите

Плевен подготвя
програма за
иновативни решения
в градския транспорт
Малко над 200 хил.
лева (233 333 лв.) без ДДС
е обявената прогнозна стойност от община
Плевен за разработване
на програма за устойчиво развитие и внедряване
на иновативни решения,
част от проекта за интегриран градски транспорт
с финансиране по ОП
„Регионално развитие”.
До 5 август е срокът за получаване на документация за участие в процедурата, оферти ще се приемат до 15 август включително, а отварянето им е
предвидено за 16 август.
Срокът за изпълнение на
поръчката е 17 месеца
Програмата
трябва

П

рогнозната
стойност за
разработване
на програмата е 233 333 лв.
без ДДС
да съдържа комплекс от
мерки, свързани с разработването на стратегии,
задания, модели и планове, включващи стратегическа рамка за дългосрочно планиране и прогнозиране; разработване на
единен финансов модел
на масов градски обществен транспорт; модел на
управление на транспорта и инфраструктурата;
генерален план за организация на движението;
стратегия и план за организиране и контрол на
паркирането.
Основната цел на поръчката е да се разработи
цялостна стратегия за бъдещо развитие на транс-

портната система на Плевен с акцент върху подобряване на: транспортното обслужване и на градската среда чрез развитието на електротранспорта, на публичните разходи за градските транспортни системи и намаляване на транспортния
натиск върху околната
среда, интегриране на обществения транспорт с
останалите елементи на
транспортното планиране в града (политика за
паркиране, управление
на трафика и други). Като
бенефициент на проекта община Плевен очаква
разширена и оптимална
мрежа на градския транспорт, подобрена транспортна инфраструктура кръстовища, автогарата,
производствената база и
др., по-добро планиране
и подготовка на проектите, намаляване на задръстванията, алтернативи на „сам в автомобил“,
по-малко вредни емисии
и по-нисък шум, стимулиране на екотранспорта (велосипеден, пешеходен).
Това е първата обществена поръчка от същинската част на проекта за интегриран градски транспорт на Плевен
след избора на изпълнители за публичност, одит
и подготовка на осем пакета тръжни документи.
Стойността на проекта
е 23 322 246 лв., от които
евросубсидията е 17 335
761 лв.
Очаква се обявяването на най-мащабната поръчка по проекта, която
е за строителство на ново
тролейбусно депо.
Силвия ЗЛАТКОВА

предложения и отваряне
на ценовите.
Предмет на обществената поръчка са електронните
информационни
табла (ЕИТ). Те са предназначени за визуализиране на информация в реално време за пристигане на превозно средство
на спирка по съответен
маршрут от мрежата на
столичния градски транс-

порт.
В поръчката са включени дейностите:
- Доставка и монтаж на
електронни информационни табла
- Изработване на работни проекти за изпълнение на електрозахранването на ЕИТ с трасета на
кабелите и захранващите
източници - разпределителни електрически таб-

ла на светофарни уредби,
улично осветление, билетни каси, фотоволтаична
инсталация или контактна мрежа (чрез статични
преобразуватели)
- Съгласуване на работните проекти за електрозахранване на ЕИТ с всички заинтересовани страни
и всички компании, отговорни за поддръжката на
засяганата в съответния

работен проект инфраструктура
- Изпълнителят трябва да осигури услугата
“пренос на данни” в GSM/
GPRS/3G/UMTS преносна среда за своя сметка за
срок на действие една година, смятано от датата
на приемане на всяко от
електронните информационни табла.
Милена ВАСИЛЕВА

Нови автобуси на метан ще возят и в Габрово
До 26 юли включително се получава документация за участие в повторно обявената в края
на юни от „Общински
пътнически транспорт”
ЕООД, Габрово, процедура - този път в две позиции: за избор на банка за целеви, дългосрочен, инвестиционен кредит в размер общо до 660
хил. лв. и за изпълнител
за финансов лизинг за
доставка на четири нови
22-местни автобуса на
метаново гориво. Според дружеството това ще
са първите нови автобуси
на метан в града.

Оферти се подават за
една или и за двете позиции до 5 август включително, отварянето им
е предвидено за 6 август.
Решението за размера на
кредита е съгласно решение на общинския съвет
на Габрово от април тази
година.
Според дружеството
по първата позиция целта на кредита е първоначална вноска за купуване на лизинг на четири
нови 22-местни автобуса, финансиране на 100%
от стойността с ДДС на
купени три съчленени
18-метрови и девет соло-

О

ферти се
подават до
5 август

ви 12-метрови втора употреба метанови автобуса
със седящи и правостоящи места минимум за 70
пътници, категория М3,
клас II. Срокът на кредита е 120 месеца от датата
на подписване на договора.
По втората позиция от
изпълнителя на финансов лизинг се очакват четири нови 22-местни автобуса на метаново гори-

во - градски автобус с две
оси, категория М3, клас
II. Обявената прогнозна стойност без ДДС е
до 320 хил. лв., включваща всички разходи по договора за финансов лизинг, първоначална вноска 25% и срок на лизинга
60 месеца, като месечните
погасителни вноски ще
се осигуряват от собствени средства на възложителя. Срокът за доставката е до 90 календарни дни
от получаване на възлагателно писмо от страна на
„Общински пътнически
транспорт” ЕООД.
Силвия ЗЛАТКОВА

Еврокомисията отпуска финансиране за
18 европейски инициативи за устойчива мобилност
Наградените през юли

Като част от своята тригодишна кампания за
устойчива градска мобилност „Направи правилния микс“ Европейската комисия публикува преди дни имената на още 18 инициативи, за които
да бъде отпуснато финансиране. Всяка от одобрените дейности ще получи до 7000 евро, които да
бъдат използвани за насърчаването на устойчива градска мобилност като курсове по колоездене, инициативата „Споделяне на автомобил“, забавни дейности за деца и др.
От старта на кампанията през 2012 г. близо 380 инициативи за устойчива градски мобилност са регистрирани в централния уебсайт www.
dotherightmix.eu, направена е иновативна карта
на мобилността, която дава информация за активистите от кампанията.
Във втората покана участват 74 кандидата от
18 избираеми страни.
Третата и последна покана за финансиране
на устойчива мобилност ще бъде отворена през
март 2014.
Активисти от инициативата в България, Гърция, Италия, Латвия, Румъния и Обединеното
кралство вече получават целева подкрепа за създаване на национални кампании.
Пълния текст четете на
www.gradat.bg

Австрия: Schulterblick – велосипедни курсове в центъра
на Виена
Белгия: OV опит
Чехия: Ние всички работим там, всички ние искаме да
стигнем дотам!
Дания: Супермодална кампания
Финландия: Направете правилната комбинация - това е
вашият ход!
Франция: Интермодалност - ключова мобилност
Унгария: Веспрем в движение на чист въздух
Ирландия: Kerry велосипеди Festival 2013
Лихтенщайн: Мобилност в Университета в Лихтенщайн
Литва: Kaunas University Зелен план за мобилност
Холандия: Можете да използвате моята електрическа
кола
Норвегия: Ден, свободен от въглерод
Полша: Това е вашият ход - изберете велосипед
Португалия: Велосипеден петък
Словакия: Европейската седмица на мобилността в Банска Бистрица 2013
Словения: В групи по трима с велосипед през май
Испания: Парад на велосипедната мода в Хирона
Швеция: The Climate Game 2013
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Бреговият център в Бургас кореспондира
с архитектурата на морската гара
Срокът за строителство е 17 месеца от подписване на договора

Проектът се изготвя от консорциум „Мидия – Диана комерс”

Новият брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването в Бургас ще бъде разположен на територията на пристанище Бургас-Изток. Имотът, върху който предстои да се
изгради съоръжението,
се намира между яхтеното пристанище и склада
на „Булгартабак”. В същия поземлен имот се
изгражда новият пасажерски терминал с международна морска гара,
предвижда се развиването на марина, атракционни съоръжения и
търговски обекти. Около имота има налична
техническа инфраструктура, обслужваща дейностите на пристанището, която е част от необходимата за изграждане
на сградата.
Проектът се изготвя
от консорциум „Мидия

– Диана комерс”, който спечели обществената поръчка за инженеринг/проектиране и
строителство на бреговите центрове във Варна
и Бургас, обявена от ДП
„Пристанищна инфраструктура”. Ръководител
на проектантския екип е
арх. Николай Симеонов,
автор и на проекта на
изграждащата се в момента морска гара. Общата стойност на двете
пристанищни съоръжения, които се изграждат
по проект „Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS)
- фаза 3”, е 3 767 700 лв.
без ДДС.
Проектът предвижда сградата да е на четири етажа с разгъната застроена площ 1000
кв.м. На втория етаж
се разполагат основно техническите сред-

ства на комуникационната среда на системата
- сървърно помещение
(Data Center), оборудване VTS-GMDSS-RRL, измервателна радиолаборатория, лаборатория
за диагностика, ремонт
и възстановяване на устройства, блокове, възли
и компоненти от системите, обслужващ инженерен състав. На третия етаж ще се разположат помещения за Пристанищен офис – Бургас,
на Националния център
за електронен документооборот, помещение за
архив на информационната система, ситуационен център и ръководство „Управление на трафика“.
Четвъртият етаж е
зает изцяло от „Управление на трафика“ - сектор
с 24-часов режим на работа. Контролната зала е
с пет операторски работ-

Пет кандидатa за корекция на акваторията на пристанище Варна–
запад
Пет фирми кандидатстват в обявената от „Пристанище Варна” ЕАД обществена поръчка
за корекция на акваторията при 0 к.м. във Варна–запад. Корекцията ще засегне около 20
000 кв.м от дъното, като целта е да стане използваемо. Предвижда се там да бъде разположено плаващо съоръжение, посредством което ще се извършва претоварна дейност на
танкери - проект, по който се работи от няколко години. Оферти за участие в процедурата са подали „Аква” ДЗЗД, в която влизат „Хидрострой” АД (Варна) и „Промишлено строителство холдинг” АД (София), „Девня трейд” ООД (Девня), „Благстрой” ЕООД (Силистра),
„Строителен и технически флот” АД (Варна) и „Хидроремонт ИГ” ООД (Варна). Срокът за
изпълнение на поръчката е 90 дни. Финансирането е със средства от търговската дейност
на дружеството. Предстои до няколко седмици последователно да бъде приключена процедурата по ЗОП и да бъде избран изпълнител.

Стартира лятната стажантска програма на „Фрапорт туин стар
еърпорт мениджмънт”
Девет седмици 22-ма студенти от различни български и чуждестранни университети ще
вземат участие в лятната стажантска програма на „Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт“ АД, която се провежда за седма поредна година. Участниците в стажантската академия са избрани измежду 230 кандидати. Целта на стажантската програма на „Фрапорт
туин стар еърпорт мениджмънт” АД е студентите да придобият умения и да станат квалифицирани служители в авиационната индустрия. Стажантската академия на оператора на
морските летища е уникална за авиационния бизнес у нас. Нейното начало беше поставено през 2007 г., след като дружеството пое управлението на летищата Варна и Бургас.

ни места, всяко от което
с по четири монитора,
предвиждат се тренажор
и ситуационни симулатори, охранителна тераса.
Над покривната конструкция ще се издигне
метална конструкция за
монтаж на антенни устройства.
Визията на новия брегови център за управле-

ние на корабния трафик
е в духа на архитектурата на изграждащата се
морска гара в пристанище Бургас. Двете съоръжения са разположени в
непосредствена близост
и ще попаднат в бъдещата зона за обществен
достъп на пристанище
Бургас, първият етап от
която обхваща отваряне
на пристанище Бургас–

Изток от 1–во до 4-то корабно място.
Договорът за изграждане на бреговите центрове за управление на
корабния трафик във Варна и Бургас бе подписан
официално на 24 юни.
Срокът за реализация на
проекта е общо 17 месеца, като три са предвидени за проектиране.
Силвия ЦЕНОВА

12

Строителство ГРАДЪТ, 22 - 28 юли 2013 г.

gradat.bg

ВИК, ОТПАДЪЦИ

Подписаха договорите за
изграждане на претоварната
станция в гр. Тервел
Община Тервел подписа договори с фирмите, които ще изпълнят строителството и
строителния надзор на
проекта за изграждане
на претоварна станция
край града.
На 8 юли бе подписан договорът с „Трафик холдинг“ ЕООД,
гр. Варна, която спечели
процедурата за строителен надзор. В конкурса участваха седем фирми. Постигнатата цена
за изпълнение на поръчката е 50 000 лв.
На 9 юли се подписа договорът за изграждане на претоварната
станция. Той е на стойност 1 994 197 лв. Изпълнител е обединение между две фирми „Пътно строителство“
АД, Добрич, и „Пътища
и мостове“ ЕООД, Варна. Срокът за изпълнение на строителство-

то е 10 месеца. Към претоварната ще води път с
приблизителна дължина около 914 м. Съоръжението ще се захранва от собствен водопровод. Поръчката включва
още строителни работи за изграждане на битова сграда с КПП, гараж и автомивка, ограда,
дезинфекционна
вана, кантар за автомобили, подпорна стена,
трафопост, външно кабелно трасе, затревяване на 7.22 дка свободна
площ със засаждане на
262 дървета (иглолистни и широколистни) и
104 бр. храсти.
Претоварната станция в Тервел е част от
проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич, финансиран по
ОП „Околна среда”.
Общата стойност на

проекта е 38 877 375 лв.
и включва изграждане на регионално депо
за неопасни отпадъци
край с. Стожер, две претоварни станции – край
Балчик и Тервел, както
и съответната довеждаща инфраструктура.
Общата сума на безвъзмездната финансова помощ възлиза на
36 933 506 лв., от които 85% в размер на 31
393 480,85 лв. от ЕФРР
и 5 540 026,04 лв. национално съфинансиране
от държавния бюджет
на Република България.
Собственото участие на
деветте общини, партньори по проекта, които ще ползват бъдещото регионално депо, е 1
943 868 лв.
Претоварната станция ще обслужва общините Тервел и Никола
Козлево.
Силвия ЦЕНОВА

Стартира изпълнението на
интегрирания воден проект на
Кърджали
Строителните дейности включват изграждане на
ПСОВ и разширение на ВиК мрежата
ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ
ЛОТ 1: „Инженеринг – проектиране и строителство на ПСОВ-Кърджали с довеждащ водопровод и колектор”
Изпълнител

„Обединение ПСОВ Арда-2013” с участници – „Кристална вода” АД,
„Интегрирани пътни системи” АД, „Калистратов груп” ООД, „Вайтех” ООД, „Биогест Интернационал” – Германия, „Саварона” ЕООД и
„Ардастрой” ООД
24 055 800 лв. без ДДС

Стойност

18 месеца

Срок
ЛОТ 2 „СМР за разширение и реконструкция на ВиК”
Изпълнител

„Обединение Ахридос 2013” с участници – „Кристална вода”АД,
„Инфраструктурна компания” АД, „Калистратов груп” ООД, „Лювик”
ООД, „Саварона” ЕООД, „Ардастрой” ООД
30 647 000 лв. без ДДС

Стойност

17 месеца

Срок

В началото на юли община Кърджали подписа двата най-големи договора по изпълнението на интегрирания воден проект, който се финансира по ОП „Околна
среда”. Основните строителни дейности са разделени в два лота, чието
възлагане е по договорните условия на FIDIC.
След проведени процедури по ЗОП за инженеринговото изграждане на ПСОВ с довеждащ
водопровод и колектор
е избрано „Обединение
ПСОВ Арда-2013” – София. Стойността на договора е 24 055 800 лв.
без ДДС, а срокът за проектиране и строителство
е 18 месеца.
Вторият лот, включващ разширение и реконструкция на ВиК мрежата на Кърджали, ще се

изпълнява от „Обединение Ахридос 2013” – София. Общата стойност
на СМР възлиза на
30 647 000 лв. без ДДС,
а срокът за тяхното извършване е 17 месеца.
Първата копка и на
двата лота вероятно ще
е в началото на есента,
след като бъдат подписани и договорите със спечелилите участници за
упражняване на строителен надзор, съобщиха
от общинската администрация и уточниха, че
в момента все още тече
срокът за обжалване на
решението за избора им
пред КЗК. Все още не е
финализирана и процедурата за определяне на
външен консултант за
оказване на техническа
помощ по управлението
на проекта.
Договорът за предос-

тавяне на безвъзмездна
помощ по интегрирания
воден проект на Кърджали беше подписан в
МОСВ на 18 януари 2013
г. и е със срок на изпълнение 30 месеца. Общата
стойност на проекта е 72
069 183 лв., от тях БФП
е 67 870 978 лв. и национално съфинансиране 2 099 103 лв. Собственото участие на общината
е 2 099 102 лв. Водният
цикъл на града включва строежа на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 58 525 екв. жители;
изграждане на 17.707 км
нови и рехабилитация
на 5.529 км канализационни мрежи (вкл. колектори), както и изграждане на 7.272 км и рехабилитация на 6.958 км водопроводи.
Светла ДОБРЕВА

Започна строителството на водната
инфраструктура на Стара Загора
Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова и кметът
на община Стара Загора
Живко Тодоров направиха на 19 юли първа
копка на изграждането
на водната инфраструктура на града. С това бе
даден старт на строителните работи по проект „Интегриран воден
проект за Стара Загора”, който е на стойност
40.3 млн. лв. и се финансира по приоритетна ос
1 от оперативна програма „Околна среда 2007 2013 г.”.
Проектът предвижда

доизграждане на канализацията на кварталите „К. Ганчев-запад” и
АПК и на близкото село
Богомилово, и подмяна
на водоснабдителната
мрежа на кв. АПК. Ще
се извърши и разширение на главни колектори и отливен канал в
централна градска част
и кв. АПК за преустановяване на преливане
и достигане на разредена вода до ПСОВ, което
води до компрометиране на нейната работа.
Общата дължина на
канализационната мрежа, която ще бъде ре-

хабилитирана и изградена, е 26 867 км, а на
водопроводната мрежа
2.236 км.
Главен изпълнител е
обединение „Воден проект Стара Загора“ с водещ партньор „Трейс
груп холд“ АД, и участие
на Пи Ес Ай АД, „Водстрой 98“ АД и „Инфраструктурно строителство“ ЕООД. Общата цена за извършване на СМР е в размер
на 26 961 871.52 лв. лв.
без ДДС и срок 10 месеца, но не по-късно от
30.09.2014 г.
Светла ДОБРЕВА
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Пет оферти за ремонт на
трансгазопровода от Странджа до
турската граница
Пет компании, сред които
и обединения, подадоха оферти за изпълнение на спешни
ремонтни дейности на транзитния газопровод в участъка от компресорна станция
„Странджа“ до газоизмервателна станция „Малкочлар“
на границата с Турция.
Причината за неотложността на ремонта е възникналата преди месец авария по
трасето на газа от Русия към
Турция в района на „Странджа“ и ямболското село Горска поляна. Операторът на
мрежата
„Булгартрансгаз“
обяви ограничен конкурс за
проект с предварителен подбор на кандидатите, след което ще поискат от тях и ценови оферти.
На 18 юли т.г. в сградата на дружеството бяха отворени офертите на пет кандидата: „Строймонтажгруп”
ООД (Стара Загора), „Монтажи Ко“ ЕООД (София) и
обединенията „ГСМ Евросървиз“ (съставено от фирмите „Газстроймонтаж” АД

и Euroservice Impianti S.r.l. Италия); „Булстройгаз“ ДЗЗД
(„Водстрой 98“ АД и „Промишлено строителство холдинг“ ЕАД) и „Прима – Про”
(„Прима Билд“ ООД, „Прима
билд Лимитед“ ЕООД и „Варна Про“ АД).
Само кандидатът „ГСМ
– Евросървиз” заявява, че
ще използва подизпълнител
„Контролтест” ООД.
Изискванията към кандидатите са да представят списък на договори за строителство, изпълнени през последните 5 години, както и референции за поне 2 обекта от договорите в списъка.
Дейностите, които ще се изпълняват, са: временно строителство; доставка на всички необходими материали
и оборудване (без тръби Ду
1020, които ще достави „Булгартрансгаз”; строително-ремонтните работи (СРР), контрол и изпитване на участъка;
съставяне на строителни книжа, изготвяне на изпълнителна документация, екзеку-

тивни чертежи, съгласуване с
контролните органи и въвеждане на ремонтираните участъци в експлоатация.
След предварителна проверка на документите кандидатите ще получат протокол от решението на комисията и покана за ценови оферти. Прогнозната стойност на
поръчката е 3 960 000 лева без
ДДС.
Критериите за оценка на
предложенията ще бъде икономически най-изгодна оферта с два показателя: тежест 10
за срока на изпълнение и 90 за
цената.
В срок до 1 месец се очаква комисията да даде предложение към ръководството на
„Булгартрансгаз“ за изпълнител на проекта. Срокът за изпълнение на поръчката е 60
дни от датата на сключване
на договора. Обявената крайна дата за приемане на ремонта с подписването на констативен протокол е най-късно
15.10.2013 г.
Таня ТОДОРОВА

Общественото обсъждане на ОВОС на
проект „Южен поток” повдигна редица
въпроси
Предполагаемите нива на
шум, вибрациите, последствията за околната среда,
влиянието върху човешкото здраве и близостта до жилищните райони на Варна
бяха сред основните проблеми, повдигнати от присъстващите в препълнената зала
„Пленарна” на община Варна
по време на общественото обсъждане на доклада за оценка
на въздействието върху околната среда за проект „Южен
поток”.
Черноморската отсечка на
газопровода ще е с дължина
около 930 км, ще започва от
руския бряг близо до Анапа,
ще преминава през турската изключителна икономическа зона (ИИЗ) и ще излиза
на българския бряг на 11 км
южно от Варна.
Дължината на газопровода в българския участък е
приблизително 236 км. Ще
излезе на сушата при Паша
дере (един от предпочитаните и все още неурбанизиран
плаж), ще продължи подземно около три километра на
сушата и ще завърши с приемен терминал, от който ще
се присъедини към системата на „Южен поток България“ АД.
Според проектанта и управител на консорциум „Газ-

тех“ Валентин Станчев хората са притеснени, защото не
са наясно с подробностите по
проекта, който е съобразен
с всички европейски и световни стандарти. Отстоянието между компресорните
станции в Европа и населените места е около 700 м, докато тук разстоянието е 3.5 км.
Специално за зоните край Варна са предвидени специални
залесителни мерки, възстановяване на местообитанията
на защитените видове птици,
както и изграждане на специален път за транспортирането на строителните материали. А избора на Паша дере за
излизане на тръбите от морето мотивира с това, че през
Паша дере от 8 години минава още един газопровод този на „Мелроуз“.
Според Милена Христова,
консултант на фирма „Южен
поток Транспорт“, вариантите за излаз на тръбите на газопровода по нашето Черноморие, проучвани по друг
проект, са били три. Отпаднали са зона на 36 км южно
от Бургас, както и Крапец. В
първия случай изграждането
на съоръженията е щяло да
бъде доста трудоемко и скъпо, защото те е трябвало да
минават през участък от Стара планина. Във втория ста-
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ва въпрос за земетръсна зона,
поради което най-накрая за
разполагане на тръбите е избрана Варна. Според Христова единствените възможни
места за изграждане на съоръженията са били Паша
дере и Камчия.
Газопроводната система
„Южен поток“ на територията на България е с дължина
540.8 км и се нарича още трасе Черно море - Сърбия. Този
участък е част от преносния
газопровод „Южен поток“,
преминаващ през територията на страните от Централна
и Южна Европа. На 2 декември 2011 г. с решение на Министерския съвет газопроводът е обявен за обект с национално значение. Трасето му е
разположено северно от Стара планина, в средната част
на Дунавската равнина. Началната му точка е разположена южно от квартал „Галата“ в местността Паша дере, а
крайната точка - в близост до
граничен пункт Връшка чука,
близо до пресичането на държавната граница на България
с Република Сърбия. Участъкът преминава през 11 области: Варна, Шумен, Разград,
Търговище, Русе, Велико Търново, Ловеч, Плевен, Враца,
Монтана и Видин.
Силвия ЦЕНОВА

“София тех парк“ учреди
научно-експертен съвет
„София тех парк“, чиято цел е да консултира дългосрочно работата по развитието на стратегическия проект
на държавата в областта на
иновациите, високите технологии и приложната наука, учреди научно-експертен съвет.
В съвета влизат учени от
Софийския университет, Българската академия на науките
(БАН), Технически университет – София, и Медицинския
университет, както и представители на бизнеса. Съветът ще
работи съвместно с екипа на
„София тех парк“ по проектирането и осъществяването на
бъдещия научно-технологичен парк. Фокусът на парка са
информационните и комуникационните технологии, природните науки и зелената енергия. Реализацията на проекта
се финансира по ОП “Конкурентоспособност” с 42.5 млн.

евро европейска безвъзмездна
финансова помощ и 7.5 млн.
евро държавно участие.
В момента изграждането
на парка е в интензивна подготвителна фаза, обяви ръководството. Предстои обявяване на обществените поръчки
за инженеринг на шестте лота.
Очаква се строителството да
започне през 2014 г.
На първото заседание на
съвета, провело се на 18 юли
т.г., бе приет правилник и избрано ръководството на съвета. За председател бе избран
проф. дхн Владимир Димитров от Института по органична химия, Център по фитохимия към БАН, а за заместник-председател – проф. Владимир Пулков, декан на Факултета по телекомуникации
към ТУ - София, и председател на клъстъра по телекомуникации.

Избираме такси компания и шофьор онлайн
За първи път у нас стартира интернет базирана мрежа за мобилни
таксиметрови услуги Taxistars с включени мобилни приложения, такси компании и шофьори. Тя е разработена от българската софтуерна
компания OMG Mobile и предлага на потребителя най-доброто такси в района, в който се намира, без намесата на оператор. В реално
време системата позволява връзка между клиент и най-близко намиращия се шофьор. Връзката се осъществява чрез смарт мобилен телефон, който поддържа операционни системи Android. или iOS. Онлайн платформата позволява да се видят името и снимката на шофьора, номерът и видът на автомобила. По този начин се проследява на екрана на телефона целият процес - от приемането на поръчката до изпълнението на маршрута. Мобилното приложение има редица вградени функции, включително и запаметяване на някои често използвани адреси. Taxistars засега е в бета версия, но основните
функции са достъпни за потребителите. В мрежата на Taxistars могат
да се включват различни таксиметрови компании и автомобили, като
засега в тази услуга са се включили 300 автомобила в София (Yellow
taxi), Пловдив („Вивант“ и „Перфект такси“) и Бургас („Индикар“).

Нови 100Gbps за вискоскоростен трафик на
данни в България
Със 100 Gbps телекомуникационна преносна система Новател ще засили потенциала си за предоставяне на високоскоростен пренос на данни в България и региона. Новател България е 100% дъщерно дружество на Magyar Telekom, която е член на Deutsche Telekom Group. Компанията оперира изцяло собствена регионална оптична мрежа, разгърната на територията на България. Новата система ще ни позволи да
предоставим на нашите клиенти - телекомуникационните и Интернет
доставчици - възможност да предлагат още по-иновативни услуги на
своите потребители, коментира Левенте Андраш Чентери, изпълнителен директор на Новател. Системата за пренос на данни е базирана на
оборудване на Cisco. Оптичната опорна мрежа на оператора е базирана върху DWDM технология, осигурявайки 100% защитеност и висока
надеждност на предоставяните услуги, твърдят от Новател.

НСА търси изпълнител на локална оптична
мрежа
Национална спортна академия „Васил Левски“ обяви поръчка за изграждане на локална оптична мрежа между сградите на академията на територията на Студентски град, София. Изпълнителят следва да гарантира
пренос на данни по всяко оптично влакно с размер до 1 Gbps между всеки две точки от нея. Той следва да гарантира и последващо безплатно гаранционно поддържане на аудиовизуалната техника и оптични уреди и
профилактика за периода до 31.12.2015 г. Поръчката ще се изпълнява
на седем отделни етапа, като документацията за участие е публикувана
на интернет страницата на академията. Прогнозната стойност на поръчката е 100 000 лв без ДДС. Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена. Срокът за получаване на документите е 12 август т.г.
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ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0057
„Подобряване на безопасността на труда в „ТАЛ Инженеринг“ ЕООД
Европейски съюз

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема
BG051PO001-2.3.02 “Безопасен труд“, съфинансиранa от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

„Тал инженеринг“ приключва европейски
проект за безопасност на труда
Финансирането по ОП „Развитие на човешките ресурси“ е 145 909.50 лв.

В

края на юли предсрочно приключва изпълнението на проект
„Подобряване на безопасността на труда в ТАЛ Инженеринг
ЕООД“, изпълняван по ОП „Развитие на човешките ресурси“,
схема „Безопасен труд“. Проектът е на стойност 145 909,50 лв. а
безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100%. Реализацията на планираните дейности започна през септември 2012 г. със
срок на изпълнение 12 месеца. В резултат на европейския проект
бяха извършени дейности, планирани от дълго време, но с неосигурено финансиране - модернизиране на съществуваща система
за вентилация в цех за прахово боядисване, въвеждане на система за управление на безопасността при работа по OHSAS, закупуване на по-модерни лични предпазни средства. Важна част от
проекта беше анализът на организацията на трудовата дейност и
предписване на съответните мерки за подобряването й и извършване на обучения на работещите в компанията. От всички планирани дейности по проекта няма да бъде осъществена само доставката на Bluetooth Handsfree система за автомобил. „ТАЛ инженеринг“
се ангажира да запази направеното и да осигури продължаване на
дейностите със собствено финансиране, обясни на заключителната конференция координаторът на проекта Пламена Драголова, която благодари от името на екипа на проекта на всички участници и
изпълнители по отделните дейности.

Основните дейности
по проекта
1. Организация и управление

на изпълнението на проекта
2. Анализ на състоянието и
проектиране на организацията на трудовата дейност
3. Разработване, внедряване и
сертифициране на система за
управление на здравето и безопасността при работа съгласно OHSAS 18001:2007
4. Доставка на модерно и иновационно ЛПС и работно облекло
5. Доставка на оборудване с
цел обезопасяване на цеха за
прахово боядисване
6. Доставка на хардуер Bluetooth Handsfree система за
автомобил
7. Организиране и провеждане на обучения
8. Осигуряване на застраховки
9. Осигуряване на публичност.

НЯКОИ ОТ ОСНОВНИТЕ
ДЕЙНОСТИ
Анализ на състоянието и проектиране на организацията на
трудовата дейност

Цел: Идентифициране на състоянието на организацията
на трудовата дейност в дружеството, SWOT анализ, оценка
на риска за здравето и безопасността, идентифициране на областите за подобрение.
Изпълнител: „ЛОТ Консулт“
ЕООД
Изготвен е анализ, разгледан от
ръководството, предприети са
мерки за отстраняване на слабостите.

На 17 юли се проведе заключителната конференция по проекта,
ръководена от координатора Пламена Драголова

вето и безопасността при работа съгласно стандарта OHSAS
18001:2007.
Изпълнител: „ЛОТ Консулт“
ЕООД
2: Сертифициране на система за
управление на здравето и безопасността при работа съгласно
стандарта OHSAS 18001:2007.
Изпълнител: „Тюф Норд България“ ЕООД
Доставка на модерно иновационно работно облекло и лични
предпазни средства

Закупуване на нови и по-модерни ЛПС и работно облекло
в съответствие с идентифицираните рискове при работа. Изпълнението е разделено на две
поддейности.
1: Доставка на зимно и лятно
работно облекло
Изпълнител: „НОМЕР ЕДНО
АДВ“ ЕООД
2: Доставка на лични предпазни средства
Изпълнител: „НОМЕР ЕДНО
АДВ“ ЕООД
Всички доставени артикули са

предоставени за ползване на
работниците и служителите на
компанията от януари 2013 г.
Доставка на оборудване за
обезопасяване на цеха за прахово боядисване

Цел: Обезопасяване и намаляване на риска в помещението
за нанасяне на прахово-полимерно покритие. Поддържане на гранични стойности на
прах във въздуха. Намаляване
на риска от експлозия.
Работата включва изготвяне
на технически проект, доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване на подходяща вентилационна инсталация на машините
и съоръженията за намаляване
на праха в работната зона.
Изпълнител:
„ТАНГРА-АВ“
ООД
Изготвен е технически проект
и през декември 2012 г. е доставена и пусната в експлоатация вентилационна инсталация, с което се намалява запрашеността.

Компанията вече има внедрена система за управление на
здравето и безопасността при
работа по стандарт
OHSAS 18001:2007
Обучения

Цел: Насърчаване на обучението по безопасност и здраве при работа. Осъвременяване на работния процес на
база установените нужди на
работодателя. Повишаване на
компетенциите и квалификацията на персонала. Встъпително обучение за стандарта
OHSAS 18001:2007.
Изпълнител: „ЛОТ Консулт“
ЕООД
От март до април т.г. са обучени 209 работници и служители по същността на стандарта OHSAS 18001:2007, новата
СУЗБР и подобряването в резултат на тяхното прилагане.
За компанията

„ТАЛ инженеринг“ ЕООД е
лидер в изработката и монтажа на алуминиева и PVC
Разработване, внедряване и
дограма, алуминиеви консертифициране на система
струкции, окачени фасади,
за управление на здравето и
елементни фасади, слънцебезопасността при работа по
защитни системи, поставяне
стандарт OHSAS 18001:2007
на фасадни облицовки от ке1: Разработване и внедряване на
рамика, HPL панели, алумисистема за управление на здраниеви композитни панели,
По проекта са фиброциментни плоскости
Екипът
закупени пои други материали. ДружеРъководител:
модерни ЛПС
инж. Мариан Петков
и зимно и лят- ството предлага пълен фасаден инженеринг и облицовки
но работно
Координатор:
- всички архитектурни фороблекло
в
съПламена Драголова
ми от композитни материаответствие
Финансов мениджър:
ли, фиброциментни плоскос
идентифиХристо Бойков
сти, дървени плоскости, кецираните риЮрист:
рамични плочи в екстериора
скове при раНадя Костадинова
бота
и интериора. Компанията е
Технически ръководител:
сертифицирана по ISO 9001,
Деян Илиев
има внедрена система за упТехнически сътрудник:
равление на околната среда
През декември 2012 г. е доставена и пусната в ексКалин Тодоров
ISO 14001:2005 и система за
плоатация вентилационна инсталация, с което е
Технически сътрудник:
управление на социалната отнамалена запрашеността в работното помещение
за прахово боядисване
говорност SA 8000:2008.
Станимир Цолов
„Настоящата публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „ТАЛ Инженеринг“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата публикация и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.“
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ИНВЕСТИЦИИТЕ: ФАРМАЦИЯ

Фармацевтичната индустрия е сектор в растеж
Аутсорсинг дейностите в сектора набират популярност
Фармацевтичната индустрия у нас обхваща
около 300 производителя
на лекарства, а продажбите през 2012 г. са достигнали 2.4 млрд. лв. Въпреки това миналата година е първата от седем
години насам, в която
фармацевтичният пазар
забавя своя ръст. По данните на анализаторската компания IMS Health
ръстът в продажбите е
бил едва 5.2%, като само
през предходната 2011 г.
отчетеното увеличение е
било с 12 на сто. Фармацевтичният пазар в България, както и в повечето страни в Европа, е
концентриран – първите
10 фармацевтични компании заемат 55% от пазара за 2012 г. срещу 53%
през 2011 г. Според класацията на най-големите компании в сектора
първите места остават
същите като през 2011 г.
- с най-големи продажби е „Софарма трейдинг“, следвана от „Либра“
и „Стинг“.
Експортните възможности на фармацевтичната индустрия са от изключително важно значение, тъй като българският пазар е един от
най-малките в ЕС и ограничава възможностите
за разрастване. В същото време нашите предприятия не отстъпват по
нищо на най-модерните заводи в другите държави и продукцията им
е напълно конкурентна на световните. Именно поради тази причина големите производители експортират основната част от продукцията си – около 70% от реализираните им продажби са към страни извън
България.
От началото на годи-

Регионална специализация на секторите за целенасочено въздействие
“Производство на лекарствени вещества и продукти” (С21). Специализация по райони за планиране

Източник:
Дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество“,
МИЕТ, изследване за 2011 г.

ната у нас бяха открити
две модерни предприятия за производство на
фармацевтични продукти – за твърди лекарствени форми на „Софарма” и за козметика
на „Арома”. Изграждането на завода на „Софарма” е отнело близо 6
години, като причината
за това не е била в инвеститора.
„Вие кажете какъв е
инвестиционният климат в страната, след като
заводът бе започнат през

Позиция
Компания
2012 2011
1
1
Софарма трейдинг
2
2
Либра
3
3
Стинг
4
4
Фармнет
5
Хювефарма
6
5
Софарма
7
6
Биовет
8
7
Глаксосмитклайн
9
8
Рош България
10
Ей Ен Ди Фарма България
средно за топ 10

2007 г., строи се от две
години и се открива сега.
Корпоративният данък
от 10% не е достатъчен
да подобри климата“,
коментира по време на
откриването на сградата изп. директор на „Софарма” Огнян Донев.
Административните спънки, които съпътстват изграждането
на едно предприятие, и
недостатъчно добрата
образователна инфраструктура са само част
от проблемите, с които
2010
406 718
382 058
350 537
89 605
158 427
209 059
130 894
94 833
88 526
52 305
196 296

се сблъскват българските инвеститори. По думите на изп. директор на
„Арома” Димитър Луканов намирането на персонал за свободните позиции е сериозен проблем. „Това се дължи на
отдалечеността на образователната система и
нуждите на бизнеса”, допълва още той.
Лидерите сред производителите на лекарства
отбелязват още, че модернизацията на индустриалните им бази вече

Продажби (хил.лв.)
2011
447 161
413 223
383 626
291 821
193 347
209 847
125 239
124 592
91 839
51 941
233 264

2012
466 635
403 401
395 538
357 348
260 537
210 291
179 225
121 345
99 810
54 609
254 874

Изменение %
2012/2011
4.36
-2.38
3.11
22.45
34.75
0.21
43.11
-2.61
8.68
5.14
9.26

е завършена и в следващите години ще пренасочат усилия и средства
към развитието на продуктите. Основната част
от фармацевтичната индустрия е разположена в
Югозападния район, където са съсредоточени
производствените бази
на 53 компании. Следват
го Южен централен район - с 14 фирми, и Северен централен район с 10.
Аутсорсинг дейностите са се превърнали вече

в неизменна част и от
фармацевтичаната индустрия. Обикновено те
се разделят в две посоки
– изнасяне на изследователските дейности на
компанията към друга
фирма или пренасочване на дейностите по продажба и маркетинг. От
тази гледна точка фармацевтичните компании
се нареждат и сред найактивните наематели на
офис площи през първата половина на годината.
Елина НИКОЛЧЕВА

Печалба/Загуба (хил. лв.)
рентабилност %
2010
2011
2012
2012
6289
6416
7349
1.57
3 632
4945
1674
0.41
2 482
1418
645
0.16
2 555
7099
14 388
4.03
27 977
33 228
50 054
19.21
40 544
40 685
40 885
19.44
6149
2151
8261
4.61
2873
5331
5025
4.14
2290
2550
4952
4.96
-5382
4868
2154
3.94
8941
10 869
13 539
5.31
* Класацията е взета от „Капитал ТОП 100“
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Бизнесът с аптеки през 2013 г. – окрупняване и очакван ръст от 3-4%
Изискването обектите да са на партера се обезсмисля при съвременните търговски обекти
Николай КОСТОВ,
Председател на
асоциацията на собствениците на аптеки

Между 3400 и 3700 аптеки има у нас в момента, коментира председателят на Асоциацията на
собствениците на аптеки Николай Костов. Тази
статистика не е съвсем
точна поради това, че не
е ясно колко са закритите
досега обекти. Принципно всички аптеки са на
разрешителен режим и се
знае колко са и къде се намират. Обикновено повечето обекти са под наем,
защото малко инвеститори в сектора биха си позволили собствени помещения, а и едва ли биха го
направили, дори да имат
възможност. Обикновено веригите аптеки наемат помещения, което им
позволява с по-малък капитал да реализират повече обекти.
Според лекарствения
закон една фирма може
да притежава максимум
четири аптеки. Но това
не пречи да се създават

нови фирми, с което се
обезсмисля това изискване на закона. То само създава допълнителни разходи за бизнеса.
Специфики

Строителните изисквания при създаването на нов обект са регламентирани в Наредба №28 за устройството,
реда и организацията на
работа на аптеките. Според тях аптеката трябва
да се намира на партерен
етаж, не в сутерен или на
първи етаж. Ситуацията се е променила много.
В момента има нови търговски центрове, в които достъпът и средата са
съвсем нормални. Това

налага и промени в наредбата относно това изискване. В други страни
се разрешава аптеките да
бъдат не само на партера,
като изискването е мястото да е лесно достъпно,
което включва и търговски център.
Задължително е и изискването при наличие
на стълби да има рампа
за трудноподвижни хора.
Минималната площ за
аптека открит тип е 30 кв.
метра, като към всяко работно място са необходими още 5 кв. метра площ,
както и наличие на складово помещение. Височината на светлите части (витрините) трябва да
е поне 2.40 м. Има и изискване към светлината, максимум 500 lx на кв.
метър. Освен това има и
изискване за наличие на
санитарен възел.
Към обектите има изисквания и по отношение на ценза и персонала.
Една аптека има разнороден персонал, което
е нормално. Но не е нормално всички да са с фар-

мацевтично образование. В една голяма аптека с повече персонал някои работят с лекарствени продукти, а други – с
крайни клиенти, където
се изисква фармацевтично образование. Но за останалите не е необходимо
такова образование.
Бизнесът се окрупнява

Аптеките стават все
по-големи, защото обслужват все повече хора.
Това вероятно ще доведе
до намаляване на техния
брой, което няма да е проблем за клиентите. Освен
това аптеките предлагат
все повече нелекарствени
продукти, което е и тенденция в този бизнес.
По данни на анализаторската компания IMS
Health 65% от пазара на
аптеки в България се
държат от веригите аптеки, като този процент
нараства с бавни темпове. Това е нормално за
развитието на пазара и в
други страни.
От друга страна, бизнесът става все по-труден. И това е най-вече за

сметка на кризата на потреблението и на доходите. Преструктурирането
на пазара и окрупняването му са изразени най-вече в големите градове. В
малките градове бизнесът се развива много потрудно и по-трудно оцелява. Клиентът става все
по-взискателен и обектите трябва да отговарят на
новите изисквания – за
все повече продукти, поизгодни цени, по-големи
площи. Успехът на предприемачите в този бизнес би могъл да се измери
с темповете на развитие
и експанзията на пазара.
В това отношение може
да се определят и няколко успешни играча на пазара. Динамиката на този
бизнес е нормална за всеки един ритейл бизнес –
откриват се нови обекти,
големи вериги изкупуват
малки или единични аптеки, някои обекти се закриват и т.н.
Инвестициите за изграждането на една конкурентоспособна аптека са доста големи – поне
6-цифрена сума, като

само за зареждането със
стока на една голяма аптека са необходими средно поне 700 или 800 хиляди лева.
Спад на пазара

Нови аптеки се откриват във всички по-големи
градове, като обикновено те са с площ над 100
кв. метра. Това е предимно за сметка на закриващите се аптеки, защото
бизнесът ни расте съвсем
малко. През 2013 г. очакваме ръст между 3 и 4%,
но предвид реекспорта
на медикаменти, който за
миналата година е за над
300 млн. лева, това вероятно означава спад в развитието на сектора спрямо предходната година.
Франчайзинг

За разлика от други
държави франчайзингът
все още не е добре развит
у нас. У нас някои от водещите компании в сектора са се ориентирали
към този вид дейност, но
все още не е типичният
фрайнчайзинг, тъй като
не е единна марката.
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Фармацевтичните компании се
разрастват, инвестират в логистика
80 фирми са се включили в допитването на Colliers International

О

коло 58 на
сто от фармацевтичните компании у нас са
заявили намеренията си да се разраснат
през тази година, като
увеличат
заетостта
в предприятията си.
Това сочат данните от
проучване на Colliers
International, основаващо се на запитвания сред 80 фармацевтични компании.

И

нвеститорите в сектора се обединяват около
идеята, че държавата като мажоритарен собственик в лечебните заведения трябва да
се разплаща с
бизнеса в рамките на 60 дни

42% от анкетираните
са заявили, че инвестират в здравеопазването
в България. Най-голям
дял заемат инвестициите в логистика, следвани
от производство и развойна дейност.
По-голямата част от
участниците са оптимистично настроени по
отношение на изгледите за своя сектор – както
за настоящата, така и за
следващите 2-3 години.
В същото време обаче
фармацевтичните компании са по-резервирани в сравнение с миналата година в очакванията си за цялостното
развитие на икономиката в България през 2013
г. - 33% от тях предвиждат негативна тенденция
в сравнение с 19% през
2012 г. Все пак преобладаващата част от участниците са по-скоро позитивни или неутрални
в прогнозите си.
Проучването
на
Colliers International изследва и нагласата на
фармацевтичните компании относно условията за инвестиции в развойна дейност в България от гледна точка на
защитата на интелектуална собственост, качествените специалисти,
подкрепата от страна на
правителството (данъчни облечения, инфраструктура и лицензи).
Половината от запитаните смятат, че условията в страната са добри.
Останалите определят
инвестиционния климат
като неблагоприятен и
посочват сред причините за това икономическата криза, липсата на традиции и ясни правила,
недостатъчно подготвени специалисти, честа-

та промяна на обкръжаващата среда, тромавата
администрация, високото ДДС на лекарствата и
др.
Основните предизвикателства пред компаниите от сектора през
тази година са липсата
на стратегически приоритети в здравния сектор, проблеми в бюджета и постоянния ценови
натиск от страна на Министерството на здравеопазването, трудностите
на компаниите да запазят постоянен тренд на
развитие и да осигурят
адекватно финансиране
от страна на държавата.
Какви биха могли да
бъдат възможните решения на проблеми-

П

оловината от запитаните смятат, че условията в страната
са добри. Останалите определят инвестиционния климат
като неблагоприятен

те? Компаниите виждат
част от тях в реформата и по-добрия фокус
върху здравната система, стимулирането на
българските предприятия, промяната в системата за контрол, определяне на средства за болниците по модел на Европейския съюз, погасяване на просрочените
задължения към фирмите от страна на държавата, като мажоритарен

Вашата фирма инвестира ли в
здравеопазването в България и ако да в коя сфера?

не

58%

14%

Финанси, информационни
технологии

43%

Развойна
дейност

43%

Производство

42%
да

71%

Логистика

собственик в лечебните заведения, създаване
на ясни правила и ясно
формулирани стратегически приоритети.
Инвеститорите в сектора се обединяват около идеята, че държавата
като мажоритарен собственик в лечебните заведения трябва да се разплаща с бизнеса в рамките на 60 дни, в съответствие с Директива
2011/7/ЕС. „Да се погасят всички просрочени
задължения, които за нашата компания са 30%
от всички вземания, да
се промени ЗОП, като
се отнеме възможността възложителите да изискват отложено плащане повече от 60 дни и
отложеното плащане да
не може да участва като
критерий за избор на изпълнител на обществена
поръчка”, е сред другите
отговори, които Colliers
International са получили
в запитването си. Според
повечето участници в
анкетата конкуренцията в НЗОК е бутафорна.
„Необходимо е открито
наддаване между участниците и надеждна гаранция от правителството, че този, който спечели договарянето, ще
може да продава поне 12
месеца на цената, на която е спечелил, както и
да се осигури достатъчно време на спечелилия
да осигури необходимите количества”, допълват част от анкетираните и уточняват, че производителите не държат на
склад произведени опаковки на български език,
каквото е изискването на
закона, но биха ги произвели, ако имат осигурен
пазар.

Какъв е броят на
служителите във вашата
компания в момента?

18%

24%

201 - 500 служители

51 - 100 служители

9%
101 - 200 служители

27%

21%

21 - 50 служители

под 20 служители

Какви са плановете ви за
броя служители във вашата
компания?
Да намалим броя на служителите ни

12%

през 2012

Да увеличим
броя на 58%
служи- през
2012
телите
ни

10%
през
2011

30%
43%
през
2011

през
2011

47%
през
2012

Да запазим същия брой
служители както в
момента

Каква е специализацията
на вашата компания в
България?
на медицински кон3% Дистрибуция
сумативи и машини
фармацевтични
3% Представлява
производители в България

52%
Производство и
дистрибуция на
фармацевтични
продукти

на фармацев21% Производство
тични продукти

21% Дистрибуция
(включително внос и износ)

Елина НИКОЛЧЕВА

Вашият офис регионален ли е или покрива
само българския пазар и какъв тип
представителство има?

3% Фармацевтичен завод
Регионален

24%

76%

Покрива само
българския пазар

6% Научно-изследователски център
15%

Юридическо представителство

76%

Търговско представителство
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Инвестиции

П

реди месец най-голямата българска фармацевтична компания „Софарма“ АД откри завод за производство на 4 млрд. таблетки годишно
с инвестиция от 75 млн. лв. Строежът продължи две години и половина и
включва завод за твърди лекарствени
форми с РЗП 21 280 кв.м и лабораторно-административен комплекс от 5000
кв.м в столичния квартал Илиянци, в
който ще работят 420 квалифицирани
специалисти и работници.
Проектът е в съответствие с най-високите европейски стандарти за производство – добра производствена
практика (Good manufacturing practice
- GMP). Оборудването е от водещи производители - Bosch, Klockner, Uhlmann,
LBBohle, FETTE, ESCO, Mediseal и др.
Внедрените инсталации са енергоефективни и отговарят на най-високите съвременни стандарти за екологично производство и защитена работна

среда.
„Софарма“ притежава 14 производствени площадки в България и два
завода в чужбина. Това е последната стъпка в модернизирането на всички производствени мощности на компанията. Основните експортни пазари
са Русия, Украйна, Казахстан и Полша,
сред новите са Турция, Сърбия и Босна
и Херцеговина, фирмената стратегия
на „Софарма“ е насочена към експанзия в Австрия, Италия, Финландия и
др. Извън България „Софарма“ притежава предприятията „Иванчич и синове“ - Сърбия, и „Витамини“ - Украйна.
През първото тримесечие на 2013 г.
компанията има ръст на печалбата на
консолидирана база с 6.4 млн. до 18.6
млн. лв. и ръст на продажбите с 8.3%
до 187.608 млн. лв. Акциите на публичното дружество са поскъпнали за последната година с над 40% при пазарна капитализация 409 млн. лв.

Борис Борисов, финансов директор, „Софарма“

С изграждането на новия таблетен завод модернизацията на „Софарма“
завърши
Фармацията е един от
секторите, които продължават да се развиват
добре дори и в условия на
криза. Промени ли се с
нещо стратегията ви за
развитие в последните
няколко години?
- В действителност кризата се
отразява в по-малка степен на
фармацевтичния сектор, тъй
като грижата за здравето на
хората е приоритет не само на
индивидуално ниво, но и във
всяка държава. Стратегията
ни винаги е стъпвала на дългосрочни и устойчиви цели,
които осигуряват стабилно
развитие в съответните направления и в този смисъл не
се е налагало да я променяме,
но може би се наложи да бъдем малко по-консервативни
и да отложим някои проекти, най-вече за придобиване
на фармацевтични производители в съседни държави. За
други проекти като изграждането на новия ни високотехнологичен завод за твърди лекарствени форми решихме да
продължим въпреки кризата
и го завършихме успешно.
При изграждането на
нови
производствени
структури с какъв тип
проблеми се срещате?
Как подбирате локацията, кои критерии надделяват за окончателния
избор?
- Към момента сме модернизирали редица мощности
както в България, така и в Украйна, Сърбия и т.н. Изградили сме нови заводи предимно там, където има необходимост от разширяване на производството, а старите сгради не го позволяват или има

рика и Азия.

Б

орис Борисов е завършил УНСС, специалност “Финанси и кредит”. От август 1991 г. последователно работи
в банка “Електроника”, Софиябанк и Българска земеделска и промишлена банка като главен счетоводител. От
декември 1999 до юли 2002 г. е търговски пълномощник в
“Инжстрой” - София. От април 2006 г. досега е финансов директор на “Софарма” АД.
необходимост от подмяна на
мощности с цел да отговорим на всички нови и очаквани изисквания за т.нар. добра
производствена практика.
Как виждате развитието на сектора в следващите години? Има ли
неразработени ниши, които можете да използвате?
- Фармацевтичните производители в България имат дълга история и традиции в производството. „Софарма“ АД
тази година празнува своята
80-годишнина. Този натрупан през годините опит ще
ни даде възможност активно
да се възползваме от всички
възможности, следвайки по-

Н

амалихме многократно органичните разтворители в процесите на
гранулиране и филмиране

литиката на ЕС за индустрията, а именно осигуряването
на бърз достъп до генерици
и отварянето на ЕС към трети пазари. „Софарма“, може
да се каже, е една от компаниите, които от няколко години
се стремят да навлизат, макар
и бавно, на редица пазари на
други континенти като Аф-

В какво инвестирате
най-много
средства?
Сграден фонд, оборудване или нещо друго?
- От 2000 г. насам усилията ни
бяха насочени предимно към
модернизиране на всички
наши производствени мощности и изграждане на стабилна структура на групата
„Софарма“ чрез редица придобивания в България и чужбина. Със завършването на
новия ни таблетен завод можем да кажем, че етапът на
модернизация е завършен и
в бъдеще ще имаме възможност да пренасочим повече
средства и усилия в разширяване и модернизиране и на
нашето продуктово портфолио.
Новата сграда на „Софарма” използва много
зелени решения. Разкажете малко повече за тях?
- Да, гордеем се с това, че нашият нов завод ще е с минимален отпечатък върху околната среда. Може би най-важната крачка в тази посока
е многократното намаляване на количеството органични разтворители, които се използват в процесите на гранулиране и филмиране. Тези органични разтворители ще бъдат заменени с вода в новото
ни производство, като по този
начин годишното потребление на изопропанол ще намалее с до 20 000 килограма, а
потреблението на ацетон с до
9200 килограма. Мога да добавя още и факта, че сме инсталирали 8000 кв.м фотоволтаици, които ще осигурят намаляването на емисиите на въ-

глероден двуокис с до 900 тона
годишно. Въздухът, който излиза от технологичните процеси, минава през HEPA филтър и тогава попада в околната среда. Освен това всички
машини, които закупихме, са
енергийно ефективни, осигурили сме много здравословна,
зелена и приятна работна среда и сме горди, че над 400 специалисти ще могат да работят
в това иновативно, модерно и
високотехнологично производство.
Каква е заетостта във
вашите предприятия?
Как оценявате образователната инфраструктура у нас? Усещате ли недостиг на квалифицирани кадри?
- В групата „Софарма“ работят близо 4000 души. Повечето от нашите производства
са специализирани и голяма
част от работните места изискват висококвалифицирани
кадри. Бих казал, че въпреки някои недостатъци на образователната система много
млади хора, които имат желание да се развиват и да работят, намират работата при
нас за удовлетворяваща и интересна.
Планирате ли изграждането на нови производствени или административни сгради?
- В близко бъдеще нямаме
планове да изграждаме нови
производствени мощности.
Капиталовите ни инвестиции
в близките години ще намалеят за сметка на развитието
на продукти, които да осъвременяват нашето продуктово
портфолио.
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ТЕМА

Обект
Инвеститор
Главен проектант
Главен изпълнител
ЗП
РЗП
Инвестиция
Работни места

Завод за твърди лекарствени форми
„Софарма“ АД
„Тилев архитекти“ с ръководител арх. Жеко Тилев
„Телекомплект“ АД
9 хил. кв. м
26 хил. кв. м
75 млн. лв.
420

Илиян Колев, технически директор, „Софарма“

Синхронизацията между изграждането на всички инсталации е от
изключително значение
Нека да започнем от
стандарта GMP - какво
означава това като изисквания към продукцията и съответно към съоръженията?
- Правилата за добра производствена практика (GMP) са,
най-общо казано, една философия, начин на мислене и работа, който гарантира еднаквост на продукта и чрез контрол върху процеса на производство на всеки етап осигурява безкомпромисно качество.
Как точно се гарантира високото качество на
продуктите?
- Това е процес, който започва
още с проектирането, минава през изграждането и не завършва с въвеждането в експлоатацията на завода. Този
процес е продукт на съвместната работа на много хора,
специализирани в различни
области. Това са проектанти,
технолози, производственици, инженери и контрол по
качеството. В допълнение е
важно строителят, който отговаря за изграждането на
обекта, да има опит в подобни проекти. Такива сгради са
“инженерни” и в този смисъл
синхронизацията между изграждането на всички инсталации е от изключително значение.
Какво означава благоприятна среда за производство? Какви са изискванията за чиста среда?
- Технологичният процес изисква определени параметри
за производството на продукта на всеки етап, например
постоянна температура 22+/-

И

лиян Славов Колев е
роден на 5 декември,
1962 година в град Видин. Завършва инжинерното си образование в Технически университет, София
през 1987 година. От 13 години работи в сферата на
фармацията като технически директор на Софарма
АД. Към момента е член на
редица професионални организации сред които Съвета за устойчиво развитие.

1 градуса, разлика в наляганията между производствените помещения и коридорите, различна влажност под
30% или между 30 и 60% в зависимост от продукта. Това
е типичен пример за връзката, която трябва да съществува между различните професионалисти, които участват
в проекта. BMS-ът управлява
различните инсталации, така
че да поддържат заложените от технолозите параметри.
Например изискванията за
чиста среда са до 100 000 частици с големина до 0.05 микрона в 1 кубичен метър, за
сравнение - в околната среда
са между три и пет милиона.
Има ли конкретни изисквания за сертификация
и стандарти към влаганите продукти?
- Задължително, нещо повече, за фармацевтичното производство има допълнителни изисквания за вложените
материали, които са разписани в нормативни документи. Всички материали трябва

кова енергия, колкото е необходима, за да се поддържат
оптималните параметри във
всеки момент.

да отговарят на съответните
норми според специализираното им приложение. Технолозите изготвят предписания
с цел да се избегнат микробиални замърсявания и да осигурят условия за лесното почистване на всички помещения, инсталации и съоръжения.
Специфични изисквания към
осветителните тела съществуват по отношение на устойчивост на влага и прах, а освен това трябва да бъдат спазени и стандартните норми
според предназначението на
помещенията, в които са монтирани. Например в складовете не се препоръчва естествена светлина (за ужас на архитектите), може да видите,
че и на опаковки на лекарства
е указан начинът на съхранение: на тъмно и при температура до 25 градуса.
Какъв е внедреният енергиен мениджмънт?
- Същественото е, че на ниво
проект управлението на процесите, които консумират

О

сигуряването
на високо качество на продуктите е процес, който
започва още с проектирането, минава
през изграждането и не завършва с
въвеждането в експлоатацията на завода

енергия, е съобразено с последващите разходи в зависимост от натовареността на
производството. Това се постига с редица мерки, като
всички помпи са с честотно управление, всички камери с инверторно управление,
всички въздухоохлаждащи
агрегати са с винтови компресори и т.н. На практика BMSът регулира системата така, че
цехът консумира точно тол-

Каква е приложената
система за ОВК и системата за сградно управление? Каква е ролята на
естественото проветрение?
- Освен че BMS-ът управлява
всички параметри, той архивира данните и във всеки момент може да се направи проверка в миналото какви са
били параметрите във всяко
помещение.
Кратността на обмен на въздуха е различна за всяко помещение и е заложена в зависимост от топлоотделянето на
машините, брой хора работещи в съответното помещение
и т.н. Да не забравяме, че средата пази и продукта, хората и
продукта от хората.
Къде и как се използва
веднъж
употребената
вода?
- В новия завод се използват
както пречистена, така и питейна и промишлена вода.
Тъй като процесът, който изисква потреблението на наймного вода, е измиването на
машините и съоръженията,
това се прави с WIP (пречистена вода) системи, които в
сравнение с ръчното измиване спестяват много вода и гарантират качествено измиване на съоръженията.
Озеленяването е изключително важно, тъй като подпомага микроклимата около завода. Тревата действа като естествен филтър, като абсорбира праха и частиците от
въздуха.
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Арх. Жеко Тилев, главен проектант:

Сложна функционалност в
Архитектурното решение с неговата функционалност е основен
въпрос за такъв сложен
обект като фармацевтично предприятие. Обектът
е ситуиран в производствена площадка с предварително установено застрояване и съществуващи мощности. Нашата задача беше да разположим таблетния цех и
сградата на лабораторноадминистративния комплекс така, че да повишат качествата на цялата площадка като функция и художествен образ
на тази производствена
територия. Това наложи
разработване на нов генплан, който обвърза новото строителство със съществуващата структура
и създаде възможности
за строителство на нови
мощности и складови
бази, така че да бъдат удовлетворени изискванията за качествена работна
среда.
Задача на проектирането беше
пространствената организация и нейният образ

- архитектурата, да удовлетворят една много
сложна функционалност,
наложена от специфичната и комплексна характеристика на това производство. Всяко архитектурно решение изразява функцията по определен начин. Тук искахме
с нашия образ и визия в
екстериор и интериор непрекъснато да изразяваме отношенията на хората с високата технология
и определените произ-

водствено-технологични
изисквания.
Производс твените
сгради имат сравнително
опростена външна форма , което на пръв поглед
придава на архитектурата
качеството на опаковка.
С получения образ сме
намерили адекватно отражение на високата
технология

и на присъщата на инвеститора производствена и фирмена специфика. Това е постигнато не
само с корпоративните цветове, но и с търсене на определени мотиви и елементи, които говорят за изключителната технологичност и чистота на производството. Фасадните облицовки
на административно-лабораторния комплекс са
в бял цвят, което създава усещането за качество
и чистота. Сградата е решена с мащаб, който говори за начина и характера на самото производство, в нея има повтаряне
на специфични елемен-

ти с характерна индивидуалност. С поставянето
на т.нар. хапче - кафе за
целия комплекс, сградата допълнително получи
своя технологична идентичност.
Наред с това проектът
беше насочен към удовлетворяване на основната задача максимално добра организация и висока ефективност на технологичния процес с архитектурни средства.

Получихме
базовата технологична схема от
немски специалисти, с оглед на терена тя не беше
подходяща. Съвместно с
технолога от проектант-

ския ни екип и специалисти от „Софарма“ стигнахме до пространствено
решение, което удовлетворяваше спецификата
на площадката, съществуващите връзки и подходи и осигури качествено и комплексно най-високите технологични изисквания.
Така сградата получи
ясна структура: производствен блок с две зони производство и опаковка,
и високостелажен склад,
между които е развит
транспортно-комуникационен коридор - гръбнак, чрез който се осигуряват всички основни
връзки, подаване на суровините, изход на готова

Проектантите
Главен проектант: „Тилев архитекти“ с ръководител
арх. Жеко Тилев и колектив: арх. Владимир Паланков и
арх. Петя Петкова и др.
Технолог: инж. Ваня Любенова
Конструктор: инж. Борислав Борисов
ОВК: инж. Даниела Стоичкова
ВиК: инж. Румяна Каназирева
Електро: инж. Пенка Александрова
КИПиА: инж. Красимир Обретенов
Озеленяване: л. арх. Биляна Попова

Строителство ГРАДЪТ, 22 - 28 юли 2013 г.

gradat.bg

ИНВЕСТИЦИИТЕ: ФАРМАЦИЯ

ТЕМА

качествена форма
продукция с къси трасета и висока ефективност.
Той осъществява и връзката с административнолабораторния комплекс.
Това решение доказа, че
технологията не е ограничително средство, а предизвикателство.
Освен в хоризонтално
отношение сградата има
характерна вертикална
структура.

Високос телажният
склад е пространство с
различни вътрешни обеми, което налага съчетаване на различни конструктивни решения на
големи подпорни разстояния и вградените в рамките на големия обем помалки междуосия за междинните нива.
Интересно е решението на производството
на три нива. Основното
ниво е 7.50 м, над него е
техническото ниво с височина 6 м с всички инсталации.
Отделните
производствени единици в ниво 1 са с различна
височина от 3 до 5 м. Така
между производствените обеми и техническото
ниво има междинно инсталационно ниво, което служи за преминаване
от вертикално към хоризонтално направление и
разминавания на всички
водещи елементи от инфраструктурата - въздуховоди, канали, ел. трасета и др.
В конструктивно отношение изпълнението
е със сглобяема стоманобетонна конструкция в
производствения сектор
на оси 6х10 м, във висо-

костелажния - 12х24 м с
вътрешни междуосия 6х6
м. Административно-лабораторният комплекс
е монолитен стаманобетонен скелет с оси 6х6 м,
със стоманена конструкция за кафето, изпълнена отделно и вдигната с
кран. Всички останали
конструктивни елементи
са с най-високо качество,
съобразно с конкретните
изисквания за тях. Голяма част от сградата е изпълнена с т.нар. чисти панели и окачени тавани и
настилки - специализирани конструкции и елементи, чиито повърхностни материали осигуряват висок клас на чистота и не задържат прах.
Подовете с клас на чистота „Е“ са зелени, клас „F“ сини, за да се контролира
по-лесно достъпът и комуникацията. Наред със
стандартните еднометрови панели „Технопанел”
произведе и фасадни сандвич-панели с ширина 50
см и 75 см.
Неделима част от проекта е проектът за благоустрояване и озеленяване
на околната среда.
Тепърва ще се развива богатото озеленяване, дърветата са още малки, но след години това
ще стане един индустриален минипарк - всичко
ще плува в паркова среда.
С обекта се промени и визията на част от Северната промишлена зона.
За мен беше
предизвикателство да
направя такова сложно
предприятие

след редица други раз-
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лични обекти. Не бих казал, че има съществена
разлика от проектирането на едно високоефективно производство в
сравнение със спортно
съоръжение, голям магазин или друг обект методологията е една:
функционална организация чрез средствата
на архитектурата и резултат - функционираща сграда с определени
естетически качества. В
резултат на работата ни
на този обект успешно
е преодолян един труден
на пръв поглед проблем
- сложната и непозната
технология.
В края на краищата
сградата получи най-висока качествена характеристика и заслугата е
на целия мениджърски и
проектантски състав на
екипа.
В процеса на проектиране се осъществяваше
непрекъснато взаимодействие между всички
участници

в проектантския процес,
решаваха се различни
проблеми, често нововъзникнали. Проектът спечели от факта, че строителството се ръководеше
от инвеститора. По този
начин в ход можеха да се
вземат ефективни и адекватни решения, включително и за доставките, които се осъществяваха на
по-късен етап. Затова високата оценка на експерти и специалисти, че това
е едно фармацевтично
предприятие на световно ниво, само може да ни
радва.

отдава изключително
значение на новите технологии

Когато започнахме работа по проекта за таблетния цех на „Софарма“,
имахме предимството, че
вече бяхме работили по
проект на същия инвеститор и бяхме запознати
с високите изисквания и
безкомпромисното отношение на инвеститора
към качеството на материалите. С арх. Жеко Тилев работим успешно по
различни проекти вече
повече от 15 г. От самото
начало беше ясно: трябва
да предложим най-доброто решение, съобразено
със специфичното предназначение на сградата,
да създадем чрез стъклата максимален комфорт и
удобство за хората, които
ще я населяват. Ние в Ей
Джи Си отдаваме изключително значение на новите технологии, инвестираме много в разработване, тестване и развитие на модерни продукти
и в това отношение сме
винаги крачка напред.
Консултирането на проекта за таблетния цех съвпадна с пускането на пазара на два нови революционни продукта – стъклата от гамата Stopray с
тройно сребърно покритие – Stopray Ultra. Какво
е новото при тях? Специфичната магнетронна обработка на горния слой
на стъклото му придава
свойството да пропуска
максимално количество
слънчева светлина, като
същевременно отблъсква обратно (рефлектира)
и респективно абсорбира
максимално количество
слънчева енергия (топлина). Разбира се, тези два
процеса са взаимно свързани: светлината носи със
себе си и топлина и доскоро (преди разработването на стъклата от гамата Stopray Ultra) се смяташе, че количеството енергия, което допускаме в
помещението, не може да

бъде по-малко от 50% от
количеството на проникналата светлина, т.е., ако
например 60% слънчева
светлина влезе в помещението, тя носи със себе си
минимум 30% от слънчевата енергия. С разработването и пускането на пазара на стъклата от гамата Stopray Ultra стана възможно коефициентът на
селективност (съотношението светлопреминаване към соларен фактор)
да бъде по-голямо от 2.
Стъклата от тази гама са
изключително подходящи за климата в България, който се характеризира с горещи летни месеци и преобладаващи
разходи за климатизация през лятото, особено
при стъклените сгради.
За сградата на таблетния
цех заедно с инвеститори и архитекти избрахме
Stopray Ultra 50 – заради
по-ниския соларен фактор, от една страна, и заради приятната естетична визия, от друга: стъклото е с лек син нюанс и
с много ниска рефлексия,
което се оформя като
тенденция в последните
години. Какво ни накара да се спрем на Stopray
Ultra 5:
• Светлопропускли-

Е

вост 49% - идеална за
сгради с обществено
предназначение
•Слънчева
защита: много нисък соларен
фактор 23% - значително понижава разходите за
климатизация
•Високо ниво на топлоизолация - 1.0 W/ (m2.
К) – увеличава икономията на енергия
•Естетическо възприятие – за постигане на атрактивен и неутрален
външен вид магнетронното покритие се нанася
върху кристално бялото
стъкло на AGC – Planibel
clearvision.
Стъклото Stopray Ultra
50 e сертифицирано със
сертификата Cradle to
Cradle. В рамките на тази
взискателна програма се
оценява „устойчивостта“ на продукта по време
на целия му жизнен цикъл - от производство до
рециклиране. Фактът, че
стъклото притежава такъв сертификат, означава, че за неговото производство са използвани
материали и продукти,
които са безопасни за човешкото здраве и околната среда. Производственият процес е такъв, че
максимално се използват
възобновяеми източници
на енергия и се намаляват
въглеродният и водният отпечатък, който продуктът оставя. Стъклото
е изцяло рециклируемо
след изтичане на неговия
жизнен цикъл и е част от
стратегията на AGC за
повишена социална отговорност. Използването
му се оценява от системите за оценка на устойчивост на сградите BREEAM
и LEED, като носи допълнителни точки за сградата и по-високо ниво на
сертификация по съответната система.

й Джи Си Флат Глас България ЕООД е търговско
представителсто в България на лидера сред световните производители на стъкло - AGC Flat Glass.
AGC ПО СВЕТА
• Продажби над 10 млрд. Евро
• 54 000 служители
• Повече от 200 компании в над 20 страни
• Централа в Токио
AGC В ЕВРОПА
• Номер. 1 в Русия, Централна Европа, Италия и страните от Бенелюкс
• Център за проучване разработки
• 18 Флоатни Линии
• ± 100 производствени завода
• Лидер във високотехнологичните и продуктите с висока
добавена стойност
• Търговска мрежа в целия континент
• 10,600 Служители
• Продажби: около 2 млрд. Евро
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ИНВЕСТИЦИИТЕ: ФАРМАЦИЯ

Инж. Ваня Любенова, технолог:

Добрата производствена практика гарантира качеството
Добрата
производствена практика е съставена от изисквания,
принципи за производство на всички видове
лекарствени продукти.
Това е условие за издаване на разрешение за производство на продуктите.
Изискванията са поместени в Наредба 15 от 2009
г. на Министерството на
здравеопазването. Основанието при проектиране е създаването на технически и технологични
условия за изпълнението
на GMP в производството и опаковката на твърди дозирани лекарствени
форми, както и спазване на Наредба за ПСТН,
безопасност при пожар,
охрана на труда, закон за
контрола върху наркотични вещества и продукти, закон за отпадъци.
Методът за производ-

ство се обосновава на
база технологични регламенти на различните по
вид асортименти. Приетият технологичен процес на новия завод е хоризонтален. Производствените помещения и
съоръжения се изчисляват, подреждат по начин
на химическите процеси,
етапи и фази на технологията на лекарствения
продукт, както и различните специфични особености на отделен лекарствен продукт.
Има вътрешно разделение на две отделни
зони - производство и
първично опаковане, помещенията на производство са отделени съгласно ПСТН по съответни категории на пожарна опасност, и вторична
опаковка.
Технологичното обо-

рудване е от неръждаема
стомана AISI 316L (внос
от Германия), тръби и
арматура също от неръждаема стомана.
Качеството на продукцията се гарантира

от изискванията всички
производствени процеси и фази да са ясно установени от технологията, да отговарят на точно подбраните помещения, оборудване, енергийни източници, при
което да могат да се извършат правилните подходящи операции, реакции за точно определено
време, да се спазват производствените рецепти,
температури, междинен
контрол на всички показатели, т.е. документацията на технология, помещения и оборудване да
се покриват.

Високото
качество
на продукцията се осъществява и с изпълнение
на условията на GMP:
поточност на изходните материали, междинен продукт, първични опаковъчни материали, вторични опаковъчни материали, карантина готов продукт, краен
готов продукт.
Всяка операция се
контролира и прави анализ, който да отговаря на
съответните спесификации. Прави се партидна документация с всяка извършена дейност
и съответните инструкции за работа с изходни, опаковъчни материали, междинни, насипни
продукти, данни за междинен и краен продукт,
инструкции за взимане
на проби, количествени
и качествени анализи.

Изисквания за чиста
среда по правилата на
GMP

1. Предотвратяване на
кръстосано замърсяване
2. Различен подход на
материали
3. Поточност на персонал
4. Поточност на отпадъци
5. Дезинфекция на помещенията (разрешени
дезинфекционни разтвори за чисти помещения от МЗ)
6. Класове на чистота:
•Класифицирана зона
Е (прието за таблетно
производство) = 100 000
по ISO8 за производство
и първична опаковка
• Некласифицирана

зона F>100 000 частици
за вторична опаковка
7. Разлика в диференциалните налягания
между помещенията и
обходните коридори до
15Pa
8. Микроклимат в помещенията и междинните складове за временно
съхранение (определена
температура и влажност
на лекарствените продукти) Т=22+/- 3°C; влажност – 30-60%
За някои лекарствени
продукти температурата
е равна на 18-23°C, влажност 28-33%
9. Миене на оборудването след всяка фаза.

Инж. Даниела Стоичкова, проектант ОВК:

Специализираните зони имат каскади за налягане
Производствените помещения и складът на завода са оборудвани с цялостни вентилационни
и климатични системи,
като са спазени общите
фармацевтични норми и
регламентите за съответствие EU GMP, EU GLP,
EU Pharmacopoeias, PIC
GMP, ISO, GAMP.
Системата ОВК осигурява филтриране на
въздуха за поддържане
на изискваната чистота,
необходимата кратност
на обмен, каскади в налягането и безопасност
на околната среда, влажност, компенсация на излишната топлина при
определени температурни граници, компенсация на топлинни загуби
през зимата.
Основният подход към
ОВК проекта е развит в
две посоки.

От гледна точка на изискванията за безопасност в опасните зони
предприятието се състои
от два типа зони:
•Помещенията, където се извършват операции с вещества “с висок
потенциал/силнодействащи” като наркотични
и психотропни и които
могат да имат въздействие върху здравето на
персонала, с изисквания
за 100% доставян отвън
въздух. За тези помещения се прилага система
за входящ/изходящ въздух и специални вентилатори за изтегляне без
рециркулация.

За всички помещения, където няма риск
от въздействие от манипулациите с вещества,
се предвижда система за
подготовка/рециркулация на въздуха, за да се
редуцира потреблението
на енергия.
•От гледна точка на
изискванията за безопасност на продуктите са
определени чисти зони
клас “E” и “F” и се прилагат каскади за налягане за предотвратяване на
кръстосано замърсяване
на продуктите.
Посредством 21 броя
камери е реализирана
климатизацията в производствения цех и административната сграда,
модели CAIR и Com4Plus
на GEA Air Treatment
Systems and Air Filtration
- Германия, с представител за България „ЕВИС“
ООД, с тристепенна филтрация с оползвотворяване на отпадната топлина с междинен топлоносител с ефективност до
50%.
За да се избегне натрупването на прах и
кръстосано замърсяване
на съседни помещения,
е внедрена централната
система за прахоулавяне,
доставка на NEDERMAN,
с представител за България „ТАНГРА“ ООД.
Всички ОВК системи
са проектирани за постоянно функциониране и
са балансирани само ако
работят едновременно.
За да се поддържат
близки
температурни

граници (19-25°C), е въведена следната
концепция за загряване/
охлаждане със зонови
топлообменници преди
всяко помещение:

•Помещенията
без
специфично натоварване
(разположени вътрешно,
без тежко оборудване)
ще се снабдяват с предварително
обработен
въздух директно от единицата за рециркулация
през зимния период и
след доподгряване за летния период/темп. на подавания от камерата в-х
е 17°С.
•Помещенията
без
специфично натоварване, но със специфични
загуби (локализирани на
фасадата без тежко оборудване), ще бъдат снабдени със зонови/локални
подгреватели или охладители на въздуха.
•Помещения със специфични натоварвания,
но без специфични загуби (намиращи се не
на външна стена с тежко оборудване), ще се
снабдяват с въздух след
охлаждането му от зонов охладител, за да се
компенсира топлинен
товар.
•Помещенията
със
специфично натоварване и специфични загуби
(намиращи се на външна фасада, с тежко оборудване) ще бъдат снабдени с нагревател и охладител, като доставяният въздух зависи от текущото състояние.

Концепция за налягане в
помещенията чрез контрол на HVAC въздушен
поток

Специа лизираните
зони и различните хигиенни зони трябва да
имат каскада за налягане (коридори и производствени помещения
до въздушните шлюзове) и в тях винаги трябва да има по-високо налягане като защита срещу външни условия.
Каскадата за налягане
ще се поддържа при дефиниран въздушен поток през пролуки във
вратите от помещение с
по-високо налягане към
помещение с по-ниско
налягане. След като бъде
регулиран веднъж, този
поток винаги ще остане
постоянен. Базата е правилно регулирано количество входящ и изходящ въздух, което се
контролира непрекъснато от регулатори за постоянен и променлив дебит на потока във входящите и изходящите тръбопроводи на всяко помещение. Доставката на
регулаторите е от представителството на ТROX
за България.
Отоплението и охлаждането се постигат

чрез вентилаторни конвектори на производителя GEA Air Treatment
Systems and Air Filtration Германия. Използвани са
модели за подов и касетъчен монтаж с най-висок клас управление GEA

MATRIX с безстепенно
регулиране на оборотите
на вентилатора.
Системата за охладен пропилен-гликол се
произвежда се въздухоохлаждаеми хладилни машини. Регулирането на
капацитета на чилърите
се контролира от BMS.
За осигуряване на необходимата охладителна мощност са използвани водоохлаждащи агрегати на производителя
Hitachi Air Conditioning

Europe SAS с висок коефициент на преобразуване до 2.88. Този коефициент се постига от винтови компресори с възможност за регулиране
на капацитета от 15 до
100%. За производствения цех са предвидени
3 броя, всеки от които е
с мощност от 1125 kW.
За административната
сграда са използвани 2
броя водоохлаждащи агрегати, всеки от които е с
мощност от 301 kW.
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Димитър Луканов, изп. директор на „Арома“ АД:

Качествените български продукти ни
утвърдиха в Европа
П

При изграждането на
нови
производствени
структури какъв тип
проблеми срещате? Как
подбирате локацията,
кои критерии надделяват за окончателния избор?
- Близо две десетилетия производствената база на „Арома“ се намира в североизточната част на гр. София, с прилежащите към нея помещения и складова база. Избрали сме тази локация, защото
е свързана с транспортната
инфраструктура на страната
и основните международни
пътни артерии.
С инвестицията от 12 млн.
лв. компанията успя в найтежките години на кризата да изгради нов завод, което беше предизвикателство
и стъпка към устойчивото
развитие на компанията.
Как виждате развитието на компанията в
следващите
години?
Каква беше стратегията ви за утвърждаване
на чуждите пазари?
- Първите 7 години от членството на страната ни в Европейския съюз почти изтекоха. Това е времето, в което успяхме да покажем на западните си конкуренти, че
има какво да очакват от нас.
Представянето на качествените български продукти на
международния пазар даде
възможност на „Арома“ да
се нареди сред европейските
лидери в бранша.
В какво инвестирате
най-много
средства?
Сграден фонд, оборудване или нещо друго?

редставянето
на качествените
български продукти
на международния
пазар даде възможност на „Арома“ да
се нареди сред европейските лидери
в бранша

- Най-ценни за нас са висококвалифицираните специалисти, но ако трябва да отговоря буквално на въпроса,
най-много средства бяха инвестирани в сградния фонд и
технологичния процес. Беше
променен целият поток на
производствения
процес,
инсталациите и ново оборудване.
Каква е заетостта във
вашите предприятия?
Как оценявате образователната инфраструктура у нас? Усещате ли
недостиг на квалифицирани кадри?
- Намирането на подходящ
персонал за свободни позиции е сериозен проблем. Това
се дължи на отдалечеността
на образователната система
и нуждите на бизнеса. Образованието и опитът са неразделно свързани. В „Арома“
даваме възможност за професионално развитие и кариера на всеки служител, които има желанието и амбицията да го постигне.

Планирате ли изграждането на нови производствени или офис сгради?
- Да, планираме. Нова складова логистична материална
база.
Разкажете повече за новия завод на „Арома” и
за стандарта GMP - какво означава това като
изисквания към продукцията и съответно към
съоръженията?
- Този стандарт гарантира качеството на продукта и контролира всеки етап на неговото производство и съхранение.
Има ли вътрешно разделение на отделни зони,
включително и в рамките на самото производство?
- Добрите производствени
практики изискват да има разделение на зони и те са обособени според процеса. Зоните
са ясно дефинирани и се контролира достъпът до тях.

Има ли конкретни изисквания за сертификация и стандарти към
влаганите суровини?
- „Арома“ има близо 90-годишен опит и е утвърдила
точните изисквания за всяка суровина. Изградила е
стабилни партньорски отношения с доставчици, на
които може да разчита.
Каква е приложената
система за ОВК и системата за сградно управление? Каква е ролята
на естественото проветрение?
- Системата за сградно управление е напълно автоматична с визуализация и
позволява
индивидуално
програмиране за отделните
зони и интервали от време.
Как е осигурена пожарозащитата (гипсокартонени плоскости или
полимерни материали),
която от изключително значение при сгради с
метален носещ скелет?

- Спазени са противопожарните норми. Металната конструкция е защитена с материали с необходимите качества за осигуряване на защитата. Изградено е пожароизвестяване и автоматично пожарогасене в помещенията, в които се изисква.
Какви са конкретните мерки за опазване на
околната среда и чрез
какви съоръжения се реализират те?
- Енергийната ефективност
е основната мярка за опазване на околната среда. Намаляване на разходваната
вода в процеса на производство също допринася за намаляването на вредите, които могат да бъдат нанесени.
Енергийната ефективност е особено актуална - как е постигната в
случая и какъв е внедреният енергиен мениджмънт? Какви са системите за отопление,
трябва ли да се поддържат определени температури в помещенията?
- Имаме въведена система
за енергиен мениджмънт,
който регистрира и показва
енергийните разходи за всяка дейност и предоставя данните в удобен вид за вземане на решения. Като приоритет сме заложили на отпадната топлина, усвоена от
охлаждането, въздушните
компресори и климатизацията. Недостигът на енергия
се компенсира чрез добавяне на такава от енергоизточник – електричество или
природен газ.

Енергийната ефективност е приоритет в новия завод на „Арома“
При изграждането на новия завод на „Арома“ фокусът е поставен върху контрола
на енергийното потребление.
Именно поради тази причина
е въведена система за енергиен
мениджмънт, която обхваща
всички видове енергия и групи енергийни потребители в
предприятието. Отчита се потреблението на електроенергия, на топло- и студоенергия, изразходвана за вентилация и климатизация на завода, разходът на газ за различни
производствени нужди, както
и потреблението на топла и
студена вода. Консумацията
на енергия е редуцирана максимално. Системата отчита 31

електромера, 18 топло- и студомера, 20 водомера и 8 разходомера за газ и за пара. Данните от измервателните уреди
се съхраняват в база данни на
произволно малък интервал

от време, който се конфигурира през администраторския
интерфейс на системата. Системата позволява наблюдение
и съхранение както на регистрите за натрупана енергия и

количество вещество, преминало през измервателните уреди, така и на моментни стойности като електрически ток
и напрежение, активна и реактивна мощност, фактор на

мощността, дебит, температура и т.н. За пестенето на вода е
въведен затворен водооборотен цикъл. Общата инвестиция в модерния завод възлиза
на 12 млн. лв.

