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От първи септември започва 
да действа нова структура на 
ГД „Пожарна безопасност и 
защита на населението“, която 
ще отговаря за състоянието на 
язовирите, информира главен 
комисар Николай Николов. 
Към ведомството се обособя-
ва самостоятелна дирекция 
„Критична инфраструктура - 
превенция и контрол“. Идеята 
е единен орган да работи за 
защитата на язовирите. Но-

вото звено ще има за задача 
да контролира дейностите по 
превенция на критичните ин-
фраструктури. Екипът му вече 
има правомощията да пред-
приема включително и пре-
вантивни мерки, а именно - за-
брана ползването на язовирния 
комплекс, принудителното му 
източване, принудителен ре-
монт. Това е голямата идея, 
за да можем да се справим 
със състоянието на язовирите, 

категоричен е главен комисар 
Николов. Не така обаче стои 
въпросът с контрола на дигите 
и състоянието на речните кори-
та, припомни той. За речните 
корита отговорността остава 
да се разпределя между кмето-
вете на общини и областните 
управители. Във всички ев-
ропейски програми за новия 
период са заложени текстове 
за превенция от бедствия и се 
очаква финансиране.

Строителството  на 
участъка на автомаги-
страла „Хемус“ край Шу-
мен може да бъде замра-
зено. Ако не се намерят 
пари за изплащане на за-
дълженията към изпъл-
нителя на отсечката Шу-
мен-Белокопитово, Аген-
ция „Пътна инфраструк-
тура“ (АПИ) ще спре ра-
ботата на обекта до края 
на годината. Това се казва 
в съобщение до медиите 
на Пътната агенция.

Търсят се варианти за 
намиране на средства за 
участъка, е заявил шефът 
на АПИ Лазар Лазаров 

по време на среща с инж. 
Димо Димов, изпълните-
лен директор на фирма-

та изпълнител на обекта 
АМ „Черно море“ АД, с 
вицепрезидента на КНСБ 
Валентин Никифоров и 
със зам.-министъра на 
регионалното развитие 
инж. Ангел Петров.

Лазаров уточнява, че 
държавата в никакъв слу-
чай не се е отказала от 
обекта, но няма предви-
дени пари в бюджета за 
него.

„При положение, че 
в бюджета за тази годи-
на не са предвидени ни-
какви целеви средства 
за този обект, а и насто-
ящото финансово със-
тояние на държавата не 
позволява предоставяне 
на необходимия ресурс, 
единственият изход от 
ситуацията е временно 
спиране на строителните 

работи на отсечката“, по-
сочва той.

Досега изпълнителят 
на обекта е представил в 
АПИ три сертификата за 
извършените през тази 
година строително-мон-
тажни работи на отсеч-
ката от „Хемус“ за около 
8 млн. лв. Търсят се въз-
можности, за да се оси-
гурят поне тези средства, 
с които фирмата да може 
да изплати заплатите на 
работниците на обекта.

Междувременно слу-
жебният министър на 
транспорта Николина 
Ангелакова съобщи, че 
има реален шанс ма-
гистрала „Хемус“ да се 
строи през новия програ-
мен период на Оператив-
на програма „Транспорт“ 
2014-2020 г. 

ОТ СЕДМИцАТА

Замразяват строителството 
на магистрала „Хемус“

Нова дирекция ще следи състоянието на язовирите

Ирина ГЕНОВА

В порт Бургас са го-
тови за стачни действия. 
Това обявиха лидерите 
на Синдиката на прис-
танищните работници 
Сергей Янков и на „Под-
крепа“ - Нели Попова, 
на пресконференция.

Синдикалистите из-
пращат протестна нота 

до служебния министър 
на транспорта Николина 
Ангелкова, в която из-
казват несъгласието си 
със смяната на шефа на 
пристанището Николай 
Тишев.

Напрежението ескали-
ра, след като бе върнат 
на поста бившият шеф 
на бургаското пристани-
ще Диян Димов. 

В документа се каз-

ва, че с назначаването 
на Диян Димов, който е 
защитник на идеята за 
преотстъпване на зоната 
от 1-во до 4-то корабно 
място на община Бургас, 
се засилват опасенията 
на колектива за провеж-
дането на политика за 
поетапно закриване на 
„Пристанище Бургас“ 
ЕАД.

Синдикатите  при -
помнят, че на 22 юли 
т.г. на заседание на Об-
щинския съвет Тишев и 
пристанищните работ-
ници успяха да отвоюват 
правото си на труд и да 
запазят държавната соб-
ственост на част от дру-
жеството, за която кме-
тът Димитър Николов 
беше внесъл докладна 
за преобразуването й в 
общинска и превръща-
нето й в зона за широк 
достъп, която щеше да 
доведе до съкращения.

Пристанищните синдикати 
готвят стачка

Порт Бургас се готви за стачка, обявиха лидерите на 
Синдиката на пристанищните работници Сергей Янков и 
на „Подкрепа“ - Нели Попова 

Енергиен борд ще ре-
шава важни обществено 
значими въпроси в об-
ластта на енергетиката, 
реши правителството. 
Бордът ще бъде постоян-
но действащ консултати-
вен орган на Министер-
ския съвет.

целта е да се повиши 
прозрачността, диалогът 
и пазарната ефективност 
с оглед преодоляване 
на затрудненията. Той 
ще извършва анализ на 
състоянието на сектор 
„Енергетика“ и ще оп-
ределя причините, които 
дестабилизират енергий-

ната система. Също така 
ще определя принципите 
и насоките за устойчиво 
управление на сектора. 
Сред останалите задачи 
на борда ще са да обсъж-
да и предлага мерки за 
решаване на установени 
проблеми с цел стаби-
лизиране на енергийна-
та система, както и да 
дава становища относно 
дейностите и мерките, 
предприемани от дър-
жавните органи и орга-
низации в областта на 
енергетиката. Консулта-
тивният орган ще може 
да отправя предложения 

за изменения и допъл-
нения на нормативната 
уредба, както и да об-
съжда и дава станови-
ща по предложенията 
за стратегии в енергий-
ния сектор. Председател 
на енергийния борд ще 
бъде вицепремиерът по 
икономическата полити-
ка от служебния кабинет 
Екатерина Захариева, а 
заместник-председател - 
министърът на икономи-
ката и енергетиката Ва-
сил Щонов. Членове на 
борда ще бъдат замест-
ник-министри на иконо-
миката и енергетиката 
и на труда и социалната 
политика, председате-
лят на ДКЕВР и по един 
представител на ресор-
ни и синдикални орга-
низации. Енергийният 
борд може да привлича 
за участие в заседани-
ята представители и на 
други държавни орга-
ни, институции, меж-
дународни организации 
и търговски дружества 
от сектор „Енергетика“, 
както и експерти в тази 
област.

Енергиен борд ще се бори с 
дестабилизацията в сектора
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Реализацията на про-
ект за ограничаване на 
движението на тежко-
товарни автомобили за-
почва в столицата. Сис-
темата ще е високотех-
нологична. В пътната 
настилка на улиците и 
булевардите, водещи към 
центъра на София, ще 
бъдат монтирани тензо-
метрични датчици. Те ще 
измерват в реално време 
осовото натоварване на 
преминаващите превозни 
средства и на практика 
ще мерят тежестта им. 
При надвишаване на оп-
ределеното тегло датчи-
кът под асфалта ще по-
дава сигнал към камера, 
монтирана наблизо, която 
ще заснема нарушителя 
и той ще бъде глобяван. 
Апаратурата за системата 
ще бъде специфицирана 

от Държавната агенция 
по метрология и техниче-
ски надзор дали съответ-
ства на евростандартите.

Междувременно Аген-
ция „Пътна инфраструк-
тура“ представи пусна-
тите вече в действие 120 
автоматични брояча на 
трафика, монтирани на 
различни места по най-
натоварените второклас-
ни и третокласни пътища 
на страната. Това дава 
възможност за първи път 
АПИ да отчита трафика 
автоматично и с голяма 
точност. Технологията 
позволява информаци-
ята от всички точки на 
работещата денонощно 
система на всеки някол-
ко минути да постъпва в 
сървъра на Пътната аген-
ция. Новата система е 
с индуктивни датчици, 
монтирани в асфалт и ка-
мери, и разпознава вида 
на превозното средство, 

като включително раз-
чита и регистрационния 
номер на возилото. Над 
2,8 млн. лв. от ОП „Реги-
онално развитие“ са ин-
вестирани в изграждане-
то на първата система за 
автоматизирано събиране 
на данните за трафика по 
републиканските пътища 
от II и III клас. 91 от мон-
тираните броячи са на 
второкласните пътища, 
а 29 са на третокласни. 
Пробните преброявания, 
направени с работещата 
вече апаратура, сочат, че 
най-натовареният второ-
класен път е II-18 - Со-
фийското околовръстно 
шосе. Средно на дено-
нощие през него преми-
нават между 20 000 и 35 
000 моторни превозни 
средства. Догодина ще 
трябва да бъде завършен 
и вторият етап, който 
предвижда монтиране-
то на 100 автоматични 

брояча по първокласните 
пътища и автомагистра-
ли, като финансирането 
ще е от ОП „Транспорт“. 
Третият етап ще позво-
ли създаването на обща 
интелигентна информа-
ционна система с още 2 
нови елемента. Единият 

ще бъде софтуерно при-
ложение за смартфони и 
ще позволява през тях да 
се получава в реално вре-
ме информация за трафи-
ка по пътищата. Другият 
ще са променливите път-
ни знаци (светлинните 
табла), които отдавна са 

въведени. Проектът за 
обща интелигентна ин-
формационна система, 
обхващаща и всички ав-
томатични броячи, мон-
тирани по българските 
пътища, ще бъде реали-
зиран с пари по ОП „Тех-
ническа помощ“.

ОТ СЕДМИцАТА

Илияна КАРАЛАНОВА

До червено се наже-
жиха страстите по вре-
ме на общественото 
обсъждане на проекта 
за изграждане на втори 
гребен канал в Плов-
див на 28 август. Близо 
200 природозащитни-
ци, представители на 
местната управа, граж-
данското общество и 
спортните клубове под 
тепетата се включиха в 
емоционална двучасова 
дискусия, която се про-
веде в залата на Общин-
ския съвет. Секретарят 
на общината Ангелина 
Топчиева не успя да ус-
мири привържениците и 
опонентите на проекта, 
който предстои да се ре-
ализира по инициатива-
та JESSICA и ще струва 
на града близо 12 млн. 
лева. Викове, ръкопляс-
кания, тропане и скан-
диране затрудниха нор-
малния тон на обсъжда-
нето. „Зелените“ проти-
вници на гребния канал 
изразиха опасения, че 
строителството на съо-
ръжението ще унищожи 
ценни растителни ви-
дове и ще нанесе пора-
жения върху околната 
среда. „Проектът няма 
устойчив характер. Раз-
рушава се една НАТУРА 

зона, за да се излее бе-
тон. Вместо това искаме 
поправка на тротоарите 
и изграждане на велоа-
леи“, надигна глас Ва-
сил Къдринов от Сдру-
жение за аграрни и еко-
логични проекти - ГЕО. 
Той се закани, че ако се 
стигне до реализация 
на проекта, еколозите 
ще обжалват доклада 
за ОВОС в съда. Фи-
нансови експерти пък 
предупредиха, че креди-
тът в размер на 7,5 млн. 
евро, който се кани да 
изтегли общината, не е 
нисколихвен и ще изле-
зе „солено“ на пловдив-
чани. Според привърже-
ниците на идеята обаче, 
Пловдив може да стане 
домакин на световни и 
европейски състезания 
по гребане само ако из-
гради дублиращ канал 
за загряване.

Преди дни проектът 
бе одобрен от Регионал-
ния фонд за градско раз-
витие JESSICA.

(подробности за про-
екта четете на стр. 
24)

Николай АНТОНОВ

Стратегически за развитието на 
общината проекти обсъди премиерът 
Георги Близнашки с областния упра-
вител Димитър Димитров и с кмета 
на града Атанас Камбитов при посе-
щението си в Благоевград. Такива са 
изграждането на експоцентър и на 
музей на терена на бившите казарми 
в града, на втори православен храм и 
на транспортен логистичен център. 
От особено значение за общината е 
и изграждането на подлез под жп ли-
нията в квартал „Грамада“, който ще 
обслужва 10 000 жители на Благоев-
град, като стойността на проекта е 2,4 

млн. лв. 
Във връзка с дискусията около 

собствеността на сградата на бивша-
та Професионална гимназия „Ичко 
Бойчев“ в града премиерът проф. 
Близнашки беше категоричен, че това 
е въпрос, който трябва да намери 
компромисно решение, преди прави-
телството да се произнесе. „Хората 
тук познават проблемите най-добре. 
Ние ще се съобразим с онази позиция, 
която ще се постигне като компромис 
тук, на място“, добави министър-
председателят. Според него трябва да 
се даде възможност ръководството на 
университета и на местните власти да 
съгласуват позициите си и да се наме-
ри общо приемливо решение.

Скандал при обсъждането на 
втория гребен канал в Пловдив

Представиха стратегически 
за Благоевград проекти

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

ПРЕЗ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ И 
МНОГО ДРУГИ

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

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

УПЛЪТНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ 

ВИДОВЕ КОНСТРУКЦИИ КАТО:

Жици в асфалта и камери ограничават 
камионите в центъра на София

120 автоматични брояча вече работят по най-натоварените второкласни и третокласни 
пътища в страната
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Не са малко гражда-
ните и предприемачите, 
предпочитащи да ползват 
компютъра си, за да пес-
тят време. Доколко обаче 
българските общини мо-
гат да им предложат елек-
тронни услуги? На сайта 
на Столичната община 
има раздел, озаглавен 
„Електронна община“, и 
там линковете са някол-
ко, включително и този 

за приемане в детските 
заведения, както и един, 
наречен „Е-правителство“ 
- и точно той не е активен. 
След кликването върху 
него виждате многозначи-
телния за случая надпис 
Not found. А проектът за 
електронното правител-
ство бе започнат още в 
началото на XXI век. За 
това време, и то само за 
няколко години, Естония 
успя да се електронизира 
и нейните граждани вече 
имат чипове, вградени в 

личната си карта. Нужно 
ли е да си спомняме, че 
страната е била част от 
бившия Съветски съюз, а 
братушките видяха персо-
нален компютър благода-
рение на нас.

Да се върнем на сайта 
на най-многолюдната об-
щина, който дава възмож-
ности главно за пасивно 
получаване на информа-
ция. През сайта могат да 
се подават жалби, заявле-
ния, оферти и „друго“ (но 
не се определя какво) до 

кмета, деветимата негови 
заместници и секретаря 
на общината, както и до 
председателя на СО, глав-
ния архитект на София 
и до 13-те постоянни ко-
мисии. Има специално 
предупреждение, че при 
установяване на невярно 
подадени данни докумен-
тът няма да бъде регис-
триран в деловодството.

По електронен път 
може да запишете и де-
тето си да кандидатства 
за детска градина, но 
доста често системата 

се срива и всяка година 
има скандали с неприети 
деца. През сайта може да 
се проверява плащането 
на данъци и такси към 
общината. В указанията 
за попълване на парти-
дата не пише, че букви-
те в нея се изписват на 
латиница. В публичните 
регистри, които са част 
от раздела „Електронна 
община“, обаче линкът 
„Длъжници на Столич-
на община“ не работи. 
Другото интересно или 
по-точно нелицериятен 

На книга Борисовата 
градина е само 15 дка. В 
регистъра на публичната 
общинска собственост на 
София има нещо интри-
гуващо. В него е запи-
сано, че Борисовата гра-
дина е с площ от 14 981 
кв. м, или едва 15 декара. 
Паспортизацията на пар-
ка е направена през 1986 
г. Друг парк в София - 
„Оборище“ („Заимов“), 
за който всички знаят, 
че е много по-малък от 
Борисовата градина, в 
регистъра на зелените 
площи на общината е за-
писан с площ от 116 дка, 

или над 7,7 пъти повече.
„Работим върху нов 

план на Борисовата гра-
дина“, заяви главният 

архитект на София Пе-
тър Диков пред БНТ. Той 
уточни, че вече е внесъл 
в Столичния общински 
съвет (СОС) техническо 
задание и програма за 
конкурс за благоустрой-
ство на парка. „Борисо-
вата градина трябва да 
бъде опазена като град-
ски парк и частите, които 
са отнети от нея за други 
цели, да бъдат върнати 
и на самата градина, и 
на софиянци“, отбеляза 
Диков.

В  четвъртък  СО С 
одобри доклад за ново 
трамвайно трасе до Сту-
дентски град, което ще 
минава през Борисовата 
градина. То предизвика 
недоволство и критики, 
че за да бъде реализи-
рано трасето, ще трябва 
да бъдат изсечени много 
дървета.

ТЕМАТА

Две десетилетия (Н)е-община

В Португалия, коя-
то, преди ние да бъдем 
приети, бе най-бедната 
страна в ЕС, всички регу-
лационни планове на ур-
банизираните територии 
се публикуват едновре-
менно в „Държавен вест-
ник“ и на сайта на ин-
формационната система 

на страната. На първата 
страница на сайта й може 
да се избере преглед на 
устройствени планове. 

Може да се разглеждат 
карти и текстови доку-
менти. Те са достъпни, 
без да има нужда да се 
ходи в офисите на ведом-
ствата. Освен това много 
общини използват сайто-
вете си, за да публикуват 
стратегическите си доку-

менти. На интерактивни 
карти може да се видят 
одобрените планове за 
определената територия. 
Там може да се видят и 
специализирани планове.

В България за пореден 
път започваме отначало с 
тръгналата неотдавна Се-
кторна информационна 

стратегия за регионално, 
общинско и градско уп-
равление (СИСРОГУ) на 
МРР. Анализът, направен 
във връзка с този про-
ект, финансиран от евро-
фондовете, сочи, че у нас 
проекти на устройствени 
планове не се публику-
ват. Приетите също не са 
достъпни на сайтовете 
на общините, въпреки 
изричното изискване на 

ЗУТ. Друга установена 
слабост е, че в сектора 
на регионалното, общин-
ското и градското упра-
вление информационни 
технологии се използват 
много малко. Това води 
до затруднение при коор-
динацията на работата. В 
тази сфера, освен въвеж-

дането на електронното 
управление, трябва да се 
изпълняват и изисквани-
ята за електронна демо-
крация, смятат независи-
ми експерти. Граждани-
те да имат възможност 
ефективно да контроли-
рат държавните органи. 
Не само в процесите на 
формирането на полити-
ки, но и в наблюдението 
на изпълнението им.

В Португалия регулационните 
планове са достъпни в мрежата

Стартирахме проекта за електронно 
правителство още в началото на XXI век, 

но все още сме на незавидното 
60ñо място в Европа

размерът има значение

В Ди ес хоум 
ще намерите всичко 
за Вашия дом!

Заповядайте в 
нашата обновена 

и разширена 
База в гр. Варна! 

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

В Португалия всички регулационни планове са на сайта на информационната система на 
страната

Естония стана пример за електронизация на административните услуги за граждани и бизнес

По документи най-големият парк на София е колкото 
квартална градинка
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за столичани факт е виден 
в регистъра на сдружени-
ята на сгради в режим на 
етажна собственост, като 
в него са записани само 
57 сдружения. На сайта е 
публикуван списък на ад-
министративните услуги, 
предоставяни от 14 дирек-
ции в общината и нейния 
правен отдел. Както и спи-
сък на 33 административ-
ни услуги по гражданска 
регистрация.

ТЕМАТА

Две десетилетия (Н)е-община Вики ПОПОВА

Поредна стратегия отложи създа-
ването на работеща цифрова адми-
нистрация у нас. Това стана ясно от 
доклада, качен преди време на сайта 
на Министерския съвет. Според по-
следния проект, работеща цифрова 
администрация, структурирана в 
съответствие със съвременните уп-
равленски технологии, може да има 
едва към 2020 година. В документа 
се признава, че министерства, аген-
ции, комисии и общини още дълги 
години ще работят с хартия и няма 
да могат да обменят онлайн данни 
помежду си. Електронното управле-
ние и електронните услуги са присъ-
щи на най-развитите икономически 
и политически държави и това е 
цел на България като член на Евро-
пейския съюз, казват авторите на 
стратегията и допълват, че над 700 
услуги на централната администра-
ция ще бъдат електронни след шест 
години. Според тях първенци ще са 

от Министерството на финансите 
със 155 услуги, Министерството на 
земеделието и храните - със 162, и 
Министерството на икономиката и 
енергетиката със 101. В момента от 
562 държавни ведомства и служби 
само 80 предлагат електронни услу-
ги. Министерството на инвестици-
онното проектиране обеща до края 
на годината столицата да има пълна 
кадастрална карта в електронен вид. 
Оттам припомниха, че е-кадастърът 
е гаранция за доброто електронно 
управление.

Преди време бе изтъкнато и че 
според анализ на предишния кабинет 
административното бреме за бизне-
са, гражданите и самите чиновници 
се равнява на милиард евро на годи-
на, а ако заработи електронното уп-
равление, ще пестим по 300 милиона 
евро на година. 

В световния списък на ползване на 
електронните услуги в държавната 
администрация страната ни се нами-
ра на незавидното 60-о място от 190 
страни. 

Чакаме по гишета до 2020 година

Ели ДИМИТРОВА

Макар и не с желаните 
темпове, все пак елек-
тронните услуги, пре-
доставяни от общините, 
се увеличават. Съвсем от 
скоро например община 
Пловдив чрез ОП „Тури-
зъм“ въведе нова услуга 
- електронна заверка на 
хотелски регистри. „це-
лим да улесним физиче-
ските и юридическите 
лица, развиващи хотели-
ерска дейност, като им 
предоставяме лесна и 
бърза заверка на техните 
регистри“, съобщиха от 
общината. За да се въз-
ползват обаче, хотели-
ерите естествено трябва 
да притежават електро-
нен подпис. Те трябва 
да заявят това чрез по-
пълване на декларация 
по образец (подписана с 

електронен подпис) на 
имейл, посочен на сайта 
на ОП „Туризъм“. Де-
кларация може да бъде 
получена в отдел „Ка-
тегоризации“ или да се 
изтегли от сайта в раздел 
„Електронни услуги“. 
След получаване на заяв-
ката за услугата на хоте-
лиерите ще бъде изпра-
тен обратен имейл с по-
твърждение (подписанo 
с електронен подпис) от 
служителите на отдел 
„Категоризации“, както 
и указание за работа с 
електронната заверка.

Всеки, който иска да 
се възползва от услугата, 
може да се запознае по-
подробно с инструкции-
те в „Технология за рабо-
та с електронна заверка 
на хотелски регистър“, 
публикувани в раздел 
„Услуги“ на сайта на об-
щина Пловдив. 

Администрацията пести 
време на хотелиерите

Други „интересни“ неща могат да се 
открият в регистъра на земеделските 
земи от общинския поземлен фонд, ко-
ито могат да бъдат отдавани под наем, 
както и тези с наемател. Там в таблиците 
с имотите няма мерна единица за площта 
им. Дали е декари, квадратни метри, ки-
лометри или мили? В един момент може 
да се окаже, че наемателят ползва 20 дка, 
а плаща за 20 квадратни метра. Няма 
общински поземлени имоти за отдаване 
под наем в районите: „Средец“, „Красно 

село“, „Възраждане“, „Оборище“, „По-
дуяне“, „Слатина“, „Изгрев“, „Лозенец“, 
„Триадица“, „Красна поляна“, „Илин-
ден“, „Студентски“, „Витоша“.

Според регистъра в землищата на 48 
квартала (бивши села) земеделски земи 
от общинския поземлен фонд, които мо-
гат да бъдат отдавани под наем, има в ра-
йоните: „Сердика“, „Надежда“, „Искър“, 
„Младост“, „Овча купел“, „Люлин“, 
„Връбница“, „Нови Искър“, „Креми-
ковци“, „Панчарево“ и Банкя.

Регистърът на земите 
без мерна единица

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

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

Метаморфозата
Шампион по предла-

гане на работещи елек-
тронни услуги в страната 
е община Струмяни. Тя 
се намира в 

Югозападна България 
и се състои от 21 насе-
лени места, между които 
Гореме, Махалата, Коли-
бите, Драката, Игралище. 

Проектът за електронно 
управление на благоев-
градската община е въве-
ден от края на 2010 г. Той 
е финансиран по Опера-
тивна програма „Адми-
нистративен капацитет“, 
като услугите постоянно 
се разширяват и развиват. 
Администрацията пред-

лага над 100 електрон-
ни услуги през сайта си. 
Местните жители могат 
да получават всякакви 
разрешителни и удос-
товерения, както и да 
плащат данъци и такси 
онлайн. И там обаче се 
оказва, че има проблем. 
И той е, че никой не се 

възползва от въпросните 
облекчения. Причината 
е, че населението в ре-
гиона е основно заста-
ряващо и няма нужните 
технически познания и 
умения. А и интересът 
към дигиталните услуги 
от тяхна страна е изклю-
чително слаб.

ПараДОКС

Евгения ИЛИЕВА

За разлика от хаоса, който пре-
дизвика в София, електронната 
система за записване в детските 
заведения в Пловдив бе опреде-
лена като успешна от общинското 
ръководство. Нещо повече - по 
предложение на градската управа 
добре познатият електронен модел 
от тази учебна година ще заработи 
и при приема на първокласници. 
От общината се надяват, че по 
този начин ще се сложи край на 
абсурдите при записването на пър-
волаците, изразяващи се в това, че 
родителите чакат с дни на опашки 
още от 3-4 часа през нощта, за да 
вредят отрочетата си в желаното 
школо. Ако новата система бъде 
въведена, майките и бащите на 
първокласниците няма да обикалят 
по училищата, а по електронен път 
ще могат предварително да прегле-
дат възможностите за обучение. 

Според зам.-кмета Стефан Сто-
янов тази година повече от 800 
имена на деца са дублирани. При-
чината е в това, че едни училища 

започват приема през октомври 
предходната година, а последните 
приключват през май.

Общината организира срещи 
съвместно с Регионалния инспек-
торат по образованието с директо-

рите на начални и основни учили-
ща, за да представи идеята си за 
електронен прием. 

Тази година в Пловдив ще бъдат 
записани близо 2800 първоклас-
ници.

Моделът успешен в Пловдив, 
въвеждат го и в училищата
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Разговаря 
Поли ВАСИЛЕВА

- Г-н кмете, измина 
един месец от потопа, 
който сполетя Мизия. 
Унищожена е инфра-
структурата на града, 
стотици къщи и стопан-
ски постройки, загина-
ха и хора. Отърсва ли 
се градът от кошмара 
на преживяното?

- Не. И скоро няма да 
го преживеем. По-точно - 
никога няма да забравим 
това, което ни се случи. 
В началото с голямата 
приливна вълна, с водата, 
която изпълни къщите 
ни, а след това с вонята и 
ужаса на гледката - плу-
ващи трупове на домаш-
ни животни, мръсотии от 
септични ями и т.н. Сега 
с не по-малко страшната 
гледка от унищожено-
то имущество, градини, 
имоти. Има хора, които 
останаха без нищо.

- Вие лично постра-
дахте ли?

- Да, моите родители 
са си построили къща в 
ниската част на града. 
Тя бе залята веднага. Из-
общо Мизия се намира в 
най-ниската част на об-
ласт Враца. Когато Скът 
придойде, една част от 
града остава под нейното 
ниво.

- Ясно ли е вече как-
во предизвика потопа? 
Приехте ли обяснението 
на експерти, че се дъл-
жи само на силния и 
продължителен дъжд?

-  Нито един човек, 
който е станал свидетел 
на това, което се случи, 
не вярва, че е от дъжда. 
Дъжд е валял в Мизия 
и през предишни годи-
ни. Скът не се влияе от 
дъждове. Голямата вода 
дойде от язовирите. Над 
Мизия се намират 8 язо-
вира, които са преливали. 
Твърди се, че не са из-
пускани, че няма скъсана 
стена, но това не е така. 
Преливали са, иначе с 
какво да си обясним на-
личието на шарани.

- Но язовирите са об-
щински!

- Да, всичките са об-
щински, но не са на Ми-
зия. На територията на 
общината няма язовири. 
Тя е в равнинна част и на 
такава територия язовири 
не се изграждат. Всич-
ките са на територията 
на общините Хайредин 

и Бяла Слатина. Но те 
се изливат в Скът и така 
водата идва към нас. Как 
да си обясним, че къщите 
ни не просто бяха залети 
от вода, а блъскани от те-
чението със сила. Затова 
над 100 къщи и построй-
ки са рухнали. Да прие-
мем, че са били по-сла-
бо укрепени. Но има и 
паднали стени от здраво 

строени къщи. Районната 
прокуратура в Оряхово 
се самосезира и започна 
разследване за причини-
те за наводнението. Аз 
също назначих комисия 
от общински експерти, 
която огледа стените на 
язовирите. Три от тях 
са били нарушени. Има 
виновни и те трябва да 
бъдат посочени ясно. До-
като това не стане, хората 
в Мизия няма да се успо-
коят. 

-  Имате ли точна 
справка колко сгради 
рухнаха?

- Още при приижда-
нето на вълната рухнаха 
много къщи и стопан-
ски постройки. На тре-
тия ден преброихме 32 
къщи, 18 гаража, 14 лет-
ни кухни, 38 стопански 
постройки. Ангажирахме 
специалисти от УАСГ - 
София да огледат и оце-
нят годността на къщите 
за живеене. Преброени 
са общо 704 къщи, които 
имат повреди. При пър-
вата група от 400 къщи 
само 53 се оказаха безо-

пасни за живот. 73 въоб-
ще не са сигурни, могат 
да рухнат. На останалите 
трябва да се прави ос-
новен ремонт, за да се 
използват.

- Какви нарушения 
на инфраструктурата 
имате?

- От строя излезе елек-
трозахранването, тъй 
като трансформатори-
те се оказаха под вода. 
Водоснабдяването беше 
прекъснато. Улиците, 
тротоарите са наруше-
ни. Двете ни училища се 
оказаха под вода. Основ-
ното училище беше нас-
коро обновено по евро-
пейски проект. Съсипано 
е всичко на първия етаж 
- плочите от настилката, 
физкултурният салон, па-
ро-котелното отделение, 
обзавеждането, новите 
учебници и помагала, 
които трябваше да бъ-
дат раздадени в първия 
учебен ден. Унищожен 
е и дворът - той е много 
голям и имаше лекоатле-
тическа писта, спортни 
игрища. Пострада и про-
фесионалната ни гим-
назия - и нейният първи 
етаж бе наводнен. 

- Идва зима, какво 
ще правят хората с по-
вредени или негодни за 
обитаване къщи?

- Много е сложно. В 
началото гледахме да ги 
спасим, евакуирахме ги, 
сега на преден план изле-
зе въпросът къде ще жи-
веят тези хора. Започна 
доставката на фургони, 
оформяме фургонно се-
лище с цялата му сани-
тарна инфраструктура. 
Определили сме площад-

ка в района на бившата 
жп гара. Ще я цименти-
раме, водоснабдим, елек-
трифицираме. Ще се оф-
орми фургонно селище.

- Но това са времен-
ни жилища, хората ис-
кат постоянни.

- Да, така е. И тук 
стигаме до помощта на 
държавата. Малко под 
10 процента от къщите в 
Мизия са застраховани. 
Хората нямат средства 
да си вдигат нови къщи. 
Надяват се на държавата. 
Тя се притече на помощ 
в началото - даде на все-
ки от пострадалите по 
325 лв. Сега следва ос-
таналото. Държавата има 
ресурс за построяването 
на нови къщи, очакват се 
пари от ЕС, има и други 
донорски програми, кои-
то може да ни помогнат. 
Три неща чакат хората 
от държавата - истина-
та за потопа, посочване 
на виновните и помощ 
за строеж на нови къщи 
или възстановяване на 
старите.

- С училищата какво 
става?

-  МС ни отпусна 1 
млн. лв., част от които 
трябва да използваме за 
възстановяване на учи-
лищата. Основното учи-
лище е почистено, изми-
то, следва дезинфекция. 
Нужно е ново обзавежда-
не, котли, помпи и т.н.

- Какво трябва да 
се направи, за да не се 
повтаря такова водно 
бедствие?

- Трябва да се над-
строи дигата на Скът, 
която сега пази централ-
ната градска част. Тя е 

изграждана през 60-те 
години на миналия век. 
Тогава е направена ко-
рекция на реката - на 3 
км от града, направено е 
ново корито и тя е пре-
насочена към Огоста, а 
не към Дунав. Огоста се 
влива на 3 км в Дунав от 
това място. Това е добре 
направено.

- Тази дига ли е била 
разрушена, за да се от-
тече водата?

- Да. Част от дигата из-
вън Мизия. Там се беше 
насъбрало огромно коли-
чество вода и трябваше 
да разрушим стената, за 
да дадем простор за от-
тичане на водата. Дали 
закъсняхме, не знам, но 
с това разбиване положе-

нието не се облекчи.
- Как оценявате пър-

вите реакции на власт-
та - централна и мест-
на?

- Действаха много до-
бре. Още от първите ча-
сове при нас дойде Ни-
колай Николов, директор 
на службата за пожарна 
безопасност и защита на 
населението. Заместни-
кът му Васил Василев 
оглави кризисния щаб. 
Дойдоха с лодки, скоро 
долетяха и два хеликоп-
тера. Те спасиха хора от 
покривите, от вторите 
етажи. Екипите с лодките 
спасиха много повече. 
Общо 500 души бяха ева-
куирани. БЧК веднага 

започна доставки на вода 
и храна. После вода пра-
тиха от много градове, от 
партии. Това за града, в 
който водата бе спряна, 
беше много нужно. Мно-
го голяма помощ получи-
хме от АЕц - Козлодуй. 
Първа при нас пристигна 
тяхната техника, вода, 
храна и т.н. АЕц пред-
ложи своето общежитие 
и хотел за настаняване 
на хората, останали без 
покрив. Но това също е 
временно решение. Хора-
та си искат своите къщи 
- да възстановят старите 
или да строят нови. Има 
и такива, които напус-
кат града и търсят работа 
и училище за децата на 
други места.

- Какво се прави в 
момента в Мизия?

- Изнася се негодното 
имущество, а то е цялото, 
мият се домовете, дворо-
вете, улиците, дезинфек-
цират се. Военнополева 
кухня приготвя храна за 
около 600 човека. Полу-
чаваме дарения - трайни 
храни, плодове, зеленчу-
ци, перилни препарати и 
т.н. Общината определи 
площадка, на която да се 
изнася имуществото. Тя 
се охранява денонощно. 
Много от семействата, в 
които хората са възраст-
ни, разчитат единствено 
на помощта на добро-
волците. Имаме нужда от 
тази помощ.

 Мизия се надява държавата 
да помогне за изграждането 
на нови домове

Има виновни и те трябва да 
бъдат посочени ясно. Докато 
това не стане, хората в 
Мизия няма да се успокоят

Виолин Крушовенски, кмет на община Мизия:

Д - р  В и о л и н 
Крушовенски  е 
кмет на Мизия за 
трети мандат. 
Роден е в града и 
живее в него. По 
професия е хума-
нен лекар - хирург. 
Бил е хирург в бол-
ниците на Оря-
хово и Козлодуй, 
завеждал е хирур-
гическия кабинет 
в поликлиниката 
на АЕЦ. Става 
кмет на извън-
редни избори през 
2007 година. По-
сле печели и ре-
довните през 2009 
и 2011 година. На 
него се пада го-
лямата отговор-
ност да възста-
новява Мизия след 
катастрофално-
то наводнение от 
началото на ав-
густ 2014 година.

Хората искат три неща - истината за 
потопа, наказание за виновните и помощ
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Виктория ПОПОВА

Хора със свободни 
професии - лекари, ад-
вокати, собственици на 
малки фирми и агенции 
за услуги, са една от гру-
пите хора, повишили ин-
тереса си към недвижими 
имоти под наем в София. 
Те избират офисите си 
на стратегическо място, 
за да бъдат забелязани 
по-лесно от потенциални 
клиенти. При тях изис-
кването е за дългосрочен 
наем. Така няма риск от 
загуба на клиенти и на-
правени инвестиции в ре-
монт. Месечната вноска 
на такъв имот в столицата 
под наем е 200-250 евро. 
цената е достъпна, а в 
същото време жилище-
то осигурява достатъчна 
площ. Една стая пове-
че вдига стойността със 
150-200 евро на месец. 
Търговските обекти са 
другият сегмент на паза-
ра на недвижими имоти 
под наем. Търсенето на 
помещения за магазини 
е както в центъра, така и 

в периферните столични 
квартали. Макар и по-
ограничено, гаражите под 
наем също предизвикват 
интерес. Изискването към 
тях е да са в близост до 
жилището или службата. 

Засилен интерес към 
апартаменти под наем 
в края на август и от 
страна на младежи от-
читат брокерските аген-
ции. Тази тенденция не 
е нова и се наблюдава 

традиционно в края на 
всяко лято. Едно от обяс-
ненията е, че много от 
студентите предпочитат 
уюта на жилището пред 
общежитието. Често мла-
дите хора се обединяват 
и наемат самостоятелен 
апартамент с 2 или 3 стаи 
като си поделят разходи-
те. Така от една страна 
са без хазяи, а от друга- 
събират се на приятелски 
принцип, а не на случа-

ен подбор с непознати. 
Същата схема често се 
използва и от колеги, до-

шли от провинцията на 
работа в столични фир-
ми. Не е изключение и 

наемането само на една 
стая в жилище, в което 
са и собствениците, но 
предпочитаният вариант 
е самостоятелен недви-
жим имот в София под 
наем. 

И докато в България 
цените на помещенията и 
апартаментите под наем 
все още не са скочили 
главоломно, то във Ве-
ликобритания подобен 
имот вече удари тавана. 
Мезонет в Хайд парк в 
централната част на Лон-
дон счупи рекорда и бе 
обявен за най-скъпия дом 
на пазара на жилища под 
наем. Помещението е с 
6 спални и с изглед към 
парка и ще струва на бъ-
дещите наематели 60 000 
паунда на седмица.

ИМОТИ

цените на имотите за-
почват леко да се вдигат, 
категорични са брокери. 
Сред причините за въз-
хода им е наближаваща-
та нова учебна година и 
нарастващото търсене 
на жилища в градовете, 

където има вузове и ко-
лежи. Предпочитани са 
основно едностайни и 
двустайни апартаменти, 
по възможност напълно 
обзаведени. Освен сту-

дентите, все повече хора 
през есента търсят рабо-
та в големите градове, 
след като през лятото 
са работили главно по 
морето или в чужбина, 
обясняват от агенция 
„Явлена“.

Купувачите се оглеж-
дат за имоти в близост 
до удобен транспорт, 
като засега метрото в 
София е без конкурен-
ция. Затова „Студентски 
град“, „Лозенец“, цен-
търът и улици в остана-
лите квартали до метро-
станции са предпочита-
ни. цените на наемите 
там са по-високи с 15% 
от средните. Двустаен 
се отдава за 250 евро на 
месец, а за тристаен на-
емателите плащат 330-
350 евро.

Летният сезон пък 
е раздвижил пазара на 
имоти по морето - под 
наем и за т.нар. втори 
дом. Повишеното търсе-
не е качило цените с 20-
50%, посочват брокери. 

Двустаен апартамент 
във Варна за летните 
месеци се дава под наем 
за 500 евро вместо за 
300, колкото върви из-
вън сезона. По-отдале-
чени от морето апарта-
менти се търгуват на съ-

щата цена, но с включе-
ни в нея консумативи -  
ток, вода и др.

Въпреки очаквания-
та за по-слаб интерес, 
чужденци, основно рус-
наци, продължават да 
купуват къщи и апарта-
менти в затворени ком-
плекси по морето, каз-
ват брокери. Средната 
цена за втори дом се е 
повишила леко и тръгва 
от 30 000 евро за апар-
тамент.

Много  брокерски 
агенции очакват цени-
те да продължат да се 
качват и през есента. Те 
прогнозират, че част от 
изтеглените около бан-
ковата криза пари ще 
се появят на имотния 
пазар.

Ели ДИМИТРОВА

Национално сдруже-
ние недвижими имоти 
(НСНИ) започва серия 
от публични дискуси-
онни срещи с граждани 

в големите градове на 
страната. Темата на кам-
панията е „Как да сме 
защитени при сделки 
с недвижими имоти“. 
целта на проекта е да 
запознае участниците в 
сделките с недвижими 

имоти какви са законо-
вите разпоредби и как 
да бъдат добре защите-
ни когато купуват, про-
дават, наемат или отда-
ват недвижимост под 
наем. В продължение на 
няколко месеца предста-
вители на сдружението 
съвместно с нотариуси 
и юристи ще консулти-
рат къде се крият риско-
ве при сделки с имоти, 
как да се предпазим от 
тях, кога имаме нуждата 
от професионална по-
мощ и как да не стигаме 
до съдебни процедури. 
Ще решават и конкрет-
ни казуси и въпроси по-
ставени от потребите-
лите.

Цените на имотите във възход

Търсенето на български имоти 
в най-популярната руска търсач-
ка за недвижимости яндекс.ру е 
спаднало между 30 и 35%. Пози-
циите на България като водещ па-
зар за ваканционни имоти в Русия 
постепенно се изместват в посока 
на Крим, Турция, Гърция, както и 
към други екзотични дестинации, 
предимно в Азия - Дубай и ОАЕ, 
сочат данни на брокери, оперира-
щи на европейския имотен пазар. 
Според представители на бъл-
гарски агенции за имоти все още 
не може да се говори за сериозно 
отдръпване на руските купувачи, 
но има забавяне в сделките, което 

се обяснява както с икономиче-
ската криза, така и със събитията 
в Украйна. Според анализатори, 
в момента на родния пазар са 
останали предимно братушки с 
по-скромни финансови възмож-
ности. Богатите им съграждани 
предпочитат да харчат парите си 
и да инвестират в Западна Евро-

па и обяснимо купуват жилища 
и ваканционни имоти предимно 
във Великобритания, Германия, 
Франция, Испания. Първата вълна 
на богати руснаци, които търсеха 
имоти у нас, отмина, потвържда-
ват финансовите резултати и на 
руски брокерски агенции, които 
оперират у нас.

Расте интересът към офиси 
на стратегически места

Сдружение предпазва 
от грешки при сделки

Богатите руснаци вече 
заобикалят България

Прогнозите са, че част от изтеглените 
около банковата криза пари ще се 
появят на пазара на недвижимости



„Човек, който умее да 
почива, и 7 дни са му 
достатъчни“, категори-
чен е председателят на 

КАБ - Пловдив арх. Пе-
тко Костадинов. Като все-
ки ангажиран човек, той 
планира точно ваканци-
онните дни. Това лято, 
въпреки многото работа 
и служебни ангажимен-
ти, той успя да открадне 
една седмица за почивка. 
През отпуската си арх. 
Костадинов се отдаде на 
любимото си занимание 
- голфа. И неслучайно 
той избра за дестинация 
Разлог и Банско. Освен 
красотата и величестве-
ността на планините Рила 

и Пирин, там могат да 
се видят и едни от най-
добрите в страната голф 
игрища, където любите-
ли и професионалисти да 
потренират. „Чудесна ат-
мосфера, разкошни хоте-
ли, прекрасни ваканцион-
ни сгради и съоръжения. 
Това е един модерен ком-
плекс с много зеленина 
и морави, построен без 
компромиси и изпълнен 
по европейските прави-
ла“ - така арх. Костади-
нов описа мястото, къде-
то е почивал. По всичко 
личи, че дори и да релак-
сира, от професионалния 
поглед на архитекта не са 
убегнали и най-малките 
детайли, свързани с рабо-
тата му.
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IBL spa - Head 
office - 
Cotignola plant 
(RA)
Via Ponte Pietra, 
11 - 48010 -
Cotignola (RA) - Italy
tel: +39 0545 40123
fax: +39 0545 42067 - ibl@iblspa.it 
Export Office: tel: +39 0545 
992496 - export@iblspa.it
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Хавай e сред най-ек-
зотичните дестинации, 
посетени от зам.-пред-
седателя на КАБ арх. 
Николай Гълъбов. „Фло-
рата и фауната са не-
вероятни. Попаднах в 
друг свят. Зеленината 

извира от всички страни, 
а природата напира към 
градовете. Посетих 3 от 
най-дивите хавайски ос-
трови, до които се стига 
по черни пътища, няма 
транспорт, а вследствие 
на изригването на дейст-
ващ вулкан плажовете 
често стават по-широ-
ки“, разказва арх. Гъ-
лъбов. Той е впечатлен 
от инфраструктурата на 
Хавай, при която пъти-
щата, макар и често с 
параметрите на нашите 
междуселски отсечки, са 
много добре асфалтира-
ни и поддържани. Спо-
ред зам.-председателя на 
КАБ нашето море е мно-
го по-дружелюбно от та-
мошното, в което върлу-
ват акули, а в рамките на 
3 метра от брега водата 

те покрива изцяло. „Въ-
преки това изживяването 
е страхотно. Плажовете 
са широки, а природата 
- ярка и екзотична“, при-
знава проектантът. 

Друг маршрут, оста-

вил го без дъх най-вече 
заради архитектурната 
си стойност, е древни-
ят град на маите Чичен 
Ица в северната част на 
полуостров Юкатан в 
Мексико. „Представе-
те си 10-етажен блок, 
по който можеш да се 
изкатериш. Гледката е 
внушителна. На слизане 
обаче си е доста страш-
но, затова са пригоди-
ли въжета за туристите, 
които се спускат надо-

лу“, описва емоциите 
си на върха на пирами-
дата арх. Гълъбов. Той 
не крие възхищението 
си и от романтичните 
плажове в мексиканския 
курорт Канкун. 

„Всяка година се съ-
бираме  голяма  група 
приятели и посещаваме 
любимото си място в Ро-
допа планина - Орфееви-
те скали“, разкрива зам.-
председателят на КАБ 
арх. Алеко Христов. Той 
уточнява, че под това на-
именование в Родопите 
съществуват две мест-
ности - едната (големите 
Орфееви скали) се нами-
ра близо до Пампорово, 
а втората (малките) - до 
Студенец. 

Другото място, на ко-
ето архитектът се въз-
хищава,  е Виена.  Той 
горещо препоръчва на 

младите си колеги да по-
сетят Хаас Хаус (Haas-
Haus) в австрийския град. 
Сградата, построена през 
1990 г. в западната част 
на площад Щефансплац 
(Stephansplatz), се разли-
чава от околните здания с 

модерната си архитекту-
ра. Общественото мнение 
първоначално е скептич-
но към комбинацията на 
средновековна катедрала 
и сграда от стъкло и сто-
мана. В момента обаче 
тя е сочена като пример 
за хармонично единство 
между стара и нова архи-
тектура.

„Градът е великолепен, 
с изобилие от барок и се-
цесион, но въпреки това 
предпочитам българските 
Орфееви скали“, катего-
ричен е арх. Христов.

Арх. Николай Гълъбов, зам.-председател на КАБ: Арх. Алеко Христов, зам.-председател на КАБ:

Арх. Петко Костадинов, председател на КАБ - Пловдив:

Аз съм от хората, които 
умеят да разпускат

На Хаваите и в Мексико 
попаднах в друг свят

Предпочитам Родопите пред 
великолепието на Виена
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Едно от  любимите 
места за отдих и почивка 
на председателя на КАБ 
- Стара Загора арх. Пе-
тър Киряков е Созопол. 
И тази година той няма 
да пропусне да посети 
красивия морски град. А 

времето за летен отпуск 
неслучайно е избрано и 
организирано за края на 
август и началото на сеп-
тември. В този период 
там се провеждат празни-
ците на изкуствата „Апо-
лония“. Като истински 
творец, арх. Киряков и 
тази година няма да из-
невери на традицията си 
да съчетае плажуването 
с културните събития и 
забавленията и да почер-
пи нови вдъхновения за 
работа от уникалната со-
зополска атмосфера. 

За да бъде пълноценна 
ваканцията, председате-
лят на КАБ - Стара За-

гора предвижда втората 
половина от отпуската си 
да прекара на планина и 

да се полюбува на красо-
тата и спокойствието на 
природата.

И тази година отивам на море в Созопол заради Аполония

„Обичам да отдъхвам 
за кратко, но пък често“ 
- разкрива формулата 
за балансиран живот 
архитект Борислав Бо-
гданов. Смята, че чо-
век, който се товари с 
работа, трябва да умее 
да се товари и с по-
чивка.От години той и 
семейството му не из-
неверяват на уикенди-
те в Лозенец, където 
имат собствен уютен 

пристан. За горещия ав-
густ обаче тази година 
предпочели планинска-
та прохлада. Дестина-
цията била Родопите. 
След хубав преход по-
сетили приятел в село 
Босилково и останали 
очаровани от красота-
та и гостоприемството 
на странноприемница 
„Хаджи Боби“. Друго-
то бягство от шумна и 
прашна София било в 

екоселище „Омая“, поч-
ти на гръцката граница. 
Вилите в причудливи 
природни форми, всяка 
с уникален дизайн и ин-
териор, наистина омая-
ли арх. Богданов. Зато-
ва поддържа мантрата 
на хората от района, че 
„Омая“ е парченце от 
рая. Релаксът му бил 
гарантиран сред уни-
калната природа на се-
лището от 500 декара, с 

няколко езера и открит 
басейн. И за десерт 
архитектът допълнил 
ваканцията си с джаз 
фестивала в Банско. 
„Редувахме ежеднев-
ни походи в планината 
с концертите вечерта. 
Така гонихме баланс 
между тялото и душата.

Това лято арх. Веселина 
Илиева все пак ще намери 
няколко дни за ваканция. 
Предстои й отпуск, но зара-
ди многото ангажименти в 
общината ще отдъхва близо 
до Бургас. Така ще отскача, 
ако е необходимо, до ка-

бинета си и ще се връща. 
Свикнала е с натоварения 
график и се е научила да 
почива бързо, както обича да 
се шегува. Семейната вила 
на броени километри от гра-
да е готова да посрещне арх. 
Илиева и любимите й хора.
Там намира перфектната 
комбинация от домашен уют 
и отпускарска атмосфера. 

Като повечето хора от Чер-
номорието, не е изкушена 
от пясък, вълни, море и ба-
сейн. Те не са задължителни 
за нейната лятна ваканция. 
Подреден двор с много зе-
ленина е оазисът, сред който 
си почива най-добре.

Почивам си най–добре на 
тишина и сред зеленинаАрх. Борислав Богданов:

Арх. Петър Киряков, председател на КАБ - Стара Загора:

Арх. Веселина Илиева, главен 
архитект на община Бургас:

Истинският релакс идва с баланса 
на тялото и душата
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Обемът на сградата е 
компактен, с пропорция 
(съотношение на околна 
повърхнина и обем) S/V 
= 0,65.

Помещенията в сграда-
та са разделени на темпе-
ратурни зони - отопляеми 
и неотопляеми. Граница-
та между двете зони е от 
двойна преградна стена, 

като между стените пре-
минават инсталациите за 
охлаждане, отопление, 
вентилация и вертикал-
ните щрангове за вода и 
канал. Кухнята, баните 
и тоалетната са плани-
рани така, че тръбните 
разводки (топла, студена 
вода и канализация) са в 
един вертикален клон и 

са максимално къси. По 
този начин загубата на 
енергия от тях се свежда 
до минимум.

Село Лозен граничи на 
юг с Лозенската планина. 
Преобладаващата дър-
весна растителност е бук, 
дъб и бор. За по-голяма 
икономичност на проекта 
конструкцията на сграда-

та е дървена. Външните 
и вътрешните преградни 
стени са от OSB панели 
с топлоизолация между 
плоскостите. 

За  облицовката  на 
сградата е използван от-
падъчен материал от дър-
вопреработващата про-
мишленост. Външната 
дървена ламперия е от 
дъски (капаци), които се 
изрязват при обработва-
нето на дървените трупи.

Използвана е и кон-
тролирана принудителна 
вентилация чрез охлаж-
дане/подгряване на прес-
ния въздух чрез земен 
въздушен топлообменник 
в почвата на дълбочина 4 
м, където температурата 
през зимните месеци е 
между 5-10º С, а през ля-
тото е между 10º С и 15º 
С. Затопленият в къщата 
въздух чрез рекуператор 
предава топлина на вли-
защия свеж въздух, т.е. 
налице е възстановяване 
на енергията от отработе-
ния въздух.

КОнКурСен ПрОеКт за ПаСивна Къща в С. ЛОзен, ОбЛ. СОфия

- Защо избрахте да се ре-
ализирате в България? 

- Не става въпрос за избор, 
тъй като започнахме с идеята 
да работим в България. Но от 
известно време въпросът за 
избор е актуален и обмисля-
ме варианти за работа извън 
страната.

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

- Трудностите са много 
и големи, като се започне с 
проблемите в гилдията ни 
- дъмпинг на цени, нерабо-
теща Камара на архитекти-
те, корумпирана и мудна ад-
министрация, постоянно се 

изискват нови и ненужни 
проекти за издаване на раз-
решение за строеж. В същото 
време няма контрол по време 
на строителството и при въ-
веждане на сградата в екс-
плоатация.

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

- Във всякаква, стига да 
преценим, че си заслужава. 
Бихме се включили напри-
мер в изграждането на дос-
тъпна среда за хора в нерав-
ностойно положение. София 
за съжаление все още е далеч 
в това отношение от развити-
те европейски столици. 

МЛАДИТЕ В БРАНША
Арх. Иван Иванов:

Архитект Иван Иванов е 
роден през 1971 г. в Пазар-
джик. Завършва Математи-
ческата гимназия в града, след 
това се дипломира със специ-
алност архитектура в Универ-
ситета по строителство, ар-
хитектура и геодезия (УАСГ) 
- София.

Веднага след дипломиране-
то си започва работа в едни 
от големите проектантски 
бюра и строителни фирми в 
столицата.

От 2009 г. досега е управи-
тел и главен проектант на 
проектантско бюро „Дидпро-
ект“ ООД.

Архитект Иван Иванов е 
сертифициран дизайнер на па-
сивни къщи към Института 
за пасивни къщи (Passivhaus 
Institut - PHI) в Дармщад, Гер-
мания.

Липсва контрол по време на 
строителството и при въвеждане 
на сградите в експлоатация

Дъмпингът на цените е сериозен 
проблем за гилдията
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Месец и половина след 
влизането в сила на про-
мените в Закона за уп-
равление на отпадъците, 

според които физически 
лица не могат да про-
дават метален скрап на 
пунктове, а само на об-

щински площадки, реал-
ният бизнес търпи голе-
ми загуби, сигнализират 
от Асоциацията на ре-

циклиращата индустрия. 
По тази причина някои 
фирми са започнали вече 
да съкращават персо-
нал. Очакванията са, че 
в резултат на законовите 
ограничения металният 
скрап ще намалее драс-
тично, с което водещи 
предприятия - като „Сто-
мана индъстри“ и „Ауру-
бис“ например - остават 
без суровина. Същевре-
менно новите правила 
пък отварят вратичка за 
сивия сектор, твърдят за-
познати. В страната за-
почват вече да се роят не-

легални фирми за скрап. 
Роми разкриват пунктове 
в домовете си и засега 
изкупуват само цветни 
метали, защото не са тол-
кова обемисти. Служеб-
ният кабинет към момен-
та не е предприел стъпка 
в посока удължаване на 
срока за изграждане на 
общинските площадки 
за изкупуване на скрап, 
което да даде възможност 
физически лица да про-

дължат с изкупуването 
на метали, каквото беше 
желанието на кабинета 
„Орешарски“, преди да 
сдаде властта. „Оставаме 
в стачна готовност. За-
сега обаче няма да про-
тестираме, ще изчакаме 
какво ще се случи и след 
изборите ще видим как 
ще реагираме“ - е пози-
цията на членуващите в 
Асоциацията на рецикли-
ращата индустрия. 

ЕКОЛОГИЯ

Страната ни изостава 
с изграждането на ин-
фраструктурата за пре-
работка и оползотворя-
ване на отпадъците. За 
постигане на целите по 
рециклиране у нас са не-
обходими над 1,3 млрд. 
лв., е посочено в Наци-
оналния план за упра-
вление на отпадъците, 
който е публикуван за 
обществено обсъждане 
на сайта за обществени 
консултации. Становища 
могат да се изпращат до 
8 септември.

Предвижда се всяка 
година да се оползотво-
ряват или изгарят не по-
малко от 60 на сто от 

теглото на отпадъците 
от опаковки, а да се ре-
циклират поне 60 на сто 
от хартиените и стъкле-
ни опаковки, 50 на сто 
от металните, 22,5 на сто 
от пластмасовите и 15 
на сто от опаковките от 
дървесни отпадъци.

Към 2020 г. системи-
те за разделно събиране 
на отпадъци от опаков-
ки трябва да обхващат 
не по-малко от 6 млн. 
души, като задължител-
но се включат всички 
селища с население над 
5 хил. жители и курор-
тите.

Планира се до 2020 
г. да се оползотворяват 

поне 75 на сто от би-
товите и 70 на сто от 
строителните отпадъци, 
както и поне половината 
от битовите отпадъци от 
хартия, картон, пластма-
са, стъкло и метали.

За да се постигнат 
целите, са необходими 
287,76 млн. лв. за из-
граждането на компости-
ращи инсталации, малко 
над 53 млн. лв. за съдо-
ве за разделно събиране 
на отпадъци, близо 50 
млн. лв. за транспортни 
средства, 30 млн. лв. за 
домашни компостери, за 
общински площадки за 
безвъзмездно предава-
не на отпадъците - 53,5 
млн. лв., инсталации за 
предварително третира-
не на битови отпадъци -  
над 241,2 млн. лв., за 
депа и претоварни стан-
ции - над 165 млн. лв., 
за закриване и рекул-
тивация на депа - 176,6 
млн. лв. 

20 нови автобуса в 
градския транспорт на 
София бяха въведени в 
експлоатация. Превозни-
те средства са закупени 
по проект „Изпълнение 
на мерки за подобрява-
не качеството на атмос-
ферния въздух чрез за-
купуване и доставка на 
автобуси“, финансиран 
по Оперативна програма 
„Околна среда“ 2007-
2013 г. Договорът е по-
дписан между общин-
ското дружество „Сто-
личен автотранспорт“ 
ЕАД и немска фирма. 
Стойността му възлиза 
на 66,5 млн. лв.

До средата на следва-
щата година ще пристиг-

нат още 106 автобуса, с 
които мрежата на град-
ския транспорт в сто-
лицата ще бъде почти 
напълно обновена.

С тях постепенно ще 
се заменят повечето съч-
ленени автобуси, използ-
вани над 30 години. Това 
съобщи по-рано зам.-
кметът по транспорта 
Любомир Христов.

Машините изцяло ра-
ботят на природен газ 
и покриват еконормите 
Евро-6. С тях ще бъде 
постигнато 6 пъти нама-
ляване на замърсяването 
на въздуха, който диша-
ме. Автобусите са ниско-
подови и ще са достъпни 
за трудноподвижни път-

ници. Те разполагат и 
със система за накланя-
не на автобуса на спир-
ки и звуков и светлинен 
сигнал при затваряне на 
вратите. Ще бъдат обо-
рудвани с механична 
рампа за качване на ко-
лички за трудноподвиж-
ни лица и майки с деца.

Автобусите ще бъдат 
климатизирани както в 
пътническия салон, така 
и в кабината на водача.

С ъ с  с р е д с т в а  о т 
„Околна среда“ нови 
превозни средства полу-
чават и Бургас, Варна, 
Стара Загора и Плевен. 
Очакванията са да се 
намали замърсяването 
на въздуха с фини пра-
хови частици и серен 
диоксид, заяви минис-
търът на околната сре-
да Светлана Жекова. Тя 
припомни, че ЕК води 
наказателна процедура 
срещу България заради 
качеството на въздуха, 
но мерки трябва да пред-
приемат и ТЕц-овете.

Николай АНТОНОВ

Започва мащабно укрепванe на кори-
тото на река Благоевградска Бистрица 
срещу наводнения. Ремонтните дейст-
вия се предприемат за първи път от 60 
години насам и ще бъдат реализирани 
по проект на община Благоевград. Той 
се финансира по Програма за трансгра-
нично сътрудничество в партньорство с 
македонската община Делчево. Срокът 
за завършване е 24 месеца. целта е да 
се гарантира сигурността и имуще-
ството на гражданите на 80-хилядния 
пирински град и особено на хората, 
живеещи в крайречните райони. Про-
ектът предвижда любимите на благо-
евградчани баражи да бъдат ремонти-
рани, а обраслите площи около тях да 
се почистят. Ще бъдат изградени нови 
прагове по поречието на реката, които 
ще укротяват пролетното пълноводие 
от топящите се снегове и ще намалят 
скоростта и силата на прииждащите 
след поройни дъждове води. Стените 
на речното корито също ще бъдат укре-
пени, като проектантите са заложили и 
изграждането на рибни проходи, през 
които рибата в реката да може да пре-
минава безпрепятствено по време на 
своята миграция. Над 5000 кубични ме-

тра земна маса, кал и утайка ще бъдат 
извадени от реката, за да може безпро-
блемно да преминава водният поток по 
нея. За да се избегне излизане на реката 
от коритото, дърветата и храстите също 
ще бъдат премахнати. Предвижда се 
649 габиона - метални клетки, пълни 
със скални късове, да бъдат разполо-
жени по специален начин по цялото 
корито на реката. Те ще бъдат допълни-
телна преграда срещу преливане. Сред 
преките ефекти от проекта е и подобря-
ването на системите за управление на 
водите и по-надеждно прогнозиране на 
наводнения.

Укрепват река Благоевградска 
Бистрица срещу наводнения

Никнат нелегални пунктове за 
скрап, суровината не достига

Нови екологични автобуси 
тръгнаха в София

Изоставаме с инфраструктурата 
за рециклиране
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Къде свършва реставра-
цията и къде започва бу-
тафорията - въпрос, който 
все по-често си задават 
експерти, неправителстве-
ни организации и граж-
дани. Туроператори също 
алармират институции-

те за фалшиви ремонти 
на старините. Милиони 
европейски средства по-
тънаха през годините в 
„екзотични“ решения при 
реставрация, консервация 
и експониране на исто-
рически обекти в цяла-

та страна. Прокрадват се 
съмнения за умишлено 
напудряне на паметници 

с цел усвояване на от-
пуснати по проекти пари. 
Спорно е обаче каква е 

причината за това - нека-
дърност, лакомия, лип-
са на експертност, бързи 

срокове или всичко, взето 
накуп. За съжаление на-
ред с гордостта на Бълга-
рия - 100-те национални 
туристически обекта, вече 
има и карта на бутафор-
ните исторически забе-
лежителности, която се 

НА ФОКУС

Ремонти превръщат в кич историята
Вече има списък на 100ñте бутафорни 
културни обекта в страната

Перничани разкритику-
ваха остро реставрацията 
на крепостта „Кракра“. 
Според тях величието, ко-
ето е излъчвала твърди-
ната, се е загубило между 
наподобяващите теракото-
картон каменни блокче-
та. Темата се обсъждаше 
преди време в създадената 
фейсбук група „Крепост-
та „Кракра“ - нека спрем 
погубването й“. От комен-
тарите става ясно, че голя-
ма част от гражданите на 
Перник са в „естетически“ 
шок от реставрационните 
дейности. Те определят 
модерната визия на кре-
постта като еклектика и 
дори кич.

„Възмутително е - ста-
ва въпрос за близо 5 млн. 
лв. европейски пари, ко-
ито явно не са отишли по 
предназначението си“, 

ядосват се хората.
На мястото на някогаш-

ните каменни зидове се 
издигат стоманобетонни 
стени, което е повод за 

недоволство от страна на 
изкушените от среднове-
ковна история.

„Кракра“ бе официал-
но открита на 9 януари 
т.г. Тя е в списъка на па-
метниците на културата 
с категория „национално 
значение“. Тук са разкрити 
700 м крепостни стени и 
основи на 30 антични и 
средновековни сгради, се-
дем средновековни църк-
ви, две от които уникални. 

Скалният град на траките Пер-
перикон за жалост е превърнат в 
Перперибетон, коментират с разо-
чарование в средите на археолози. 
Според тях комплексът е заприличал 
на… гаров перон заради нескопо-
сано монтираните релси и купища 
излят бетон. 

Чаканата дълги години социализа-

ция на града на траките предизвика 
скандал. Перперикон е не само за-
грозен, той е загубил голяма част от 
автентичния си вид, категорични са 
учените. Причината е, че подходите 
към обекта и негови ключови части 
са направени от винкели, захванати 
в скалата с бетон. Проектът за со-
циализация е консултиран с проф. 

Николай Овчаров, като неговата 
отговорност е споделена с бившия 
министър на културата Вежди Раши-
дов, с когото по закон се съгласува 
проекта. Освен нарушаване на ав-
тентичния вид на обекта, изследо-
ватели на артефакти от тракийския 
период имат съмнения за умишлено 
оскъпяване на проекта за социализа-
ция. Според тях, за да се експонира 
по най-добрия начин скалният град, 
не е нужно да се ползват железа и 
бетон, а най-обикновени дървени 
скари. Естественият материал по-
добре се вписва в археологическия 
обект и се приема като естествена и 
необходима добавка от туристите.
Освен това се избягва моментът, 
когато желязото ще корозира и ръж-
да ще оцвети млечнобелия град в 
кафяво.

Архитектурният ком-
плекс в Трявна е поред-
ният пример за добри 
намерения, подплатени с 
европейски пари и ужасно 
лоша реализация.Трев-
ненци скочиха на протест 
и направиха петиция, в 

която настояват за запаз-
ване на автентичността 
на града си, след като ви-
дяха „подобренията“, фи-
нансирани по европроект. 
Първоначалната идея е 
обещаваща - да се извър-
шат реставрационни дей-

За поредно нарушение в работа-
та по проекта „Яйлата, античната 
врата на Добруджа“ сигнализира-
ха в писмо до Министерството на 
културата членовете на Гражданска 
инициатива за опазване на култур-
но-историческото наследство (ГИ-
ОКИН). Според тях снежнобелият 
ерзац камък от реставрационната 
зидария на крепостта в резервата е 
бутафорно боядисан в сиво, а това 
е недопустима практика в областта 
на реставрацията на археологиче-
ски паметници. Още повече че в 
документите на проекта не е зале-
гнало боядисване, нито има такова 
одобрено от Министерството на 
културата. Освен това са използвани 
недълготрайни материали, които 
видимо се отличават от оригинала. 
Извършените строително-монтажни 
работи пък грубо контрастират с ви-
зията на автентичния зид. Използва 

се тежка транспортна и строителна 
механизация в нарушение от ПБЗ на 
територията на резервата, смятат от 
ГИОКИН. 

В писмо до директора на ДНСК 
те сигнализират, че строителство е в 
противоречие на проекта, както и на 
някои от българските закони. Вече 
месеци наред организацията апели-

Европроект за Трявна вдигна хората на протест

На „Яйлата“ расте снежнобяла стена 
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срокове или всичко, взето 
накуп. За съжаление на-
ред с гордостта на Бълга-
рия - 100-те национални 
туристически обекта, вече 
има и карта на бутафор-
ните исторически забе-
лежителности, която се 

попълва с нови и нови 
„шедьоври“ на кича. Сред 
най-известните са свид-
ните за много българи: 
крепостта Кракра край 
Перник, Асеновата кре-
по ст,  възрожденският 
комплекс Трявна, Перпе-

рикон, пещерата Ледени-
ка и десетки други. Вмес-
то да черпят национална 
гордост и самочувствие 
от историческото си на-
следство, по места хората 
негодуват срещу тоновете 
излят бетон, нескопоса-

ните реставрации и екс-
травагантите решения на 
„специалисти“. Възниква 
и въпросът дали начинът 
да впечатлим чуждите ту-
ристи е като подменяме 
автентичното си наслед-
ство с кич.

НА ФОКУС

Ремонти превръщат в кич историята

която настояват за запаз-
ване на автентичността 
на града си, след като ви-
дяха „подобренията“, фи-
нансирани по европроект. 
Първоначалната идея е 
обещаваща - да се извър-
шат реставрационни дей-

ности в къщите музеи и 
архитектурния ансамбъл 
в центъра на града, изра-
ботване на рекламно-ин-
формационна система за 
културно-историческото 
наследство на възрожден-
ското средище, както и 
електронна атракцион-
на система за спектакъл 
„Звук и светлина“ по про-
екта „Трявна - градът, в 
който се ражда красота“. 
В резултат от „добрите 
намерения“ обаче къщите 
музеи са само козметич-
но изкърпени и боядиса-
ни тук-там, а кулата на 
Трявна, школото и стари-
ят мост, както и ред други 
автентични постройки са 
опасани с кабели и ми-
гащи неонови маркучи. 
„Това е неприемливо за 
нас във вида, в който го 
виждаме, защото не пре-

създава духа на възрож-
денска Трявна“, започ-
ва петицията. Проектът 
„Трявна - градът, в който 
се ражда красота“ е за над 
3 млн. лева. По-голяма-
та част от тях са отишли 
според тревненци за ау-
диовизуалното шоу, което 
превръща града им в по-
стоянен коледен базар със 
светлинки, лампички и 
неон, а реставрацията на 
уникалните къщи е само 
козметично замазване.

се тежка транспортна и строителна 
механизация в нарушение от ПБЗ на 
територията на резервата, смятат от 
ГИОКИН. 

В писмо до директора на ДНСК 
те сигнализират, че строителство е в 
противоречие на проекта, както и на 
някои от българските закони. Вече 
месеци наред организацията апели-

ра за спиране на реставрационните 
дейности в археологическия резер-
ват „Яйлата“. За екстравагантното 
строителство е изпратен сигнал и до 
Европейската комисия. 

Въпреки че проектът е със статут 
„временно спрян“, в момента в ре-
зервата продължават да текат строи-
телни дейности.

Възстановяването на древния 
римски град Августа Траяна в 
Стара Загора бе сред обектите, 
които получиха негативна оценка 
от гилдията.

КАБ - Стара Загора разкрити-
кува остро проекта „Превръщане 
на културно-исторически памет-
ници от античния период на града 
в туристическа атракция“.

Ето как председателят арх. Пе-
тър Киряков определи стореното:

„Както болшинството адапти-
рани археологически обекти в 
рамките на тази програма, и този 
може да се определи като „чалга 
архитектура“. Това е предизвес-
тен резултат от удивително без-
дарната работа на проектантския 
екип и самонадеяните претенции 
на общинската администрация.

Ще изброим част от измерения-
та на тази „културна катастрофа“:

1. Възстановката на обема на 
западната порта е несръчен и от-
кровено грозен.

2. Северната фасада на сгра-
дата на съда е маскирана като 
„зелена стена“ с полиетиленови 
изкуствени листа, достойни за 
мизансцена на треторазряден ла-
тиносериал.

3. Автомобилният надлез над 

археологическите разкопки има 
отвор в средата, който би трябва-
ло да осъществи визуална връзка 
между двете нива. Вместо това 
той е брониран с мрежи, манти-
нели и цветарници, направени от 
бетонови пръстени за канализа-
ционни шахти, и е натрапчиво от-
блъскващ. Парапетът му е не само 
ужасен, но и опасен.

 4. Вследствие на незаконното 
разрушаване на конструктивни 
елементи от друг проект, тежката 
техника е опустошила всички ав-
тентични плочи и голяма част от 
настилката от предишни адапта-
ции. Реализираната нова настилка 
е под всякаква критика.

5. Поради конструктивни про-
блеми срамежливо бяха частично 

демонтирани абсурдните тенти, 
под които се предполагаше да 
кипи културен живот.

6. В зелената площ продължава 
да стои беседка и дървено съо-
ръжение, които са покъртително 
посредствени.

7. Апотеоз на всичко е ефект-
ното нощно осветление с така 
наречения „казино ефект“ - на 
всеки две-три минути цветът на 
осветителите се сменя от сигнал-
ножълт през оптимистично розов 
до пурпурновиолетов, син, зелен 
- и така до пълно умопомрачение.

Списъкът, за съжаление, може 
да бъде продължен, но по-важно е 
колко от тези проблеми са попра-
вими и колко не, а най-интересно 
е на кого това му харесва?

Европроект за Трявна вдигна хората на протест

На „Яйлата“ расте снежнобяла стена 
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С крупната сума от 98 
000 лв. се изръси екоми-
нистерството в кабинета 
„Сакскобургготски“ за 
семпла дървена построй-
ка с бетонен кокоши 
крак, наречена „Къщич-
ката на Баба Яга“. Атрак-

цията, предназначена за 
малчугани, се намира в 
кюстендилския парк Хи-
сарлъка и е построена от 
греди, талпи и дъски. Не 
е необходимо човек да е 
специалист, за да стигне 
до извода, че сумата, по-

харчена за изграждането 
й, е „раздута“ поне че-
тирикратно, убедени са 
граждани. 

През годините къщур-
ката нееднократно ста-
ваше обект на вандалски 
посегателства и прию-
тяваше тийнейджъри, 
отдали се на бурни алко-
холни фиести, безделни-
ци и наркомани, които 
палеха огньове в нея. От 
миналата година обаче 
обектът е под постоянно 
видеонаблюдение. 

В непосредствена бли-
зост до „Къщичката на 
Баба Яга“ в Хисарлъка 
се намира и Алеята на 
любовта, открита през 
есента на изборната 2007 
г. Доскоро романтичното 
й име отговаряше изцяло 
на импровизираната й 
функция - по нея късно 
вечер влюбени двойки 
се отдаваха на интимни 
ласки.

Баба Яга „глътна“ 98 000 лв.

Арх. Петър Киряков, председател на КАБ - Стара Загора:

Августа Траяна стана жертва на чалга 
архитектурата
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Ирина ГЕНОВА

- Г-н Димитров, на 
какъв етап са проекти-
те по оперативните про-
грами в община Карно-
бат? Има ли спрени или 
забавени средства?

-  Имаме два  голе -
ми проекта, по които се 
работи в момента. Из-
вършени са строител-
но-монтажни работи на 
стойност 600 хиляди лева 
по реставрацията на кре-
постта Маркели, които 
ще бъдат актувани тази 
седмица. Проектът е по 
Оперативна програма 
„Регионално развитие“, 
където има спрени сред-
ства. Конкретно по този 
проект обаче няма спре-
ни пари. Имаме осигурен 
кредит и по фонд „Флаг“. 

В момента се работи 
по пътя, паркингите, как-

то и по самата рестав-
рация и консервация на 
зидовете на средновеков-
ната крепост.

Договорът за изпъл-
нение бе подписан през 
юни т.г. С привлечени-
те по ОП „Регионално 
развитие“ 3,226 млн. лв. 
Маркели ще бъде пре-
върната в целогодишно 
действаща туристическа 
атракция. Средновеков-
ната крепост се намира 
на 7 километра от Кар-
нобат. В рамките на про-
екта се изгражда и път 
дотам, който ще улеснява 
достъпа на туристите.

Вторият голям про-
ект, по който се работи 
в община Карнобат, е 
претоварна станция за 
отпадъци. Обектът е раз-
положен на площадка от 
7,9 дка, на около 4 км от 
Карнобат. Претоварна-
та станция ще обслужва 

общините от Карнобат и 
Сунгурларе с възможност 
да поеме и отпадъците от 
общините Айтос и Руен. 

- Докъде е стигнал 
този проект? И той е по 
ОП „Регионално разви-
тие“, по която средства-
та са спрени...

- Средствата по ОП 
„Регионално развитие“ са 
спрени, но имахме един 
преведен аванс от 300 хи-
ляди лева. Актуваха дей-
ности на тази стойност, 

преди да бъдат спрени 
парите.

Стойността на обекта 
е 3 806 750 лв. без ДДС. 
Проектът включва про-
ектиране и строителство 
на технологични съоръ-
жения за третиране на 
отпадъците:  покрита 
претоварна станция; пло-
щадка за рециклиране на 
отпадъци от строителна 
и строително-ремонтна 
дейност и едрогабарит-
ни отпадъци; площадки 

за сепариране и компос-
тиране, административ-
на сграда, лаборатория, 
ремонтна работилница, 
гаражи, колонка за дизе-
лово гориво.

Капацитетът на стан-
цията е 10 000 тона бито-
ви отпадъци годишно и 
съоръжение за рецикли-
ране на строителни и ед-
рогабаритни отпадъци 
с капацитет от 10 т/час 
(или 10-18 хил. т/година).

- По какви други про-

екти работи община 
Карнобат?

- Община Карнобат 
има подписани още 14 
по-малки проекта по ОП 
„Човешки ресурси“, част 
от които вече са приклю-
чили.

Според статистиката 
по усвоени средства от 
ОП „Регионално разви-
тие“ община Карнобат 
изпреварва общините 
Ямбол, Сливен, Айтос и 
Нова Загора.

РЕГИОНИ
Георги Димитров, кмет на община Карнобат:

Георги Димитров е роден на 11 юли 
1957 г. в Карнобат. Основно образо-
вание завършва в родния си град, след 
което е приет в Английската езикова 
гимназия в Бургас. Висше образование 
получава във Великотърновския уни-
верситет, специалност „Българска 
филология“. През 1988 г. специализира 
стопанско управление в Академията 
за обществени науки и социално упра-
вление.

Бил е председател на Общинския съ-
вет на БСП, председател на Общински 
съвет - Карнобат, член на Висшия съ-
вет на БСП. На местните избори през 
2007 г. е избран за кмет на община 
Карнобат от листата на БСП. През 
2011 г. е избран втори мандат.

Ирина ГЕНОВА

Министърът на транспорта 
Николина Ангелкова се закани 
да прекрати договора на стро-
ителя, който ремонтира жп 
линията в участъка церковски 
-Карнобат-Владимирово-Бур-
гас. Това тя съобщи при посе-
щението си в Бургас.

Министър Ангелкова ин-
спектира строителството на 
жп линията Пловдив-Бургас, 
един от основните проекти по 
ОП „Транспорт“. Трите учас-
тъка струват общо 340 млн. лв. 
без ДДС. 

Рисков е третият участък. 
„Там установихме, че не се 
работи, и сме поискали от из-
пълнителя актуализирана про-

грама. Поискахме среща с ръ-
ководството на италианската 
компания, за да засилят тех-
ните смени на работа. Трябва 
да поставят максимално голям 
брой групи хора, които да ра-
ботят едновременно, както и 
техника“, разясни министър 
Ангелкова. Тя припомни, че 
срокът за този участък е бил 
удължен с една година - до 6 
ноември 2014 г. „На гара Кар-
нобат въобще не е стартирана 
работата. Ако те не приключат 

оставащите дейности, които 
са - сигнализация, контактна 
мрежа, ние ще включим ме-
ханизма за неустойките по 
договора. А ако след плаща-
нето на неустойки те не се ак-
тивизират, ще пристъпим към 
прекратяване на договора за 
този участък, тъй като това ще 
минимизира риска от загуба 
на средства“, категорична бе 
министър Ангелкова. 

Изпълнител е ДЗЗД „Джи 
Си Еф - СК 13 - Трейс Рейлин-
фра Консорциум“, допълни тя.

Първият участък - Михай-
лово-Калояновец, е въведен 
в експлоатация. Във втория 
участък - Стара Загора-Завой-
Зимница, строителните работи 
са извършени на 98%, пред-
стои сигнализация и контакт-
ната мрежа.

„Помолих изпълнителите до 
3 дни да ми представят акту-
ализиран график за извършва-
не на тези дейности, тъй като 
те са много сложни, изисква се 
координация с НКЖИ, БДЖ, 
всички други товарни превоз-
вачи. По този участък няма 
риск и той ще бъде въведен в 
експлоатация до края на тази 
година, както ме увери изпъл-
нителят“, съобщи министър 
Ангелкова. 

Тя припомни, че до края на 
тази година няма риск от загу-
ба на средства, но до края на 
2015 г. следва да бъдат усвое-
ни 1,5 млрд. лв. 

Развалят договор за ремонта на жп линията Пловдив–Бургас

Усилено работим по реставрацията 
на крепостта Маркели
По проекта няма спрени 
пари, има осигурен 
кредит и по фонд ÑФлагî

До ноември тряб-
ва да започне стро-
ителството на  жп 
гара Бургас, съобщи 
министър Николина 
Ангелкова. Догово-
рът е подписан преди 
месец. „По договор 
има 4 месеца, за да 
приключат техниче-

ския проект. Това е 
паметник на култура-
та. Провела съм сре-
ща с министъра на 
културата доц. Мар-
тин Иванов, от когото 
имаме пълно съдей-
ствие. По този начин 
можем да миними-
зираме риска от това 

проектът да не при-
ключи в срок“, заяви 
министър Ангелкова. 

До  началото  на 
септември трябва да 
е представен идейни-
ят проект, който за 10 
дни ще се съгласува 
в Националния ин-
ститут за недвижимо 

културно наследство. 
До края на септември 
трябва да се завърши 
техническият проект 
и да се актуализира 
строително-техно-
логичната програма 
на база на проекта, 
обясни министърка-
та.

До ноември започва строителството 
на гарата в морския град

Министър Ангелкова иска да 
прекрати договора на „Джи Си 
Еф - СК 13 - Трейс Рейлинфра 
Консорциум“
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Николай АНТОНОВ

В средата на август бе 
възобновено изгражда-
нето на многофункцио-
налната спортна зала в 
гр. Гоце Делчев. Фирма-
та изпълнител - Консор-
циум ДЗЗД „ГД СПОРТ 
2014“, стартира послед-
ния етап от строително-
монтажните дейности за 
довършване на сградата, 
като се предвижда те да 
приключат за пет месеца. 

Финансирането в раз-
мер на 3,5 милиона лева 
е осигурено от държав-
ния бюджет чрез пуб-
личната инвестиционна 
програма „Растеж и ус-
тойчиво развитие на ре-
гионите“, уточниха от 
община Гоце Делчев. 
Средствата ще обезпечат 
строително-монтажните 

работи, оборудването и 
обзавеждането на залата, 
техническия и авторския 
надзор. 

След завършването 
сградата ще представлява 
комплекс, включващ зала 
с изцяло метална кон-
струкция, хотел за нас-
таняване на спортисти и 
общи части за посетите-
ли, които са решени като 
монолитна конструкция. 

Общата застроена площ 
на комплекса ще бъде 
3071 кв. м. Състезател-
ната зала ще бъде с ос-
новно игрално поле 20/40 
метра, като тези размери 
позволяват използването 
на игрището за хандбал, 
баскетбол, волейбол, бор-
ба и тенис. Капацитетът 
на залата по проект е 
1100 места, а площта - 
1890 кв. м.

Хотелският комплекс 
ще включва общо 20 
стаи.  Този капацитет 
може да покрие нужди-
те на два отбора за със-

тезания и тренировки. 
Многофункционалната 
спортна зала ще разпо-
лага също със система 
за видеонаблюдение и 
озвучаване, както и с по-
жароизвестителна инста-
лация. Това ще бъде най-
модерната спортна зала 
в региона, която освен за 
спорт ще се използва и за 
други публични прояви, 
смятат от община Гоце 
Делчев.

Освен по залата, започ-
ва работа и по одобрения 
проект на общината за 
подмяна на водопровод-

ната мрежа на 15 улици 
в гр. Гоце Делчев. Той 
е на стойност над един 
милион лева и се финан-
сира от Предприятието за 
управление на дейност-
ите по опазване на окол-
ната среда (ПУДООС) 
към Министерството на 
околната среда и водите. 
В рамките на този проект 
в града ще бъде извърше-
на подмяна на водопро-
водна мрежа с дължина 
4333,46 м. Строителните 
работи включват изкоп-
ни дейности, полагане 
на водопроводни тръби, 
пясъчна подложка, де-
текторна лента и обратно 
засипване с уплътняване. 
Предвижда се също да 
бъдат монтирани и необ-
ходимият брой пожарни 
хидранти и спирателни 
кранове. Във връзка със 
започващите строител-
но-монтажни работи об-
щина Гоце Делчев пре-
дупреждава живеещите 
на съответните улици за 
предстоящи смущения 
във водоподаването.

Ударно възстановяване и 
обновяване на тротоарните 
площи и изграждане на нови 

паркинги предприе управата 
на Казанлък.

Общинско предприятие „Ко-

мунална дейност и поддръжка 
на инфраструктурата“ извър-
ши реконструкция на тротоар 
и изграждане на паркинг на 
ул. „Стара планина“, оформи 
паркинг на кръстовището на 
ул. „Христо Ботев“ и ул. „Ма-
кедония“, изгради паркинг на 
ул. „Христо Ботев“ до „ДКц-
Поликлиника“.

Извършено е възстановя-
ване на тротоарни площи с 
поставяне на нови бордюри 
и плочки на ул. „Пейо Яво-

ров“, ул. „Старозагорска“, ул. 
„Йордан Стателов“, бул. „Ал. 
Батенберг“, ул. „Отец Паи-
сий“, бул. „Розова долина“, 
по бул. „23 Пехотен шипчен-
ски полк“, пред Районния съд, 
СОУ „Екзарх Антим I“. На ул. 
„Батак“ са поставени бордюри 
и 62 кв. м плочи от естествен 
камък. На ул. „Капрони“ е 
възстановен тротоарът от юг, 
като заедно с това са оформе-
ни зелени площи, в които ще 
бъдат засадени рози. От север 

тротоарът и цветната велоалея 
се изграждат по проект, спе-
челен от община Казанлък по 
ОП „Регионално развитие“, за 
рехабилитация и обновяване 
на зони за обществен отдих в 
парк „Розариум“ и парк „Тюл-
бето“ и свързваща ги вело-
алея. В подножието на парк 
„Тюлбето“ се строи паркинг за 
автобуси.

Общата площ на обновените 
тротоари в Казанлък е близо 
1,5 декара. 

РЕГИОНИ

Подновиха строителството на 
спортната зала в Гоце Делчев

Николай АНТОНОВ

Започна изграждането на въжен 
атракцион в парк „Бачиново“ в Благо-
евград. Новото съоръжение ще бъде 
единствено по рода си в региона.

Детският въжен мегапарк се очаква 
да бъде готов преди новата учебна 
година, а официалното му откриване 
е предвидено за 7 септември. Той е 
проектиран на четири нива - за деца от 
3 до 12 години, от 5 до 8 години, от 8 
до 14 години и за деца над 14-годишна 
възраст. Всички съоръжения в парка 
ще отговарят на изискванията за без-
опасност и действащите европейски 
стандарти. Стратегията на общинско-
то ръководството предвижда в парк 
„Бачиново“ да бъде разположен още 
един фитнес на открито от южната 
страна на езерото. Той ще разполага 
с шест уреда, един от които ще бъде 
специално за хора с увреждания. Така 
на територията на парка ще има общо 
две фитнес площадки и 10 уреда за 
тренировка. 

Проектът предвижда още изгражда-

нето и на футболно игрище в близост 
до детската площадка в парка. Ще 
бъдат поставени две футболни врати, 
а за да не се променя екологичният ба-
ланс, очертанията на терена ще бъдат 
направени с пясък, без да се използват 
неорганични материали.

Николай АНТОНОВ 

Две двойки лебеди от 
Холандия пристигнаха 
в езерото на парка в гр. 
Сандански по инициати-
ва на кмета на общината 
Андон Тотев. 

Двойкат а  пернати 
имат паспорт и гривна 
на плавниците си и са 
на възраст една година. 
Служители от звено 

„Озеленяване“ ще се 
грижат за пернатите, 
осигурен е и комбини-
ран фураж за изхранва-
нето им. След основния 
ремонт на езерото в пар-
ка на града и прекрас-
ните лебеди, които вече 

плуват във водите му, 
районът се превръща в 
притегателно място за 
гражданите и гостите 
на Сандански. В скоро 
време се очаква и офи-

циалното откриване на 
новите детски площадки 
в обсега на парка, из-
градени вече по проект 
„Корекция на река Сан-
данска Бистрица“.

Въжен парк „Коколандия“ ще е 
атракцията за деца в Благоевград

1,5 декара тротоари ремонтирани в Казанлък

Холандски лебеди заселиха 
езерото в Сандански
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Националният екс -
пертен съвет към Ми-
нистерството на регио-
налното развитие даде 
зелена светлина за строи-
телството на магистрала 
между България и Сър-
бия. Приет е и подроб-
ният устройствен план 
на пътния участък, който 

трябва да бъде одобрен 
и със заповед на вице-
премиера и министър на 
регионалното развитие 
и инвестиционното про-
ектиране в служебното 
правителство Екатерина 
Захариева. Заповедта ще 
бъде основание за пос-
ледващи дейности за из-

граждането на аутоба-
на - като отчуждителни 
процедури, проектиране, 
строителство и експлоа-
тация.

Все още обаче не е 
тръгнала тръжната про-
цедура за проектирането 
и изграждането на пътя 
София-Калотина, който е 
част от магистралата Со-
фия-Ниш и европейския 
транспортен коридор № 
10.

Експертният  съвет 
към Министерството на 

регионалното развитие 
под председателството 
на заместник-министъра 
на регионалното разви-
тие Ангел Петров прие 
и изменение на подбор-
ния устройствен план 
и парцеларния план за 
изграждане на Гранич-
но контролно-пропуска-
телен пункт „Маказа“. 
Проектът е изработен от 
Националния експертен 
център за териториално 
развитие. Той предвижда 
обособяване на урегу-

лиран поземлен имот за 
граничен пункт. Така ще 
се създаде основа за из-
граждането на навес над 
съществуващите сгра-
ди, създаване на ленти 
за тежкотоварен превоз и 
други обслужващи обек-
ти. За строителството 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ ще кандидат-
ства за финансиране от 
Програмата за трансгра-
нично сътрудничество 
България-Гърция.

Заместник-министъ-

рът Ангел Петров под-
черта, че с реализацията 
на проекта се поставя ос-
нова за пускане на теж-
котоварен трафик през 
граничния контролно-
пропускателен пункт Ма-
каза, което е от особено 
значение за търговско-
икономическите връзки 
между двете държави. 
Досега условията не поз-
воляваха преминаване 
на моторни превозни 
средства, тежащи над 3,5 
тона.

Ели ДИМИТРОВА

Надле з  „Скобеле -
ва майка“ на изхода на 
Пловдив в посока Ха-
сково е в ремонт. Стро-
ителните работи по съ-
оръжението ще продъл-
жат до лятото на 2015 
година. Пътният надлез 
не е ремонтиран, откак-
то е построен през 80-
те години на миналия 
век. Той е затворен за 
движение от миналата 
година заради лошото 
му състояние. Съоръже-
нието е стратегическо и 
е част от големия проект 
за входа на Пловдив от 
изток. През 2009 г. беше 
направен надлезът над 
железопътната линия и 
пътният възел при село 
Ягодово, като общо бяха 
инвестирани 11 млн. 

лв. Общият бюджет на 
ремонта на „Скобелева 
майка“ е 4 млн. лв. 

Продължава и рекон-
струкцията и на клю-
човия за  града бул. 
„Македония“ в район 
„Южен“, където пла-
новете са да бъде пре-
махнат паважът и да 
бъде положена асфал-
това настилка. Проек-
тът включва изграждане 
на нови дъждоприемни 
шахти, тротоарни на-
стилки, осветление, как-
то и „джобове“ за авто-
бусни спирки. Заради 
асфалтирането, което 
трябва да приключи за 
60 дни, е наложена про-
мяна и в движението на 
автобусите на градския 
транспорт от и за район 
„Южен“, като са опре-
делени обходни марш-
рути.

Междувременно про-
дължава и реконструк-
цията на моста на бул. 
„В. Априлов“. През ав-

густ източното платно 
на моста беше ремон-
тирано и асфалтирано, 
като беше пуснато за 

движение на коли. За-
падното платно засега 
остава на дупки и със 
стар асфалт, но се очак-

ва и неговият ремонт да 
започне, тъй като вече 
са предвидени средства 
за преасфалтирането му.

Строители подхванаха надлез и мост в Пловдив, преасфалтират улици

ИНФРАСТРУКТУРА

Катя КОСТОВА

Най-рано в среда-
та на ноември ще бъде 
завършен ремонтът на 
Лъвов мост. Първона-
чалните планове на об-
щината бяха движението 
през кръстовището да 
бъде пуснато в края на 
октомври. Причина за 
чувствителното забавяне 
са дъждовете през лято-
то и проучването на от-
критите археологически 
находки. От общината 
обещават няколко изцяло 
ремонтирани ключови 
булеварда да бъдат отво-
рени за първия учебен 

ден и да облекчат тра-
фика в София. В средата 
на август беше пуснато 
движението по моста на 
4-ти километър до Ок-
ръжна болница на бул. 
„цариградско шосе“. 
Ще продължи работата 
в участъка от Окръжна 
болница до разклона за 
летището на 6-и киломе-
тър. В момента се работи 
по северното платно и 

е планирано ремонтите 
в тази част на София да 
завършат до средата на 
септември. В ход е и об-
новяването на подлеза 
при Окръжна болница, 
където ще бъде изграден 
и асансьор за инвалиди. 
Освен това булевардът 
ще бъде осветен от нови 
енергоспестяващи лам-
пи. Засега в график се 
работи и по реконструк-
цията на бул. „Кръстьо 
Пастухов“ в жк „Друж-
ба“, който е над трасето 
на метрото до летището. 
Строителите обещават 
да спазят срока за пуска-
нето му - 1 септември.

За първия учебен ден 
трябва да приключи и 
цялостният ремонт на 
друг основен булевард 
в западните квартали на 
столицата - „Никола Му-
шанов“. 

В момента там се ра-
боти усилено по послед-

ната отсечка на проек-
та - продължението на 
„Мушанов“ - бул. „Овча 
купел“, в отсечката меж-
ду улиците „Житница“ и 
„Любляна“. До 15 сеп-
тември ще се работи и 
по бул. „Тодор Каблеш-
ков“ - между булеварди-
те „България“ и „Братя 
Бъкстон“. По план върви 
и ремонтът на отсечка от 
10 км от бул. „Ботевград-
ско шосе“ - от ул. „Ле-
тоструй“ до Околовръст-
ното шосе. Там до 30 
октомври ще бъдат об-
новени 5 моста и 5 под-
леза, както и връзката с 
бул. „Владимир Вазов“.

Ремонтите по бул. 
„Александър Малинов“ 
ще продължат до 30 сеп-
тември. Причината е, че 
те се съчетават на места 
с изграждането под буле-
варда на продължението 
на първия лъч на метро-
то в „Младост 4“.

Лъвов мост в ремонт 
до 15 ноември

Пловдив - централен офис
гр. Пловдив 4004, бул. „Ал. Стамболийски“ 9А 
Тел. централа: 032/67 02 17, факс: 032/67 30 16 

Търговски отдел: 032/67 49 08 
office-plovdiv@hmcbg.com

www.hmcbg.com

Зелена светлина за 
магистралата до Сърбия

В момента около Лъвов мост се работи по южното плат-
но на бул. „Сливница“
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Спирането на плащани-
ята по оперативните про-
грами и невъзможността 
на държавата вече осми 
месец да възстанови фи-
нансирането от ЕК създа-
де напрежение в редица 
сектори. Строителните 
компании се оказаха сред 
най-потърпевшите, тъй 
като държавата им дъл-
жи над милиард. Стотици 
малки и големи строител-
ни фирми и дистрибутори 
на материали са на прага 

на фалита. Неизпълнени-
ето на обектите в срок, 
предвид изтичането на 
програмния период, за-
страшава страната не само 
от материални загуби, 
но и от социални. Не са 
малко и случаите, в които 
предприемачите са поста-
вени в ситуация на меж-
дуфирмена задлъжнялост. 

Ситуацията създаде 
предпоставки за прибяг-
ване към крайни дейст-
вия. Строители напуснаха 

обектите и тръгнаха на 
протести.

Играта на обещания и 
изчакване на средствата за 
съжаление опъна докрай 
нервите на някои от засег-
натите и се стигна до фи-
зическа саморазправа. Не-
уредени сметки в строи-
телния бизнес и дърводо-

бива се предполагат като 
причина за посегателство-
то върху бизнесмена Сем-
ко Семков от Ботевград. 
Само в рамките на дни 
след фатално завърши-
лия инцидент пострада и 
друг предприемач. Пред 
известно пловдивско за-
ведение бе нападнат и 

пребит с метални прътове 
посред бял ден собстве-
никът на една от най-го-
лемите строителни фирми 
Тодор Коев. Сред версии-
те за побоя са неуредени 
финансови задължения 
и конкурентна борба за 
спечелване на обществени 
поръчки. За щастие здра-
вословното състояние на 
предприемача се подобря-
ва след серия от операции, 
но не и бизнес климатът 
в страната. Наложително 

е час по-скоро държавата 
да подходи адекватно, да 
се разплати със сектора, 
да направи нужното за от-
пушване на фондовете, за 
да се върне спокойствието 
в бранша.

Има реална опасност 
от неизпълнение на склю-
чените договори за стро-
ителство и нанасянето на 
огромни щети за държа-
вата от неизпълнение на 
поетите ангажименти към 
Европа. 

Спряно финансиране провокира агресия
Посягат на предприемачи 
заради дългове

Това, което се случи с Тодор Коев, е 
абсолютна дивотия и аз съм убеден, че 
никой от нас не е непочтен и иска да 
не се разплаща. Въпросът е, че хора, 
като такива, които продадоха фирми 

на малцинствата и на хора с опреде-
лени недъзи, избягаха от отговорност 
в тази ситуация. Аз съм свидетел, че 
Тодор е от хората, които се борят да 
изчистят ангажиментите си по всяка-
къв начин. И може би тази борба „на 
всяка цена“, която правим, за да си 
разплащаме сметките, става с малко 
повече работа. Не е добре обаче, кога-
то в работата се намесват хора със съв-
сем други, бандитски подходи, с все 
по-различни механизми. И тук някъде 
нещата тръгват в изкривена посока, 
която показва какви участници има в 
нашия процес на строителството, об-
ществените поръчки и т.н. Затова иде-
ята е да започнем да се консолидираме 
в бранша. Да се обединим и да разви-
ваме сериозна обща нетърпимост. Не е 
нормално за това, че сме в професията 
и искаме да я практикуваме, да залага-
ме здравето си. 

Потресена съм от това, 
което се случи с нашия 
колега и член на Област-
ния съвет на КСБ - Плов-
див Тодор Коев. Смятам, 
че насилието не е начин за 
решаване на проблеми и 
конфликти. И не мисля, че 
само строителите са винов-
ни в случая. От медиите се 
лансират няколко версии за 
причините, но нека да при-
зовем отговорните институ-
ции за по-бързо разнищване 
на случая. И тъй като не 
можем да си премълчим, 
ние изразяваме подкрепа и 
искрена съпричастност към 
колегата си и излизаме с 
отворено писмо, което вече 
започнахме да разпростра-
няваме до всички медии и 
институции.

Трябва да се консолидираме около 
това да развиваме обща нетърпимост

Не само строителите са 
виновни

Страницата подготвиха
Виктория ПОПОВа
и Ели ДимитРОВа

По ст рояването  на  демон -
стративен павилион в двора на 
Професионалната гимназия по 
архитектура и строителство в 
Пловдив и създаването на специ-
ализирани клубове по интереси 
на строителите са част от новите 
моменти, включени в план-про-
грамата на ОП на КСБ - Пловдив 
за 2015 г. Тя бе приета на общото 
годишно отчетно събрание, което 
се проведе на 28 август в Адми-
нистративния център на местната 
организация. След 5-годишно 
успешно развитие на проекта „Аз 
мога да строя“ вече е време да 
изградим и павилион, който ще 
представлява един тематичен мо-
дерен център и ще дава възмож-
ност на младите хора да участ-
ват в целия процес на строител-
ство“, заяви зам.-председателят 
на областното представителство 
и ръководител на проекта Пла-
мен Иванов. По думите му, през 
следващите месеци предстои во-
денето на още по-активна поли-
тика в посока професионалната 
квалификация и нивото на ком-
петентност на ръководните кадри 
в бранша, както и подобряване 
качеството на обучение. От тази 
есен предстои въвеждането и на 
елитна магистърска програма 
„Управление на инвестиционни 
проекти“, която ще се осъщест-
вява на областно ниво, съвместно 
с гостуващи лектори от ВСУ „Л. 

Каравелов“, каза още Иванов и 
допълни, че именно това е сла-
бото звено в бранша. Визията 
на КСБ за устойчива система 
на професионалното развитие 
включва още разширяване на 
международните контакти, като 
още в началото на септември ще 
бъде установвено партньорство с 
Германия. 

Четири са основните посо-
ки, които определят успешната 
дейност на фирмите и дават по-
голямо самочувствие на специа-
листите. По тази причина създа-
ваме специализирани клубове по 
интереси, в които строителите 
ще могат да обменят опит. Това 
са клуб на счетоводителите, клуб 
на правните консултанти, клуб 
за мениджъри и клуб за специа-
листи от технически и офертен 
отдел, каза председателят на ОП 
- Пловдив инж. Йорданка Марко-
ва. Тя даде положителна оценка 
на свършеното от Камарата през 
годината. „Постигнахме всички 
цели, които си бяхме поставили, 
работихме добре на всички нива, 
успешно защитавахме интере-

сите на всички фирми членове. 
Смятам, че предвид нелеката 
ситуация в страната, много от 
фирмите не можаха да запишат 
опит и все още не са направили 
потвърждение по чл. 20, и затова 
бяхме принудени да удължим 
срока до края на септември. Но 
се надявам, ако положението в 
държавата се оправи, да тръгне и 
ръстът на строителството, защото 
той е индикатор, че икономиката 
върви напред. Амбициите ни за-
напред са да увеличим членовете 
на КСБ, да развиваме работата си 
с гимназиите и ВУЗ-овете и да 
бъдем още по-силни“, заяви инж. 
Маркова. 

На срещата бе приет докла-
дът за дейността на Областно-
то представителство за периода 
1.09.2013 г. - 31.07.2014 г., както 
и отчетът за приходите и разхо-
дите за 1.01.2014 г. - 30.07.2014 
г. Гости на събранието бяха инж. 
Николай Станков - зам.-предсе-
дател на КСБ и председател на 
ОП на КСБ - София, както и инж. 
Валентин Николов - председател 
на Контролния съвет на КСБ. 

Положителни резултати 
отчете ОП на КСБ – Пловдив

Пламен Иванов, зам.-председател на ОП на КСБ - Пловдив: Инж. Йорданка Маркова, предс. на ОП на КСБ - Пловдив:

До
Министъра на вътрешните работи
Министъра на правосъдието
Главния прокурор на Република България
Средствата за масова информация

ОТВОРЕНО ПИСМО

На 21 август т.г. в Пловдив бе нападнат и жестоко 
пребит управителят на фирма „КОЕВ“ ЕООД и член на 
Областния съвет на ОП на КСБ - Пловдив, Тодор Коев.

Камарата на строителите в България изразява дъл-
бокото си възмущение от бруталния акт на насилие 
срещу нашия колега - уважаван представител на строи-
телния бранш. Недопустимо е в държава - член на ЕС, 
да има подобно нагло посегателство върху здравето и 
заплаха за живота на който и да е гражданин. Каквито 
и да са мотивите на нападателите, включително и лан-
сирани в медиите финансови проблеми или конкурен-
ция за спечелване на обществени поръчки - това не е 
начинът за тяхното решаване в една правова държава.

В последните години икономическата криза и заба-
вените плащания от различни възложители към строи-
телните компании доведоха до увеличаване на между-
фирмената задлъжнялост и поставиха редица строите-
ли в затруднено състояние. Законът обаче е този, който 
дава достатъчно механизми за решаване на споровете 
и конфликтите от всякакво естество. Насилието над 
личността категорично не е сред тях.

КСБ призовава компетентните органи за максимално 
бързо разкриване на извършителите на този варварски 
акт и настоява за прилагане на закона в цялата му стро-
гост спрямо тях!

УС на КСБ
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За трети пореден ме-
сец бизнес климатът в 
България се влошава, 
като очакванията на ме-
ниджърите в секторите 
строителство, търговия 
на дребно и услуги са 
по-песимистични. В про-
мишлеността нагласи-
те се запазват спрямо 
предходния месец. Това 
показват данните от ан-

кетата, проведена от На-
ционалния статистически 
институт.

Влияние върху настро-
ението на бизнеса про-
дължава да оказва поли-
тическата обстановка в 
страната. 

Забавянето на ико-
номическата активност 
у нас през втората по-
ловина на годината се 

обяснява с нестабилната 
политическа обстановка 
и смяната на управле-
нието, обострянето на 
конфликта между Украй-
на и Русия, засилване на 
дефлационните процеси 
и многото въпросителни 
около банките.

На фона на пъстрата 
икономическа и полити-
ческа картина в страната 

през август бизнес кли-
матът се влошава с 1,6 
пункта спрямо юли. 

Тези тенденции могат 
да бъдат ранен индикатор 
за икономическата актив-
ност в дадените сектори 
и икономиката като цяло. 
По данни от анкетата,

58,3% от промишле-
н и т е  п р е д п р и е м ач и 
споделят, че основната 
пречка за развитието на 

бизнеса в отрасъла оста-
ват несигурната иконо-
мическа среда. 30,7% от 
запитаните посочват и 
недостатъчното вътреш-
но търсене като фактор. 
Заради по-неблагопри-
ятни очаквания относно 
строителната активност 
в следващите три месе-
ца съставният показател 
„бизнес климат в строи-
телството“ се понижава 

с 2,2 пункта. Сградното 
строителство продължава 
да се свива дори в разга-
ра на строителния сезон, 
сочи още статистиката 
на НСИ. Същевременно 
строителната продукция 
като цяло продължава да 
се крепи на продукцията 
от гражданското и ин-
женерно строителство, 
в което влизат пътната и 
друга инфраструктура.

ИКОНОМИКА

Строителството по 
проекта за добив на злато 
от Ада тепе ще стартира 
през 2016 г. Това съобщи 
изпълнителният директор 
на дружеството инвести-
тор Илия Гърков. По ду-
мите му, рудникът в Кру-
мовград ще е уникален, 
най-вече заради отноше-
нието към околната среда. 

„За да започнем рабо-
тата по проекта, първо 
трябва да бъдат изминати 
редица чисто администра-
тивни стъпки, едва след 
което могат да започнат 
строителството и добивът. 
В момента сме на етап 
административни проце-
дури. Получихме одобре-
ние на техническото зада-

ние от общинския съвет в 
Крумовград. Това е мно-
го важна стъпка. След-
ват още 12 до 18 месеца 
администриране“, заяви 
Гърков. „Към момента 

има изработен подробен 
устройствен план (ПУП) 
за главните съоръжения, 
пуснат за съгласуване в 
няколко министерства и 
агенции. След като полу-

чим съгласувателни пис-
ма, ще ги представим в 
общината за утвържда-
ване на плана от Общин-
ския съвет“, каза още ин-
веститорът.

Той допълни, че е из-
вършена смяна на пред-
назначението на земите, 
които са изцяло от гор-
ския фонд. Тръбопрово-
дът и част от електроза-
хранването ще бъдат под-
земни, за да се ограничи 
въздействието на проек-
та върху околната среда. 
При нормално развитие 
на административните 
процеси строителството 
може да започне в края на 
2015 - началото на 2016 
г. Евентуално забавяне 
може да има при пролив-
ни дъждове или много 
студена зима, прогнозира 
Гърков.

По предварителни из-
числения инвестицията 
ще възлезе на 164 млн. 
долара.

Лихвените процен-
ти по фирмените заеми 
продължават да спадат, 
което се явява един от 
факторите, влияещ вър-
ху търсенето на банково 
финансиране от страна 
на предприятията. На 
корпоративното креди-
тиране се дължи умере-
ната кредитна активност 
в икономиката, макар 
търсенето да се е забави-
ло през юли. Това показ-
ват данните след влиза-
нето на промените в За-
кона за потребителския 
кредит. Статистиката 

сочи, че лихвените про-
центи по потребителски-
те заеми остават без съ-
ществено изменение, до-
като ставките по жилищ-
ните заеми продължават 
да се смъкват спрямо 
година по-рано. В срав-
нение с юли обаче те не 
са помръднали. Според 
годишния процент на 
разходите, сериозен ръст 
на лихвените проценти 
няма. При потребител-
ските кредити той е без 
съществено изменение, 
докато все пак намалява 
при жилищните кредити. 

Изчисленията сочат, че 
през юли сме могли да 
изтеглим потребител-
ски кредит в левове при 
лихва от 11,28% спря-
мо юнските 11,26%. В 
сравнение с година по-
рано обаче разходите по 
потребителските креди-
ти в левове нарастват с 
0,34 процентни пункта. 
Лихвените проценти по 
новоотпуснатите през 
изминалия месец жи-
лищни кредити се пони-
жават минимално с 0,07 
процентни пункта при 
левовите, като еврови-
те остават без измене-
ние, съответно - 6,46% 
и 6,890%. За последната 
година лихвите по нови-
те левови жилищни кре-
дити се понижават още -  
с 0,42 пункта, а при ев-
ровите - с 0,61 пункта. 
За по-глобални ефекти 
от нормативните проме-
ни обаче ще може да се 
говори след още малко 
време, тъй като все пак 
те влезнаха в сила от 23 
юли.

Нивата на минимал-
ния осигурителен доход, 
които в почти половина-
та сектори на икономи-
ката от догодина се вди-
гат, за строителството 
на магистрали и пътища 
остават същите. 

Увеличават се осигу-
ровките в почти поло-
вината сектори на ико-
номиката. Бизнес и син-
дикати са договорили от 
2015-а да влязат в сила 
по-високи минимални 
осигурителни доходи в 
39 от общо 85 икономи-
чески дейности.

Най-голямо е увели-
чението в сектори като 
„Производство на елек-
трически съоръжения“, 

„Въздушен транспорт“, 
„Производство на ком-
пютърна и комуникаци-
онна техника, електрон-
ни и оптични продукти“ 
- около 12%. В търгови-
ята ръстът е с около 6 на 
сто, а в ресторантьор-
ството, хотелиерството 
и туризма - с 0,5 на сто.

Все още не е ясно 
какви ще бъдат мини-
малните осигурителни 
доходи там, където биз-

несът и синдикатите не 
успеят да се договорят. 
Обсъждат се три вари-
анта: да останат на ни-
вата от тази година; по 
административен път 
социалният министър 
да наложи увеличение, 
равно на средното, по-
стигнато в секторите 
със споразумение; уве-
личението да е равно 
на инфлацията за тази 
година.

Обмислят три варианта на 
осигуровките

Лихвите по фирмените 
кредити отново спадат

Добивът на злато от Ада тепе стартира през 2016–а

Бизнес климатът в 
строителството се влошава
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Ирина ГЕНОВА

Служебният министър 
на МРР Екатерина Заха-
риева сезира прокурату-
рата за разрешителни-
те за застрояване на 130 
дка, обграждащи плажа 
Корал, в близост до Ло-
зенец.

Това съобщи Атанас 
Русев, председател на 
сдружението „Да запазим 
Корал“. По информация 
на сдружението строи-
телството до плажа на 
Корал трябва да започне 
на 1 октомври. 

„Ще действаме за спи-
рането на тези разреши-
телни“, заяви министър 
Захариева. Една от ос-
новните й цели по време 
на управлението на слу-
жебното правителство 
ще бъде замерването на 
дюните по морето на над 
40 плажа, които впослед-
ствие да бъдат вписани в 
кадастъра. 

Около Корал дюните 
вече са заснети, съобщи 
министърът, като вписва-
нето им в кадастъра тряб-
ва да стане до седмици. 

Основната част от въ-
просните 130 декара край 
плажа на Корал са соб-
ственост на испанската 
компания „Ибердрола ин-
мобилиария“, която става 
собственик след няколко 
препродажби на имотите. 

Строежът на 
мегакомплекса 
„Корал бийч“

се готви от 2007 г. и до 
момента е съпътстван 
от много скандали. Про-
ектът предвижда строи-
телство на многоетажни 
сгради с общо 2500 апар-
тамента край все още ди-
вия морски плаж и пар-
коместа за 2350 автомо-
била - 1800 подземни и 
550 наземни. Освен това 
той включва площад, пе-

шеходна алея до плажа, 
както и многобройни ма-
газини, заведения и ат-
ракциони. 

Близо 130-те декара 
зад плажа, предвидени за 
застрояване, са в зона А 
на Черноморието, в 100- 
метровата ивица от бре-
га, където според Закона 
за устройство на Черно-
морското крайбрежие 
(ЗУЧК) максималната 
плътност на застрояване 
трябва да е 20%, а висо-
чината на сградите - не 
повече от 7,5 метра. В 
проекта за „Корал бийч“ 
и плътността, и височи-
ната са много над норма-
тивите. 

Строежът изглежда-
ше напълно осъществим, 
след като община и дър-
жава направиха всичко 
възможно, за да му дадат 
„зелена светлина“. 

Самата бивша минис-
търка на МРРБ Лиляна 
Павлова призна, че през 
2010 г. регионалното ми-
нистерство “пропуснало“ 
да оспори в съда разре-
шенията за строителство 
на Корал заради невне-
сена държавна такса от 
20 лв. 

Последните разреше-

ния за строеж са издаде-
ни в най-удобното време 
- на 21 декември 2012 г., 
когато предстоят коледни 
и новогодишни празници.

На въпросните 130 де-
кара през годините има 
издадени 38 строителни 
разрешителни. Три от тях 
са отменени със заповеди 
на Дирекцията за наци-
онален строителен кон-
трол (ДНСК), потвърдени 

от съда. 
Това стана през мина-

лата година. През август 
2013 г. Бургаският адми-
нистративен съд отмени 
разрешителното за ел-
захранване на бъдещия 
ваканционен комплекс 
„Корал бийч“, през но-
ември м.г. отряза и част 
от самия строеж на сгра-
дите. 

Инвеститорът - ис-

панската мегакомпания 
„Ибердрола инмобилиа-
рия“, се е опитал да мине 
без оценка за съвмести-
мост от РИОСВ-Бургас, а 
освен това инвестицион-
ните проекти са изгубили 
правното си действие, 
пише в съдебния акт.

Останалите 35 стро-
ителни разрешения са с 
различен статут. Част от 
тях са в сила. Друга част 
са загубили правното си 
действие, тъй като строи-
телството не е започнало 
в срок. Рискът при тях 
е, че те могат да бъдат 
презаверени в рамките 
на една година от момен-
та на изтичането им от 
главния архитект на об-
щината.

Екозащитници 
протестираха на 

16 август 
за опазването на плажа 
Корал. Те искат строи-
телните разрешения да 
бъдат отменени, както и 
да се санкционира общи-
на царево, която е преза-

верила множество стари 
разрешения, съдържащи 
параметри на застроява-
не, напълно противореча-
щи на ЗУЧК от 1 януари 
2008 г. и всички послед-
ващи добавки.

Освен това протести-
ращите искат община 
царево да предприеме 
незабавни действия по 
изграждане на адекватна 
инфраструктура - пъти-
ща, канализация, елек-
трозахранване и водо-
проводи. Те настояват 
виновниците за разграб-
ването и унищожението 
на Корал да бъдат подве-
дени под отговорност и 
наказани.

Според организатори-
те на протеста МОСВ 
целенасочено мълчи и 
потулва повече от година 
входираните експертизи 
и документи за обявява-
не на Корал за защите-
на територия, доказващи 
пряко наличието на уни-
кални растителни видове, 
защитени по европейски-
те директиви.

КАЗУСИ

Сезираха прокуратурата за 
строежа на Корал

Протестът на Корал

Проектът на мегакомплекса „Корал бийч“ на „Ибердрола 
инмобилиария“

Съдът отмени три строителни разрешения 
на ÑИбердрола инмобилиарияî
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Универсални, класи-
чески, а в същото време 
модерни и шикозни - 
това са шахматните по-
дови настилки, които са 
подходящи както за го-
леми и просторни поме-
щения, така и за малки 
стаи - от коридора, през 
дневната, трапезарията 
и кухнята до спалнята и 

банята. Забележителните 
шахматни полета прида-
ват характер и изчистена 
линия на помещението. 
Шарката може да се из-
гради от плочки или да се 
изрисува върху бетонен 
или дървен под. Добрата 
новина е, че освен тради-
ционните цветове черно 
и бяло, могат да се из-
ползват и други, по-ярки 
или по-неутрални тонове, 
в зависимост от стила и 

цветовата схема на поме-
щението. 

Боядисаният или оц-
ветен в шахматна шарка 
дървен под е уникален 
начин да подчертаете 
красотата на подовата на-
стилка и да й придадете 
изящно очарование.

Тези, които предпочи-

тат по-нежните и нена-
трапчиви цветове, биха 
могли да заложат на шах-
матна шарка, съчетаваща 
близки по тоналност цве-
тове, вместо контрастни-
те черно и бяло.

Шахматната подова 
настилка безпогрешно се 
вписва в ретро стила от 
60-те години на ХХ век, 
заедно с ярките мебели с 

лъскаво покритие и еле-
ментите от хром.

Чудесен начин да пре-
махнете усещането за ту-
нел в издължени помеще-
ния като кухни и антре-
та е шахматната шарка 
на пода, която привлича 
вниманието към себе си. 
Конфигурацията в този 
случай включва сив и бе-
жов цвят, които присъст-
ват в цялостната цветова 
схема на помещението.

Ако искате да придаде-
те авангардност на жили-
щето си и не се притесня-
вате да експериментира-
те, съчетайте шахматната 
шарка на подовата на-
стилка с тапети с флорал-
ни мотиви.

Шахматният под - стил с дъх на 
черно-бяла класика

ИНТЕРИОР
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Уникална къща във 
формата на бананови лис-
та е изградена в покрай-
нините на бразилския 
град Рио де Жанейро. 
Проектът и изпълнението 
са дело на архитект Ма-
ренес Паталано и архите-
ктурна компания Mareines 
Patalano Arquitetura. В ос-
новата на концепцията 
е залегнала идеята да се 
покаже един от начините 
за приобщаване на човека 
към природата. Докато 
работили по дизайна на 
това творение, авторите 
черпели вдъхновение от 
архитектурата на древни-
те индийци в Бразилия, 
които в продължение на 
векове покривали покри-
вите на своите домове с 
листа от бананови палми. 

Както се предполага 
от името, Leaf House от-
говаря на всички параме-

три за екологично чиста 
къща. Много от детай-
лите на къщата са зами-
слени по такъв начин, че 
да противодействат на 
влажния и горещ климат, 
характерен за крайбре-
жието. Височината на по-
мещенията варира от 3 
до 9 метра, което позво-
лява противодействие на 
преобладаващите в тази 
местност югоизточни 
ветрове и осигуряване на 
естествена вентилация 
и пасивно охлаждане на 
закрити и открити прос-
транства.

Особената форма на 
покрива е не просто де-
коративен дизайн. Тя се 

използва за събиране на 
дъждовната вода, като по 
този начин всички закри-
ти помещения в къщата 
се предпазват от горе-
щото слънце. Освен това 
формата създава уникал-
на атмосфера на междин-
ните открити простран-
ства, които могат да се 
нарекат „веранди“ с навес 
от голямо бананово „лис-
то“. Именно тези веранди 
на къщата са дали идеята 
за цялата конструкция. 
Под навесите обитате-
лите на къщата могат да 

прекарват по-голяма част 
от свободното си време, 
твърдят дизайнерите.

Външните и вътрешни-
те пространства на този 
необикновен дом практи-
чески се сливат в едно. В 
къщата няма нито един 
коридор, но има много 
плъзгащи се врати и па-
норамни прозорци. Ста-
ите са разделени с прос-
торни помещения. В по-
голямата част от интери-
ора са използвани дърво, 
камък и естествени мате-
риали.

Първият етаж е зао-
биколен от ландшафт и 
криволичещ басейн, на-
подобяващ формата на 
змия. Той е разположен 
под навеса, в задния двор 
на къщата.

Изобилието от дърво, 
присъстващо в сградата, 
се използва за носещите 
констркуции, както и за 
вътрешна украса. По този 
начин къщата наподобя-

ва дома на бразилските 
местни жители и в съ-
щото време носи духа но 
модерното. От помещени-
ята, както и от трапезари-
ята може да се види мал-
ко езерце с разнообразни 
риби и водни растения. 
То се намира на задна-
та веранда. Това място е 
предназначено за отдих 
и релакс. Обзаведено е в 
древен бразилски стил с 
пет автентични индий-
ски хамака. Тази зона се 
нарича „бразилски хол“, 
или Brazilian lounge.

ЕКСТЕРИОР

Къща с форма на бананови листа 
събира древност и модернизъм в едно
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Пловдив, ул. „11 август“ № 5 
рекламен офис: 032/634 655, www.katrafm.com

ПъТЕШЕСТВЕНИК

Ели ГЕНОВА

Ако Испания е ваша-
та дестинация, но ня-
мате време да пътувате 
за корида до Севиля, за 
фламенко до Гранада, за 
култура и елегантен но-
щен живот до Барселона 
или за вино до Логро-
ньо, подарете си среща 
с Мадрид. Той е събрал 
най-доброто от Испания 
в съвършена хармония. 
Неслучайно в Европа го 
наричат „градът на из-
обилието“. Испанската 
столица посреща гостите 
си аристократично - с 
барокова и неокласиче-
ска архитектура, с пищни 
фасади със статуи, с ши-
роки булеварди, огромни 
площади с бликащи фон-
тани и десетки знамена 
с герба на кралството. 
В същото време остава 
типичен южняшки град 
с неизброими завадения 
на открито, постоянни 
улични атракции и праз-
ненства, които не свърш-
ват в малките часове на 

нощта, а тогава започват. 
Безброй полицаи бдят 
зорко за сигурността и 
реда и любезно упътват 
минувачите. Учудващо 
за мегаполис с три ми-
лиона население, което 
се удвоява от туристите, 
прииждащи от всички 
краища на света, Мад-
рид е много спокоен за 
живеене и разходки град. 
Няма задръствания по 
кръстовищата, изнерве-

ни шофьори, набиващи 
спирачки, или паркирали 
безразборно автомоби-
ли. Улиците преливат от 
хора, но всеки има дос-
татъчно пространство, 
за да се чувства свобо-
ден и щастлив. цената на 
това спокойствие е уни-
калната инфраструктура 
на града и волята на две 
правителства да я изгра-
дят. С пари от бюджета и 
милиарди от европейски-
те фондове испанската 
столица е арена на едно 
от най-скъпите градски 

преустройства в Евро-
па. Построено е метро 
с десет линии, което об-
хваща всички райони на 
града. Основните пътни 
артерии са вкарани под 
земята, а на мястото на 
старите задръстени буле-
варди се строят пешеход-
ни зони, паркове и езера, 
които буквално влизат в 
административното сър-
це на Мадрид. Смелите 
инфраструктурни реше-

ния, освен че правят сто-
лицата удобна за живеена 
и лесна за придвижване, 
променят и климата. Не 
се колебайте да пътувате 
до Мадрид през август - 
няма да ви е по-горещо, 
отколкото в София, но 
със сигурност е по-про-
хладно и се диша по-чист 
въздух. Мегаполисът оба-
че създава и проблеми 
на туристите. Всеки е 
изправен пред тежкия 
избор какво развлечение 
да избере за времето на 
престоя си. Дори да не 

сте изкушени от изку-
ството, ще е културно 
престъпление да подми-
нете Златния триъгъл-
ник - трите най-прочути 
музея на Мадрид. „Пра-
до“, „Тисен Борнемиса“ и 
Музея на кралица София 
са разположени на Пасео 
дел Арте. Без да усетите, 
ще навъртите солиден 
километраж, обхождай-
ки залите с шедьо-
ври не само на ис-
панските титани 
- Гойя, Веласкес, 
Ел Греко,  Дали, 
но и на Пикасо, 
Шагал, Рубенс, 
Дега . . .  Заси -
тили сетивата 
си с изкуство 
от най-висока 
класа, ся-
каш по-
поръчка 
т о ч н о 
з а д 
музея „Прадо“ е най-до-
брото място за почивка -  
Ретиро парк, който мад-
ридчани наричат нежно 
Buen Retiro (най-добрия 
отдих). Прекрасните гра-
дини във френски стил са 
еднакво обичани от тури-
стите и от местните. На 
квадратен километър и 

половина са разположени 
живописни алеи, разно-
образие от дървесни ви-
дове, розариум с десетки 
целогодишно цъфтящи 
сортове рози, водни ли-
лии, няколко езера, дет-
ски и фитнес площадки. 
В едно от големите езера 
може да гребете с лодка 
или да му се полюбува-
те, хапвайки тапас в ня-
кое от многобройните 
заведения на брега. Ако 
искате нещо по кралски 
маниер, идете до Стък-
ления замък край друго 
езеро с фонтан. Там под 
изящен купол от стъкло 

ще си починете 
на някой от 
люлеещите 
столове и 
ще съзерца-

вате пейзажа с 
патици и различ-

ни птици.
Д о р и  д а 

н я м а  м а ч  н а 
„Реал Мадрид“, 
не пропускай -
те обиколка на 

„ С а н т я г о 

Бернабеу“.  Преживя -
ването си струва всяко 
евро от входната такса 
за стадиона. Добре е да 
сте ранобудни - опашка-
та за билети е дълга, а 
мераклиите да минат по 
стъпките на Кристияно 
Роналдо и компания, да 
видят трофеите им, съ-
блекалните и скарите, 
на които мият обувките 
си след мач, прииждат 
всеки час. Футболният 
музей на Кралския клуб 
предлага уникално ин-
терактивно преживяване 
- с видеостени и мулти-
медийни екрани с про-
жекции и ефекти, които 
вдигат адреналина. След 
като седнете за малко на 
резервната скамейка на 
звездите на „Реал Мад-
рид“ само на крачка от 
терена, остава удоволст-
вието да изпието по кафе 
и фреш в панорамния бар 
на стадиона и да погле-
днете това феноменално 
спортно съоръжение от 
птичи поглед. А защо не 
и да си обещаете да дой-

дете за мача „Лудогорец“ 
- „Реал Мадрид“ напри-
мер! 

Гостувайки на испан-
ската столица, е задъл-
жително да си оставите 
сили и за кокетните ба-
рове и ресторанти, които 
са на всяка крачка... и 
да забравите за диети-
те. Хамон, тортиля (ис-
пански картофен омлет), 
чоризо, паеля, морски 
дарове се хапват по всяко 
време на денонощието. 
С всяко питие сервират 
и комплимент от заве-
дението, което е пак ре-
зенчета пушен бут, крал-
ски скариди и миди или 
просто купичка маслини. 
Испанската ви приказка 
няма да е пълна, ако не 
е полята с кана ледена 
сангрия или кайпириня. 
Последната глезотия това 
лято в Мадрид обаче е 
бейби бирата. Сервират 
я в сребриста метална 
кофа ,пълна с лед, в кой-
то се разхлаждат симпа-
тични мини бутилки от 
200 милилитра. И чаши-
те са излишни, дори да 
сте в тузарско заведение 
на Плаза Майор в сър-
цето на града. Ако след 
всичко това имате сили 
за още, идете на фламен-
ко бар. Получавате бонус 
един урок по танци. На 
раздяла не пропускайте 
снимка с Мечката с дър-
вото мадроньо. Статуята 
е символът на Мадрид и 
носи надежда за здраве и 
богатство на всеки, който 
я докосне.

Мадрид - фламенко, шедьоври, 
футбол и ледена сангрия
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Избраха предложени-
ето за трансформация на 
площада пред кино „Кос-
мос“ в Пловдив. Вече е 
готова и разпростране-
на и визуализацията на 
идеята за арт простран-
ството, която е повече от 
впечатляваща. Тя пред-
вижда дървеният отворен 
павилион за изкуство и 
бетоновите елементи за 
сядане да бъдат в про-
порцията на киноекран. 
Тази идея е била заложе-
на и в проектирането на 
кино „Космос“. Стъкле-
ният обем на фоайето е 
в пропорцията на кино-
екран. 

Реализацията на про-
екта стартира, но автори-
те от Колектив „Космос“ 
се нуждаят от подкрепа. 
До този момент са от-

кликнали две фирми, ко-
ито ще подпомогнат ини-
циативата. За осъществя-
ването на реконструкци-
ята обаче са нужни още 

130 бройки дървени тал-
пи със сечение 5/10 см и 
дължина 5 м(възможни 
са и други варианти на 
дължината), транспорт за 

превозване на материали-
те, инструменти за дърво, 
финансова подкрепа, как-
то и работна ръка. 

Тъй като времето за 

реализация е изключи-
телно малко, от местната 
архитектурна организа-
ция призовават всички 

желаещи да подпомогнат 
проекта да се свържат по 
най-бързия начин с КАБ 
- РК Пловдив.

Проектът за втори гре-
бен канал, с чиято реа-
лизация Пловдив може 
да се превърне в свето-
вен спортен център, беше 
одобрен от Регионалния 
фонд за градско развитие 
JESSICA. 

Идеята е дублиращото 
съоръжение да се използ-
ва както за загряване на 
спортистите преди състе-
занията, така и от граж-
дани за отдих и спортни 
развлечения. Предвидено 
е зелените зони да бъдат 
увеличени с 650 декара, а 
в целия парк да бъдат из-
градени около 20 атрак-
ции. Сред тях са водни 
ски, миниголф, зона за 
зелено училище, атракци-
онен сал, влакче, бънджи 
кула и др. Двата канала 
- новият и съществува-
щият, изграден през 80-те 

години на миналия век, 
трябва да бъдат свързани 
на старта и на финала, 
така че готвещите се и 
приключилите състезате-

ли да не си пречат. 
Водното съоръжение 

ще заема 105 декара, а 
целият комплекс, който 

включва и екопарк „Ма-
рица“, се простира върху 
380 452 кв. м. 

Предвидената терито-

рия за изграждане на ка-
нала засяга зона от Евро-
пейската мрежа НАТУРА 
2000 с площ около 10 ха. 
Тази територия е част от 
бивша заливна тераса на 
река Марица. Вследствие 
на построяване на защит-
на дига на река Марица 
в средата на миналия век 
драстично се променя хи-

дрологичният режим на 
почвата, в резултат на ко-
ето бившите естествени 
горски съобщества и за-

щитената зона като цяло 
деградират в значителна 
степен.

Въпреки това обаче За-
конът за биологичното 
разнообразие въвежда 
ограничение на инвести-
циите и строителството 
в защитените зони. Про-
ектът на община Плов-
див предлага решение на 

този проблем в посока 
въвеждане на компенса-
торни и смекчаващи мер-
ки на допълнителна те-
ритория от 100 ха, които 
да гарантират опазване 
на защитената зона.

Компенсацията ще се 
изразява във възстановя-
ване на застрашени ха-
битати и ще се реализира 
посредством екологично 
възстановяване на горски 
и езерни местообитания 
и ефективно управление 
на водната екосистема.

Търсят подкрепа за реконструкцията 
на площада пред кино „Космос“

Проект превръща Пловдив в световен център по гребане

ИДЕИ

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg


