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Започнаха ремонтни-
те дейности на Дунав 
мост 2 при Видин-Кала-
фат. Подменя се изцяло 
асфалтовото покритие 
на бавната лента в по-
сока Румъния-България. 
Частичен ремонт се из-
вършва и на асфалтово-
то покритие на една от 
лентите на платното от 
България за Румъния. Ре-
конструкциите се правят 
година и три месеца след 
пускане на съоръжение-
то в експлоатация. При-
чината са нагъвания и 
деформации на асфалта, 
които са се появили в 
резултат на разливане на 
нафта от тежките авто-
мобили. 

Ремонтът се извършва 
от фирмата изпълнител 
на обекта - испанския 
консорциум FCC, който 

има все още задължени-
ето да извършва гаранци-
онни ремонти съгласно 
договора. Впоследствие 
от компанията са решили 
да бъде подменена цялата 
настилка на платното на 
мостовото съоръжение от 
Румъния към България. 
Към момента е премах-
нато изцяло асфалтовото 
покритие на едното плат-
но към България. Там е 
извършено изцяло фрезо-
ване - премахване на ста-
рата асфалтова настилка 

до бетонната плоча на 
моста. Полага се нова хи-
дроизолация и се поставя 
ново асфалтово покри-
тие. На няколко места е 
нарязана и настилката в 
платното към северна-
та ни съседка, където се 
извършва само частично 
гаранционно изкърпване 
на асфалта. От северната 
страна на моста също са 
се появили дефекти. От-
страняването им трябва 
да бъде извършено от ру-
мънската държава.

Ключови проекти в 
най-бедния регион в ЕС - 
Северозападния, вероят-
но няма да получат евро-
финансиране. Причината 
е, че районът е изключен 
от списъка за специална 
целева подкрепа за ин-

тегрирани териториални 
инвестиции, които бяха 
залегнали в Споразуме-
нието за партньорство до 
2020 г., стана ясно при 
представянето на оконча-
телния вариант на доку-
мента от Областния ин-

формационен център по 
еврофондовете в София.

Според Евгений Ива-
нов, член на Управител-
ния съвет на Българската 
асоциация на консултан-
тите по европейски про-
грами, към момента няма 

яснота как ще бъде под-
крепен Северозападът. 
Единствено в Оперативна 
програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 
е предвидена по-голяма 
помощ за местните фир-
ми чрез предоставяне на 
грантове, покриващи до 
70-80% от стойността на 
технологичното оборуд-
ване или при внедряване-
то на иновации.

Споразумението за 
партньорство беше одо-

брено от Европейската 
комисия на 7 август, по 
време на служебното пра-
вителство, като формал-
ният акт по подписването 
на документа се очаква 
да бъде реализиран от 
редовния кабинет. 

В стратегията за раз-
витие на Северозапада е 
представен индикативен 
списък от девет проекта, 
чието изпълнение може 
да доведе до съживяване 
на икономическата актив-

ност в региона и преодо-
ляване на обезлюдяване-
то му. Най-амбициозният 
проект е изграждане на 
интермодален терминал 
във Видин и индустриал-
на зона за производство 
на автомобили. 

За изминалия програ-
мен период 2007-2013 г. 
в Северозападния регион 
са инвестирани над 1.7 
млрд. лв. от европейските 
фондове, става ясно от 
подготвената стратегия.
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Найñбедният регион в ЕС е изключен 
от списъка за целева подкрепа

Северозападът остава без 
еврофинансиране

Българското законо-
дателство и практики по 
отношение на устойчи-
вото строителство изо-
стават и не са в унисон 
с времето си. Това каза 
служебният вицепре-
миер и зам.-министър 
по икономическата по-
литика, министър на 
регионалното развитие 
и министър на инвес-

тиционното проектира-
не Екатерина Захари-
ева преди откриване-
то на конференция за 
„Устойчиво развитие на 
строителния сектор“. 
„Трябва да отговорим на 
очакванията на хората 
и на европейското зако-
нодателство. В минис-
терството на инвести-
ционното проектиране 

зам.-министър Георги 
Савов работи по изме-
нение на подзаконово-
нормативната база. На-
дяваме се да има дребни 
подобрения, макар и с 
малки стъпки, все пак 
те да бъдат в правилна-
та посока“, каза Заха-
риева. Тя уточни, че са 
подготвени изменения 
на наредбата за енер-

гийна ефективност. От 
2018 година всяка една 
обществена сграда, ко-
ято се строи или се ре-
монтира, т.е. всяко едно 
строително разрешение, 
което се издава, трябва 
да бъде за сграда, коя-
то е близка до нулевата 
енергийна ефективност. 
От 2020 година това се 
отнася и за жилищните 
сгради. Нискоенергий-

ните сгради, пасивни-
те къщи, близки до ну-
левото потребление на 
електрическа енергия 
и топлина, се нуждаят 
от много по-дебела из-
олация, която за една 
голяма сграда е доста. 
„В момента ние не сти-
мулираме поставянето 
на климатици, отопли-
телни тела и охладител-
ни системи, а това да ги 
вграждаме архитектур-
но вътре в сградата, за-
щото дори и да не е по-
крито, това също е част 
от разгънатата застрое-
на площ. Това трябва да 
се промени“ - подчерта 
Захариева и допълни, 

че подобна е ситуаци-
ята и с височината на 
сградите. „абсурдно е, 
ако си поставиш едно 
охладително тяло, това 
не ти се включва във 
височината на площта, 
но ако го направиш по-
красиво и го оградиш с 
декоративна решетка, 
ти се включва. Това са 
дребни на пръв поглед 
неща, но са важни и не 
стимулират инвестито-
рите да ги правят, не 
стимулира и енергийна-
та ефективност. Това са 
директиви и регламен-
ти, които ние трябва да 
изпълним“ - заключи 
вицепремиерът. 

Законови промени ще стимулират устойчивото строителство

САНИРАЙТЕ С
TONDACH®

лесно;

ефективно;

дълготрайно;

сигурно;

www.tondach.bg
E-mail: office@tondach.bg

Подменят асфалта 
на Дунав мост 2 
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Ремонтите на трите 
виадукта по магистрали-
те „Тракия“ и „Хемус“, 
както и довършването 
на магистрала „Хемус“ 
край Белокопитово и ма-
гистрала „марица“ пре-
ди турската граница са 
замразени. Причината 
е орязването на бюдже-
та на Пътната агенция с 
15% заради актуализаци-
ята на парите за Здрав-
ната каса с 225 млн. лв. 
Строителството им ще 
бъде възстановено, след 
като се осигурят необхо-
димите средства. Очак-

ва се това да стане през 
следващата година. За 
приключването им са не-
обходими още около 25 
млн. лв., като до момента 
на фирмите са изплате-
ни близо 13 млн. лв. По 
план обновяването тряб-
ваше да започне през 
2012 г. и да се извърши 
в рамките на година и 
половина. 

През тази година на 
виадукта „Вършилата“ 
на 61-ви километър на 
магистрала „Тракия“ са 
изпълнени ремонтни-
те дейности на дясното 

платно в посока Бургас. 
Изцяло е завършено и 
дясното платно в посока 
София-Пловдив на ви-
адукта край село цере-
во при 67-и километър 
на магистрала „Тракия“. 
Предстои приемането на 
обекта. Дясното платно 
на виадукта „Бебреш“ 
при 30-и километър на 
магистрала „Хемус“ в 
посока от София към Ва-
рна също е готово. Въз-
становителните работи 
на стълбове 9, 10 и 11 на 
виадукта са изпълнени 
изцяло.

ОТ СЕДмИцаТа

15% от парите на 
АПИ пренасочени 
към здравната каса 

Липсата на средства блокира 
ремонта на виадукти

Жителите на няколко 
села в района на Петрич 
започнаха протести за-
ради забавеното стро-
ителство на Лот 4 на 
автомагистрала „Стру-
ма“. Повече от година 
и половина обиколни-
ят път минава през тех-
ните населени места, 
а обещанията, че това 
ще приключи до 15 ок-
томври, явно няма да 
бъдат спазени. Шум, 
прах, напукани къщи от 
преминаващия трафик и 
заплаха за живота на пе-
шеходците тревожат хо-
рата. Те излязоха за час 

край пътя, за да изразят 
недоволството си. ако 
проблемът не се реши, 
те и техни съселяни се 

заричат да затворят без-
срочно обходния път 
към ГКПП-Кулата през 
Петрич.

В Петричко протестират заради 
забавянето на АМ „Струма“

Информационна сис-
тема за ранно преду-
преждение и прогнози-
ране на евентуални на-
воднения ще заработи 
в София - съобщиха от 
Столична община. Стой-
ността на проекта е над 
1 млн. евро, като по-го-
лямата част от тях се от-
пускат безвъзмездно от 
германското правител-
ство.

Вече започна монтира-
нето на общо 26 станции 
на различни места в сто-
лицата, които са с радар-
ни сензори. Те ще дават 
в реално време данни 
за нивата на четирите 
реки, които минават през 
територията на София. С 
новата система ще може 
да се установи много по-
рано какво е изменение-
то в техните нива.

До момента тези дан-
ни се събират от мобил-
ни екипи от хора, което 
изисква повече време за 
измерване на нивото на 
водоемите.

Получените данни от 
радарите в станциите 
ще се обобщават, а ре-
зултатите ще дадат въз-
можност да се направи 
цялостен анализ на во-
досбора на София. Тази 
информация ще бъде ав-
томатично изпращана до 
служители на община 
София и кмета. „Това е 
изключително важно при 
насочването на силите - 
на пожарната, на нашите 
аварийни екипи, да може 
да се отива на място и да 
се предприемат дейст-
вия“, обясни столичният 
кмет Йорданка Фандъ-
кова. 

Радари ще предупреждават за 
риск от наводнения в София

 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:
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Катя ТОДОРОВА

Промяна на две на-
редби, регламентиращи 
техническите изисквания 
при проектиране на пъти-
ща и на комуникационно-
транспортните системи 
на урбанизираните тери-
тории от ЗУТ, ще започне 
в най-скоро време. Двата 
документа (Наредба 1 и 2) 
не са актуализирани по-
вече от 10 години, трябва 
да бъдат синхронизирани 
със съвременните евро-
пейски изисквания, смя-
тат експерти в служебно-
то правителство. Работна 
група под председател-
ството на заместник-ми-
нистъра на регионалното 
развитие ангел Петров 
ще предложи промените. 

Сред експертите, които 
ще предложат изменения 
в наредбите, са включе-
ни представители на 2 
министерства, агенция 
„Пътна инфраструктура“, 
браншови организации и 
академичната общност. 
Предложените вариан-
ти за актуализиране на 
изискванията за пътно 
проектиране и повиша-
ване на пътната безопас-
ност ще бъдат обсъдени 
от Обществения съвет 
към министерството на 
регионалното развитие. 
От регионалното ведом-
ство смятат още, че про-
мените могат да бъдат 
направени след проучване 
и анализ на практиките 
на различни европейски 
страни, включително и 
на германската практи-

ка. Особено важни са ре-
зултатите от оценката на 
въздействие от въвежда-
не принципите на една 
или друга страна, като се 
вземат предвид специ-
фичните ни географски 
особености, климатични 
и сеизмични въздействия, 
както и други особено-
сти от икономически и 
социален характер. От 
ведомството отказаха да 
се ангажират с конкретни 
срокове за продължител-
ността на въвеждането на 
промени в действащите 

ТЕмаТа

Нови стандарти за пътно проектиране до пролетта

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

АПИ иска промяна 
в нормативите за 

отводнителните 
съоръжения 

заради потопа 
на магистрала 

ÑТракияî

След 25 гОдини чакане

„Съобразяването с евростандар-
тите в тази област ще изисква труд 
и време и най-вероятно начинание-
то няма да бъде завършено от слу-
жебния кабинет“, смята Николай 
Иванов, председател на Българската 
браншова асоциация „Пътна безо-
пасност“. Той смята, че и в други 
наредби има текстове, които тряб-
ва да бъдат прецизирани, но това 
не бива да става спешно, за да не 
се обърка нещо. „Нерядко досега 
се случваше малко преди да бъде 
завършен основният ремонт или 
строителството на някой път, нор-

мите да се променят, а изпълните-
лят да е спечелил търга по старите 
изисквания за проектиране“, казва 
експертът. „малко преди началото 
на реализация на проекта обаче 
влиза в сила директива, която про-
меня стандартите на пътноограни-
чителните съоръжения (напр. пътни 
знаци и мантинели). Това естестве-
но оскъпява проекта, а строителят 
го е спечелил примерно на по-ниска 
цена и започва чудене кой да допла-
ти разликата в цената заради зави-
шените евроизисквания за пътна 
безопасност“, добавя Иванов.

Завишените евростандарти 
изискват средства

Николай Иванов, председател на Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“:

Според доц. Петър Стефанов от 
УаСГ проблемът е много сериозен, 
защото нормите за проектиране на 
пътища не са актуализирани може 
би от 25 години. „Затова поизоста-
нахме от европейските стандарти и 
нормативи, които вървят напред и 

се развиват, особено немските, от 
които най-много сме заимствали“, 
казва експертът. По думите му, 
промените на наредбите не могат 
да станат в планираните кратки 
срокове, преработването ще отнеме 
време и затова трябва екип от най-
добре подготвените специалисти 
у нас да направят измененията. 
„Някои части от нормите за проек-
тиране на пътища трябва да бъдат 
отново разработени, като например 
за кръгови кръстовища“, предлага 
той. „В момента това се прави по 
нормативи на други страни. В се-
гашните норми за проектиране има 
само една страница за проектиране 
на подобни пътни съоръжения, 
което е абсолютно недостатъчно“, 

добавя доц. Стефанов. Експер-
тът смята, че е необходимо и при 
проектирането на магистрали да 
се направят някои промени. По 
думите му, с изменения на Закона 
за движение по пътищата се разре-
шиха по-високи скорости по ауто-
баните ни, но напречните наклони 
в съществуващите у нас не съот-
ветстват на тях и това налага по 
мостовете да се поставят ограниче-
ния с 10-20 км/ч, за да не се излезе 
извън рамките на устойчивост на 
автомобила в завоите. Доцентът 
призова по-скоро да се сформира 
колективът от специалисти. ако се 
подготви всичко в кратък срок, то 
промените ще могат да се разгле-
дат в рамките на 5-6 месеца. 

Екип от най–добре подготвените специалисти 
у нас да направят измененията

Доц. Петър Стефанов от УАСГ:
ПОЗИЦИИ

Най-новите ни автомагистрални отсечки са строени по 
доста стари стандарти
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наредби. В последния ме-
сец след проливни дъждо-
ве на няколко пъти бяха 
наводнявани части от ав-
томагистрала „Тракия“. 
Това накара ръководство-
то на Пътната агенция 
да поиска промяна и на 
нормативите за проекти-
ране на отводнителните 
съоръжения на шосетата 
и аутобаните. Други екс-
перти обаче са на мнение, 
че става въпрос основно 

за лоша поддръжка на от-
воднителните канавки, ко-
ито в повечето случаи са 
обрасли и не са почиства-
ни от години. Отделно ка-
налите под пътните плат-
на и останалите дренажни 
съоръжения също не се 
поддържат в изправност, 
за да могат при необхо-
димост бързо да отвеж-
дат прииждащите води и 
те да не заливат пътното 
платно.

Д о г од и н а  о т н о в о 
по бул. „цариградско 
шосе“ ще има ремонти 
и част от тях ще бъдат 
в зона по-близо до цен-
търа, сочат плановете 
на общината в София. 
Едната отсечка, пред-
видена за обновяване, 
е от бул. „П. Яворов“ 
до надлеза на 4-ти км, 
който това лято бе ос-
новно ремонтиран. Дру-
гата е от разклона за 
летището на 6-и кило-
метър до детелината с 
Околовръстния път. За 
целта ще бъдат инвес-
тирани почти 13 млн. 
лв., сочат предварител-
ните сметки. Плановете 
предвиждат и ремонт 
на детелината на буле-
варда с алея „Яворов“. 
Преди Околовръстното 
ще бъдат обновени мос-
тът над река Искър и 
транспортният подлез до 
него. Ще се ремонтира 
основно и един от най-
натоварените подлези 
по „цариградско“ - този 
при хотел „Плиска“.

За догодина общината 
ще започне обновяване 

и на бул. „Сливница“ 
между булевардите „К. 
Величков“ и „П. Дертли-
ев“, като в начинанието 
ще бъдат вложени 6,2 
млн. лв. и то трябва да 
приключи за 2 месеца. 
Проектът включва и ос-
новен ремонт на надлеза 
при Захарна фабрика, 
който не е ремонтиран, 
откакто е построен.

В списъка за стро-
ежите и ремонтите през 
2015 г. е естакадата - при 
булевардите „Гешов“ и 
„България“. Тя струва 
27,8 млн. лв. и трябва да 
е готова за 12 месеца. 

Догодина ще се раз-
ширява бул. „Тодор Каб-
лешков“ между булевар-
дите „Братя Бъкстон“ и 
„цар Борис III“. Рабо-
тата трябва да завърши 
за не повече от 90 дни и 
ще струва на общината 
около 3,6 млн. лв. В тази 
зона булевардът ще бъде 
с 4 ленти.

В района ще се ре-
монтира и бул. „Братя 
Бъкстон“. Ще се подме-
нят настилката, трото-
арите, бордюрите, ос-

ветлението, ще се на-
прави велоалея, ще се 
монтират и антипаркинг 
стълбчета. Инвестици-
ята в проекта ще е 1,2 
млн. лв.

Един от най-скъпи-
те проекти, за който ще 
бъдат изхарчени 8 мили-
она, ще е за реконструк-
цията на бул. „Княз Дон-

дуков“ между улиците 
„Кракра“ и „Бачо Киро“. 
Според експерти обек-
тът ще бъде най-сложен 
за изпълнение, защото 
ще предизвика големи 
задръствания в центъра 
на столицата. Планира 
се подмяна на широко-
релсовия път, бордюрите 
и тротоарите. Тепърва 

ще се решава дали па-
ветата по булеварда ще 
бъдат заменени с асфалт.

В центъра на София 
за 45 дни ще се ремон-
тира и бул. „Прага“ от 
булевардите „Скобелев“ 
до „П. Славейков“. Пла-
новете предвиждат ново 
отводняване, бордюри 
и тротоари и подмяна 
на паветата с асфалт. 
Напролет ще започне 
последният етап от ре-
монта на пешеходната 
зона по бул. „Витоша“ 
- между „Солунска“ и 

„алабин“.
Догодина общината 

има намерение да ре-
монтира и 6 км от бул. 
„Вл. Вазов“ - от моста 
„Чавдар“ до „Ботевград-
ско шосе“. Ще излезе 
почти 15 млн. лв. Ще 
се обновят 8 моста над 
Перловската река и един 
подлез.

Столична община ще 
инвестира в ремонти до-
година 100 млн. лв. Ос-
вен големите 17 обекта 
ще се обновят и малки 
улици.

ТЕмаТа

Нови стандарти за пътно проектиране до пролетта

 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

Догодина пак ремонти по „Цариградско шосе“

В началото на миналата сед-
мица трамваите тръгнаха през 
кръстовището на Лъвов мост в 
столицата. Движението им по 
бул. „мария Луиза“ през моста 
към жп гарата и кв. „Надежда“ 
бе спряно преди няколко месеца, 

за да започне реконструкцията 
на кръстовището и да се изгради 
пътен възел на две нива.

Трамваите се движат отново 
по обичайните си маршрути - от 
пл. „Журналист“ до „Илиянци“ 
(линия 12) и до „Орландовци“ 

(линия 18). Трамвай номер 4, 
който свързва столичния квартал 
„Княжево“ с „Орландовци“, също 
минава през възстановения Лъвов 
мост.

Вече е готова северната дъга 
на кръговото движение и по нея 
се движат автомобилите по бул. 
„Сливница“ от Сточна гара към 
жк „Люлин“. Северното директно 
платно в същото направление, ко-
ето минава под бул. „мария Луи-
за“, сега се използва за движение 
в обратната посока.

В момента продължава работа-
та по тунела, който е под южните 
платна на кръстовището, и по 
стария мост. Трябва да се довър-
шат останалите дъги на Кръгово-
то. Проектът за реконструкцията 
на кръстовището при Лъвов мост 
се проточи заради забавянето на 
археологическите проучвания в 
северните основи на съоръжени-
ето.

Пуснаха трамваите по Лъвов мост

През това лято за реконструкцията на част от „Цариградско шосе“ бяха вложени около 10 млн. лв.

Засега през кръстовището в посока север-юг преминават само трамваите
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Разговаря 
Виолета 
ВЛАСТАНОВА

- Г-н Алипиев, кои са 
големите инвестицион-
ни проекти в сектора 
„Транспорт и логисти-
ка“, които се реализи-
рат в момента или пред-
стоят да стартират в 
близко време?

- Практиката на Бъл-
гарската агенция за ин-
вестиции е да спазва 
принципите на конфи-
денциалност по отно-
шение на проектите, за 
чието административно 
обслужване отговаря. 
Затова, без да спомена-
вам имена на компании 
и проекти, ще отбележа, 
че има известен интерес 
към изграждането на ло-
гистични бази за износ 
на зърнени продукти, към 
изграждането на логис-
тични помещения, пред-
назначени за съхранение 
на продукти на фарма-
цевтичната промишле-

ност, и други. Немалка 
част от сериозните ин-
вестиционни инициативи 
минават през изпълнени-
ето на концесионни до-
говори, за което отговаря 
съответната ресорна ди-
рекция в министерството 
на транспорта и съобще-
нията. Има много перс-
пективи в използването 
на българските приста-
нища например, поради 
тяхното стратегическо 
положение.

- Какъв е интересът 
за инвестиции в сфера-
та на инфраструктура-
та и строителството? И 
отговаря ли състояни-
ето им на инвеститор-
ските нужди?

- Тези инвестиции по 
правило са по-мащабни, 
изискват по-големи ре-
сурси за осъществява-
нето им. С тях повече 
се занимават институци-
ите, които организират 
тръжни процедури за из-
пълнението на проекти в 
тази сфера - защото това 
е официалната практика, 
чрез тръжни процедури. 
Поне при инфраструк-
турата. Иначе строител-
ството на друг тип обекти 
беше активно подпома-

гано от агенцията през 
периода 2004-2009 годи-
на. През това време бяха 
вложени много милиарди 
левове. Реализираха се 
важни търговски обек-
ти - молове, търговски 
центрове и др., които пък 
съставляват кръвонос-
ната система на стопан-
ството. Сега потенциалът 
идва от големите инфра-
структурни обекти, като 
например автомагистрала 
„Струма“ или изграж-
дането на най-високата 
сграда - 125-метровия не-
бостъргач в София. Ние 
не сме изгубили сектора 
от фокус и продължаваме 
да насърчаваме строи-
телството на търговски 
обекти.

По отношение на път-
ната инфраструктура ня-
маме много поводи за 
гордост. можем обаче 
да се похвалим с интер-
нет инфраструктура. Там 
скоростта на интернет в 
България нарежда стра-
ната ни в топ 10 на света, 
което е наистина чудесна 

новина. Всеки се нуждае 
от бърза и ефективна ин-
тернет връзка.

- Кои са най-големите 
препятствия, които сто-
ят пред инвеститорите 
при реализацията на 
проектите си? И какви 
действия се предприе-
мат, за да се отстранят 
тези пречки?

- Този въпрос предпо-
лага дълъг отговор, но аз 
ще се опитам да отговоря 
накратко. На първо мяс-
то, важни са усилията, 
които съвместно трябва 
да полагат органите на 
централната и на местна-
та власт. Проточващите 
се в дълги периоди про-
цедури за издаване на 
разрешителни за строеж 
са проблем, който е на-
лице. Отговарящите за 
сектора органи на влас-
тта следва да оптимизи-
рат набора от изисквания 
и той да е съотносим с 
това, което имаме като 
изисквания за благоу-
стройство и безопасност 
днес. Уверен съм, че в 
тази насока се полагат 
усилия, но винаги има 
какво да се прецизира. 
Освен това имаме и въ-
проси, които касаят фи-

нансирането на дадени 
проекти - ако в даден мо-
мент финансовите пото-
ци се забавят или спрат, 
се досещате докъде може 
да доведе това. Имаме 
негативен пример с ня-
колко имота, които стоят 
замразени, локализирани 
на иначе чудесни места 
в центъра на София. Не 
бих искал да спомена-
вам имена на компании 
тук. Вероятно причините 
за спирането им са фи-
нансови. малкият пазар 
в България е огромен 
проблем. Инвеститорите 
не съумяват да продадат 
апартаментите или офи-
сите си на цените, които 
очакват. Тези проблеми 
трудно ще се отстранят, 
нужно е време. Нужен 
е много голям анализ, а 
освен това аз се спрях 
само на 2 от тях, списъ-
кът може да е много по-
обширен. 

- Какъв дял от бъл-
гарската икономика 
заемат транспортът и 
логистиката и как той 
може да се увеличи?

- малко трудно е да се 
направи точно измерване 
с цялата относителност 
на букета от подотрасли, 
които влизат в този сек-
тор. Все пак ще напра-
вя оценка за около 10% 
брой от заетите в Бълга-

рия, както и за около 10% 
от БВП. Тук обръщам 
внимание на възможнос-
тите, които могат да се 
получат - като бъдещи 
приходи от големите ин-
фраструктурни проекти, 
например магистралите. 
Това би бил един от начи-
ните делът на транспорта 
в основните макроико-
номически параметри да 
нарасне. 

- Какво е състоянието 
на пазара на големите 
търговски площи?

- Всяка сделка тук е 
строго индивидуална. 
Има разлика в ценови-
те равнища в отделните 
градове в страната, като 
София държи първен-
ството по цени и интерес 
по обективни причини. 
Традиционно двата най-
големи морски града, 
както и Пловдив, Стара 
Загора, Русе също гене-
рират потребители в раз-

лична степен. ако голя-
ма търговска верига от 
типа „мол“ отвори врати 
с наети около 80% от по-
мещенията си, това вече 
се счита за много голям 
успех. Финансовата кри-
за принципно рефлектира 
най-много точно в този 
сегмент от икономиката. 
цените в София на ква-
дратен метър при офи-
сите са от 8 до 12 евро 

средно, в останалата част 
от страната нивата са по-
ниски. 

- Кои са основните 
предимства, които стра-
ната ни има като инвес-
тиционна дестинация?

- Стабилна макроико-
номическа среда, ниско 
данъчно бреме, валутен 
режим и добре образова-
на и високо квалифици-
рана работна сила. 

- Участвахте в бъл-
гаро-турския бизнес 
форум, който се про-
веде наскоро в Плов-
див, какви са Вашите 
впечатления и има ли 
интерес за инвестиции 
у нас?

 - Интересът за ин-
вестиции специално за 
Пловдив и областта ще се 
разширява заради стра-
тегическото й местопо-
ложение. Градът може да 
заинтригува инвеститори 
в областта на хранител-
но-вкусовата промишле-
ност, туризма, аутсорсин-
га и др. Сериозен интерес 
от турски компании ще 
има в развитието на ло-
гистиката заради страте-
гическото разположение 
на Пловдив. Това че има-
ше търговски представи-
тел на Турция в Пловдив, 
показа сериозни наме-
рения за инвестиции в 
региона. Хранително-

вкусовата промишленост 
е може би най-важният 
сектор - заради кадрите, 
които се обучават в уни-
верситетите в града.

Имаме сертифицира-
на турска инвестиция 
в Първомай. Същевре-
менно консервната про-
мишленост дава също 
възможност, макар че в 
миналото е била в доста 
по-голям обем. аутсор-

сингът също има поле за 
развитие в града. Това е 
пренасяне на дейности 
от страни, където стру-
ват по-скъпо, в такива, в 
които е значително по-
евтино, като България. 
Например има компании, 
които изнасят счетовод-
ството си тук. Отрасълът 
е малко нов, развива се 
от 2011 г. насам. В София 
в момента в него рабо-
тят над 20 хиляди души. 
Бизнес парк като този в 
София да бъде построен 
тук е напълно възмож-
но. Но трябва да заличим 
бездната в заплащането 
между Пловдив и София.

Потенциалът на тури-
зма в Пловдив също е 
много голям заради бли-
зостта с Родопите. Гра-
дът може да привлича и 
с конгресния туризъм. 
Неслучайно тази среща 
на компаниите бе именно 
в Пловдив.

Има много перспективи в 
използването на българските 
пристанища поради тяхното 
стратегическо положение

По отношение на пътната 
инфраструктура нямаме 
много поводи за гордост

Финансовата криза 
рефлектира най-много върху 
пазара на търговски площи

Георги Алипиев, Дирекция „Секторно и инвестиционно обслужване“ в БАИ:

 Георги Алипиев е и.д. 
директор на Дирекция 
„Секторно и инвести-
ционно обслужване“ и 
секторен експерт „Транс-
порт и логистика“ в Бъл-
гарската агенция за ин-
вестиции (БАИ). Това е 
правителствена агенция 
към Министерството на 
икономиката и енерге-
тиката и е създадена, за 
да подпомага министъ-
ра при изпълнението на 
държавната политика в 
областта на насърчаване 
на инвестициите. Мисия-
та на БАИ е да привлича 
инвестиции в България, 
да подпомага стартира-
щите проекти и да гаран-
тира успешното им раз-
витие, като в резултат 
се създават нови работни 
места, подпомага се изно-
сът и трансферирането 
на ноу-хау в българската 
икономика. 

Тромавите процедури за строителни 
разрешения са проблем 
за инвеститорите
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Засилен интерес към 
бизнес имоти от по-горен 
клас отчитат от агенции-
те за недвижимости. По-
вишава се търсенето на 
висококачествени офис 
площи клас а, предимно 
в зоните, наложили се 
като бизнес „хъбове“ - 
бул. „цариградско шосе“, 
около Бизнес Парк Со-
фия и бул. „България“. 
Районът около новия 
проект Capital Fort на 
7-11-и километър все по-
често влиза във фокуса 
на компаниите, таргети-
ращи разрастване в на-
чалото на 2015 година и 

имащи високи очаквания 
за качеството на офис 
пространството. 

Към момент а  най-
активни в търсенето са 
нови компании, влизащи 
на пазара, или фирми, ко-
ито разширяват дейност-
та и продукцията си.

Основните изисквания 
на наемателите, незави-
симо от индустрията, в 
която оперират, са до-
бро съотношение цена-
качество, комуникативна 
локация с добра обезпе-
ченост на градски транс-
порт, възможност за гъв-
кавост при необходимост 

от допълнителни площи. 
ц е н и т е  в  с е г м е н -

та към момента регис-

трират леко повишение. 
При проектите клас а 
устойчивата тенденция 

на бързо усвояване дава 
възможност на част от 
наемодателите да увели-
чат офертните си наемни 
нива, достигайки 13 евро 

на кв. м. Ефективните 
наеми при тези проекти 
варират между 10,5 и 12 
евро кв. м в зависимост 
от локацията и специ-
фичните изисквания на 
наемателите, коменти-
рат консултанти. Според 
тях офисният сегмент ще 
продължи да се разви-
ва положително и през 
следващата година, тъй 
като се очаква открива-
нето на още няколко нови 
обекта. Прогнозата е и за 
засилване на предпостав-
ките за повече сключени 
договори за наем от типа 
Build-to-Suit, или „на зе-
лено“, през следващата 
година.

ИмОТИ

Позитивни тенденции на па-
зара в двата най-големи града 
на страната - София и Варна, се 
наблюдават през август. „Про-
дажбите на имоти през мина-
лия месец достигнаха рекордни 
нива, което ни дава основание 
за оптимистични очаквания за 
второто полугодие на годината“, 

посочват от Bulgarian Properties. 
През август цените на жилищата 
в София са се повишили с малко 

над процент спрямо юли и с 0,95 
на годишна база. Във Варна през 
последния месец се наблюдава 
спад от 1,5%, но на годишна база 
ръстът достига 13,3%. 

Във ваканционния сегмент 
обаче цените продължават да па-
дат, макар и с по-бавни темпове. 
Причините за това се крият как-
то в липса на наплив от страна 
на руснаци това лято, така и в 
свръхпредлагането на жилища. 
В Слънчев бряг например аген-
цията отчита намаление от 1,2% 
през последния месец и 4,4% за 
година. Спрямо пиковите равни-
ща цените в морския курорт са 
намалели с близо 37%. В Банско 
през август спадът на цените е 
под процент, а на годишна база 
достига 5,6%. В сравнение с пи-
ковите равнища обаче там е изме-
рен най-рязък спад на цените на 
имотите - над 61%.

Започва изграждането на 
многофункционален спортен 
комплекс в София, съобщи 
кметът на столицата Йордан-
ка Фандъкова. Очаква се мо-

дерното съоръжение да отво-
ри врати в средата на 2015 г. 
Комплексът ще бъде ситуи-
ран в новостроящия се парк 
„Възраждане“ в Зона Б-5. За 

строителството му общинското 
дружество „Спортна София“ 
подписа споразумение за заем 
от 3 млн. лв. от програмата 
„Джесика“.

Спортният център ще се 
простира на близо 24 декара 
площ. Той ще разполага с три 
игрища за минифутбол и също 
толкова тенис корта на изкуст-
вена трева, игрище за плажен 
футбол или волейбол, пързалка 

за кънки и хокей със синтети-
чен лед. Предвидени са и тере-
ни за стрийтбол, петанг, тенис 
маси. малчуганите ще могат 
да се забавляват на спортни 
площадки с аниматори. „Ком-
плексът е предназначен за про-
веждане на целогодишен масов 
спорт. Искаме да удовлетворим 
желанията на всеки един член 
от семейството, независимо от 
възрастта“, посочи Бойко До-

дов, изпълнителен директор на 
„Спортна София“.

От дружеството се надяват, 
че в почивните дни спортното 
съоръжение ще събира близо 
500 посетители, и обещават 
цените на билетите да са дос-
тъпни за всички софиянци. 
Строителството на комплекса 
ще започне до два месеца, като 
през октомври ще бъде избрана 
фирмата изпълнител. 

Жилищният пазар в София и Варна 
се възстановява
Цените във ваканционния 
сегмент падат

Сгради с конструктив-
ни дефекти също ще се 
санират с европари. Така 
наклонени и напукани 
блокове, както и таки-
ва, които не отговарят 
на проекта си, ще мо-
гат да се възползват от 
средствата. „Конструк-
тивното укрепване на 
сградите ще бъде сред 
допустимите разходи по 
програмата за енергийно 
обновяване на българ-
ските домове през новия 
програмен период 2014-
2020 г.“, обяви зам.-ми-
нистърът на регионал-
ното развитие инж. ан-
гел Петров на среща за 
изготвянето на рамкови 
споразумения с търгов-
ските банки, които имат 
интерес да отпускат кре-

дити по програмата. До 
момента сградите с кон-
структивни дефекти ня-
маха право да се въполз-
ват от еврофинансиране. 
Сега повече домове ще 
могат да се санират с 
безвъзмездната помощ. 
Освен това в следващия 
програмен период стра-
ната ни ще разполага с 
по-голям бюджет за тези 
мерки, като се очаква и 
интересът на хората да 
е по-голям. До 2020 г. 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж“ са 
предвидени 174.85 млн. 
евро. Вече са внесени 
414 заявления за евро-
финансиране от сдру-
жения на собственици 
на сгради, като 390 са 
одобрени.

Санират и дефектни 
сгради с евросредства

цените на апартаментите око-
ло новите метростанции в сто-
личния квартал „младост“ са ско-
чили с около 5% от началото на 
годината в сравнение със същия 
период на миналата. В южните 
квартали на София пък двустай-
ните жилища вървят между 45 и 
60 хил. евро. 

Със 17% пък са се увеличили 
продажбите на апартаменти през 
последните три месеца, за разли-

ка от първото тримесечие на 2014 
г. За второто тримесечие данни-
те показват леко увеличение на 
цените на недвижимите имоти, 
което е в рамките на по-малко от 
1%. Балансът между търсенето и 
предлагането на жилища се запаз-
ва, като средният период за про-
дажба на един имот през първите 
6 месеца на годината е 63 дни, 
докато през 2012 г. е бил около 
120 дни, а през 2013 г. - 100 дни. 

Апартаментите около новите 
метростанции поскъпнаха

Повишава се търсенето на 
бизнес площи от висок клас

Изграждат спортен комплекс в 
столицата със заем от „Джесика“



Няма да коментирам 
плюсовете и минусите на 
конструктивната схема 
на сградата „небостър-
гач“, а по-скоро човеш-
кия аспект на това тех-

нологично творение. Раз-
бира се, че като архитект 
такава сграда би била 
наистина професионално 
предизвикателство, но 
от друга страна... моето 
собствено архитектурно 
студио се нарича „ар-
хитектурно студио Не-
бостъргач“ като закачка 
с нашите собствени тво-
рения - все пак не може 
да отречете, че е забавно 
проект на къщичка на 
село с РЗП 120 кв. м да 
е проектирана от екип 
на „Небостъргач“. ми-
сля, че с това донякъде 
отговарям и на въпроса 
ви „За или против небос-
търгачите в България?“. 
Небостъргачът, като из-
раз на особено високи 
технологични, качестве-
ни, интелигентни и т.н. 
достояния на човека, би 
трябвало да се появи в 
среда, която да съответ-
ства на горните показате-
ли. Човекът преди всич-
ко трябва да е нахранен, 
облечен, относително 
сигурен за себе си и се-
мейството си, за да може 
да влезе в такава сграда, 
да й се диви на красота-
та, на конструктивния и 
архитектурен гений на 
създателите й, да ахка и 
пак да ахка пред такова 
чудо. ако тези предвари-
телни условия обаче не 
са налице, едва ли би ви-
дял и един квадратен ми-
лиметър от прекрасното 
творение на човешката 
мисъл и технологии.

Небостъргач би тряб-
вало да се изгради в сил-
но урбанизирана тери-
тория - не в градската 
или морската градина, не 

„кореспондирайки си“ с 
еднофамилни жилищни 
сгради в жилищна ус-
тройствена зона с малка 
височина. Просто трябва 
да „стои“ адекватно в 
средата, над която при 
всички случаи ще доми-
нира като обем.

Другият проблем с не-
бостъргачите в България 
е, че ние, малкото оста-
нали обитатели на тази 
иначе прекрасна стра-
на, отдавна сме загуби-
ли мярката за нещата. а 
като започнем да демон-
стрираме „величието“ 
си, изграждайки небос-
търгач след небостър-
гач, скоро ще задминем 
китайците с техните гра-
дове на бъдещето, разпо-
ложени на невъобразимо 
много нива, всяко от кои-
то отделна урбанизирана 
структура (за милиони 
хора-мравки). Затова 
може би е по-добре, пре-
ди да започнем, да се 
запитаме ще можем ли 
да запълним тези сгради 
с функции и най-вече с 
хора - нахранени, обле-
чени, относително си-
гурни за своето бъдеще 
и за това на семейство-
то си. Иначе просто ще 
облечем една прекрас-
на, изключително скъпа 
дреха на една не дотам 
съвършена фигура.
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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
www.iblspa.it

Небостъргачи в Бъл-
гария - и да, и не! Зависи 
от мястото и целесъо-
бразността. Конкретно 
например има три висо-
ки сгради на цариград-
ско шосе на влизане в 
София. Всяка сама по 

себе си е хубава, но като 
ансамбъл не стоят добре. 
Трите една до друга на 
такова малко място не са 
добро решение. Сигур-
на съм, че нормативно 
всичко е издържано, но 
проблемът е, че парце-

лите са малки. Впрочем 
малките имоти у нас са 
пречка за такова мащаб-
но строителство.

Строежи до небесата са решение 
за силно урбанизирани територии

Имотите у нас са малки 
за такива мегапроекти

Българският народ 
е склонен към крайно-
сти. От тази наша чер-
та произтичат и част от 
грандоманските идеи 
за строеж на небостър-
гачи. Вярвам обаче, че 
времето им ще отмине, 
тъй като една толкова 
сериозна инвестиция не 
може да бъде самоцел. 
ако трябва да се случи, 
самият бизнес и усло-
вията на средата ще го 
наложат. 

Изграждането на не-

бостъргач не е толкова 
проста дейност, колкото 
изглежда на пръв поглед, 

и може да доведе до куп 
проблеми. Все пак става 
дума за цял един верти-
кален град. Въпросът с 
финансирането на голям 
и сложен обект от подо-
бен ранг също е серио-
зен. 

Като добавим и факта, 
че цените на терените 
у нас не са така високи 
като в Ню Йорк и Чикаго 
например, издигането на 
гигантски постройки в 
България съвсем не из-
глежда належащо. 

Българите сме хора на крайностите

Разбира се, небостър-
гачите имат място в гра-
довете, но в определени 
зони за високо строител-
ство.

моето мнение е, че 

Бургас обаче няма нужда 
от небостъргачи. 

В жк „меден рудник“ 
има една висока сграда, 
на която казват небос-
търгач, но тя не е. Не ми 

се струва удобно да се 
живее на 40-ия етаж на-
пример.

Но по комплексите, 
където има повече прос-
транство, може да се обо-

соби зона за високи сгра-
ди. В центъра на Бургас 
такова място няма.

40–ият етаж не е удобен
Арх. Владимир Милков, председател на САБ - Бургас:

Арх. Ралица Лозанова, „Архитектурно студио Небостъргач“:
Арх. Даниела Цонкова - „Д-арк студио 2007“ ООД:

Нямам еднозначен отго-
вор „за“ или „против“ не-
бостъргачите. Трябва да се 
преценява според целесъ-
образността и мястото. Не 
виждам причина в Пловдив 
например да се мисли в тази 
посока. Градът не се нуж-
дае от мастодонти и сгради 
гиганти. Дори идеята за някакъв нов 
изкуствен хълм, с висока сграда в под-
ножието на Стария Пловдив и антич-
ния театър, която се лансира отскоро, 
ми е не на място. Небостъргач в град 

като нашия не е необходим 
нито като обемно градоус-
тройствено решение, нито 
пък за административни или 
бизнес нужди. Вярно е, че 
имаме недостиг на офиси 
клас „а“, но не е нужно те 
да са във височина. Пловдив 
има достатъчно стари и не-

използвани сгради, които биха могли 
да се преустроят и да станат функцио-
нални. След проекта за небостъргач на 
марково тепе, който пропадна, темата 
за такъв тип сграда не е на дневен ред.

Няма нужда от мастодонти
Арх. Христо Гинев - КАБ Пловдив: Арх. Георги Чернев:

За или против небостъргачите в България?
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Тъй като няма ясна де-
финиция за „небостъргач“, 
предпочитам да говорим за 
високи сгради, вместо за не-
бостъргачи. Когато дебати-
раме „за или против“ даден 
тип сгради, първо трябва да 
уточним в контекста на как-
ва среда ги позиционираме 
- в центровете на градовете, 
в нови урбанизирани тери-
тории и вторични градски центрове, 
някъде сред полето или пък защо не и 
на морето. Така отговорът на въпроса 
може да бъде различен за всеки тип 
среда. Например аз лично не считам, че 
е удачно да се изграждат високи сгради 
в историческите центрове на българ-
ските градове, където има характерно 
ниско или средно етажно строитеслтво, 
с преобладаваща възраст повече от 50 
години. В същото време във форми-
ращите се вторични градски центрове 
на големите градове, извън рамките на 
историческия център, считам, че има 
достатъчно предпоставки, включително 
и икономически, за появата на високи 
сгради. Те са важен елемент от форми-
рането на съвременния градски силует 
и могат да служат за промяна на даде-
ната територия, за появата на нови град-
ски забележителности, появата на нови 
форми и стандарти за обитаване и труд.

През последните години наблюда-
ваме силна тенденция за увеличаване 
на строителството на високите сгради, 
включително на места, където допреди 
15-20 години се считаше немислимо 
да има такъв тип сгради. Стари евро-

пейски градове, като Виена 
и милано, през последните 
години драстично промени-
ха градския си силует бла-
годарение на новите реали-
зирани проекти за високи 
сгради. Други по-близки 
примери са градове като 
Варшава и Букурещ и раз-
бира се, Истанбул, където 
в момента се строят над 50 

сгради с височина над 100 м.
Тази тенденция е глобална и няма 

как да не се прояви у нас. Дължи се 
основно на два фактора. Първо, засил-
ващата се урбанизация и непрекъсна-
тото увеличаване на гъстотата на на-
селението в големите градове, и второ, 
наличието на достатъчно голям пазар 
на достъпни съвременни технологии за 
строителство на високи сгради.

Реалната необходимост за такива 
сгради се появява от пазарното търсене 
и от наличието на достъпни техноло-
гии. В момента мога да твърдя, че и 
двете са налични в България, или поне 
в София.

Тъй като виските сгради са едни от 
най-видимите и доминиращи елементи 
на града, те могат да предизвикат реди-
ца дискусии и противоречиви настрое-
ния сред публиката. В повечето случаи 
това се дължи на неудачна връзка със 
заобикалящата среда или неадекватна 
архитектура. В София има поне някол-
ко такива проекта, за които се надявам 
никога да не бъдат реализирани, пове-
чето от тях са ситуирани в ценъра или в 
близост до него.

Необходимостта от високи сгради 
се определя от пазарното търсене

Неспиращата надпрева-
ра за издигане на сгради 
до небето продължава вече 
повече от век. Започнала 
от американските мегапо-
лиси, където желанието 
за архитектурен облик на 
надмощието и богатството 
се изразява в непрекъснато 
изникващи един до друг 
небостъргачи. С течение на времето 
тази тенденция навлиза и в по-голе-
мите градове в Европа и по целия 
свят. Съществената разлика обаче е, 
че небостъргачите в СаЩ нямат тази 
историческа среда и архитектурен кон-
текст, с които да се съобразяват, какви-
то има във всеки европейски град. Все 
пак сравнявяме една 200-годишна с 
нашата европейска - 2000 и повече го-
дини история в развитие на градовете. 

Това превръща ситуирането на ви-
соките сгради в сериозен проблем, 
особено що се отнася до исторически-
те центрове на градовете. Редица при-
мери показват, че този проблем може 
да бъде решен по три начина: 
 Или високите сгради целенасоче-

но се изнасят извън центъра, далеч от 
историческите дадености, като с това 
се обособяват нови административни 
и бизнес центрове-например „Дефанс“ 
в Париж.

  Или небостъргачите 
биват вписани в историче-
ския център и разчитат на 
силата на контраста - офис 
сградата на „Swiss Re“ в 
Лондон на арх. Норман 
Фостър.
  Не се строят високи 

сгради, какъвто е примерът 
с Флоренция. И до днес ку-

полът на Брунелески на „Санта мария 
дел Фиоре“ е най- високата точка.

Кое решение би било по-подходя-
що за България и град като Пловдив 
например, зависи от това доколко 
искаме да съхраним историческата му 
същност. Пловдив винаги се е асоции-
рал със седемте хълма, които оформят 
силуета и структурата на града. Те са 
обусловили историческото и архитек-
турното му развитие и са се превърна-
ли в негов отличителен белег. Затова 
издигането на небостъргач би наруши-
ло възприемането на градския пейзаж 
в неговия автентичен и естествен вид. 
Градът не се нуждае от нов репер, за-
щото е наситен с достатъчно много ар-
хитектурни, културни и природни цен-
ности. В този смисъл може би трябва 
да вложим усилия в разкриването на 
подземните архитектурно-историче-
ски пластове, вместо да се опитваме 
да достигнем небесата.

Извисяващите се постройки не 
винаги са символ на по–модерен град

Радина Събчева, студентка по архитектура, 6-и курс в НБУ:

Арх. Ангел Захариев, студио „А и А Архитекти“:

За или против небостъргачите в България?
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Студентски екип - Щефан 
Балмайер, матиас Щелмах, ма-
рия Стойчева, под ръководство-
то на Tомас Хиршман - катедра 
„Проектиране, конструкции и 
строителни материали“ - ТУм.

РеалИЗИРан ПРОект

-  А р х .  Сто й ч е в а , 
защо избрахте да се ре-
ализирате в България?

- Решението ми за връ-
щане в България след 
завършване на висшето 
ми образование в Герма-
ния беше най-вече лич-
но. При съвременните 
условия на достъп до 
информация и комуника-
ция не виждам нужда да 
ограничавам дейността 
си регионално. Работата 
и реализацията е въпрос 
на възможности. Къде и 
как се намират те, е оп-
ределящо.

-  Ка к в и  с а  т руд -
ностите,  с  които се 
сблъсквате във Вашата 
работа?

- За един млад архи-
тект у нас трудностите 
са свързани най-вече с 
ограничението на конку-
рентоспособността при 
възможностите за рабо-
та. За всички архитекти, 
започващи самостоятел-

на дейност, архитектур-
ният конкурс предоставя 
поле за изява и реализа-
ция на идеи. В момента 
държавата ни е във вто-
ри програмен период на 
финансова подкрепа от 
Европейския съюз. Въ-
преки това конкурсите, 
организирани във връз-
ка с усвояване на тези 
средства, се провеждат 
в неработещата форма 
на обществени поръчки. 
Законовата уредба в този 
случай липсва, а общин-
ската администрация, 
носеща отговорността 
по организацията, често 
няма компетентността за 
успешна формулировка. 
В същото време липс-
ват адекватни професио-
нални обединения, които 
да лобират успешно за 
решенията на подобни 
проблеми. КаБ и СаБ за 
съжаление не успяват да 
защитят интересите на 
своите членове.

- В каква обществена 
кауза във Вашия град 
бихте се включили?

- Въпросът за общест-
вената кауза на архите-
кта е много важен. Във 
всеки град има много 
проблеми за решаване, 
свързани с инфраструк-
тура, качество на обита-
ние, сграден фонд. Тези 
проблеми са възмож-
ности. Според мен ар-
хитектите трябва да сме 
по-близо до обществото, 
да покажем, че можем 
да сме полезни. И наис-
тина, най-лесно е да се 
започне от малки, локал-
ни, конкретни действия. 
Включвала съм се в по-
добни инициативи, като 
например проектите за 
подобрения на градската 
среда, организирани от 
сдружение „Трансформа-
тори“. Участвала съм и в 
събития на „морфокод“. 
При такива акции сдру-
жаването на професиона-

листи постига решение 
на проблеми и привлича 
общественото внимание 

към положителна промя-
на. В работата ни са мно-
го важни отговорността 

към обществото, средата, 
създаването на устойчи-
ви проекти.

мЛаДИТЕ В БРаНШа
Арх. Мария Стойчева:

Мария Стойчева е от 
гр. Стара Загора. Ви-
сшето си образование 
получава в Германия. 
От 2002 до 2007 г. учи в 
Техническия универси-
тет в Мюнхен, където 
завършва магистратура 
„Архитектура“. Още 
след дипломирането си 
започва работа в „ЕЦЕ 
Проектмениджмънт“ 
- България. През 2009 
г. се присъединява към 
екипа на проектантско 
бюро „Бурова архите-
кти“. През 2010 г. ста-
ва член на КАБ с пълна 
проектантска правос-
пособност. Година по-
късно започва работа в 
студио „12 I/O архите-
кти“, където твори и 
се изявява и към насто-
ящия момент.

Детска градина 
към Техническия 
университет ñ 
Мюнхен, 2005 г.

Трябва да приемаме проблемите 
като предизвикателство

Къща за игра
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Инж. Димитринка 
КАВРЪКОВА, проектант

Една от о сновните 
задачи на проектанта е 
оптимизирането на стро-
ителните конструкции, 
така че те да се изграж-
дат с минимални разходи, 
без да се прави компро-
мис с тяхната надежд-
ност и с експлоатацион-
ните им качества. Това 
може да се постигне с 
разработването на про-
ектни варианти, при кои-
то се използват различни 
съвременни строителни 
материали. 

Бих искала да споделя 
резултатите от един такъв 
опит за оптимизация от 
моята проектантска прак-
тика. При проектирането 
на жилищна сграда бяха 

разработени два варианта 
на изпълнение на неносе-
щите зидани стени:

- с използване на блок-
чета YTONG;

- с керамични блокове 
(тухли „четворки“).

целта беше да се срав-

нят технико-икономиче-
ските характеристики на 
конструкцията за двете 
алтернативни решения. 
Изборът на продуктите 
YTONG по вид и разме-
ри беше извършен, така 
че външните и вътреш-
ните стени да изпълняват 
нормативните изисквания 
еднакво или по-добре от 
варианта с „четворки“.

Описание на 
сградата

Обектът представля-
ва жилищна сградa в гр. 
София.

Застроената площ (ЗП) 
е 187,7 m2. 

Разгънатата застроена 
площ (РЗП) е 1115.6 m2. 
Сградата може да бъде 
разглеждана като един 
от примерите на наложи-
лите се през последните 

години тенденции в жи-
лищното строителство 
в градска среда, а имен-
но стремеж за възможно 
най-голямо опол-зотво-
ряване на допустимата 
интензивност на застро-
яване. 

Ефект от 
използването на 

продуктите YTONG
  масата на зидари-

ите намалява с 209,7 t 
(57,1%) общо за цялата 
сграда.
  Общата сеизмична 

маса намалява с 264 t (ет-
ажните - средно с 15,1%).
 Отпадат двуетажни-

те едноотворни рамки (4 
броя), които участваха в 
поемането на сеизмично-
то натоварване, поради 
крайно ограничените от 
архитектурното решение 
възможности за разпола-
гане на шайби в сградата.
  Резултати от сеиз-

мичния анализ на кон-
струкцията:

 o Намаляват хоризон-

тални-
те премест-

вания на конструк-
цията от сеизмично нато-
варване.

 o В резултат на нама-
ляване на масите, намаля-
ват етажните сеизмични 
сили и усилията във вер-
тикалните носещи кон-
струкции, поемащи земет-
ръса.
 Икономията на сто-

мана за изпълнение на ця-
лата конструкция е 9818 
kg (16,2%).
  Количествата на 

бетона нямат голямо из-
менение (намаление с 
2,5%), поради специфика-
та на сградата и конструк-
тивните изисквания.
 Количеството на зи-

дариите от YTONG е със 
7% повече, тъй като дебе-
лината на външните стени 
е 30 cm, от което изцяло 
отпада необходимостта от 
полагане на топлоизола-
ция по тях.

Ниското обемно тегло 
на продуктите YTONG се 
отразява пряко върху по-
стоянното натоварване на 
конструкцията от външ-
ните и преградните стени, 
което рефлектира върху 
цялостното ù поведение 
и значително облекчава 
нейната работа.

Опростяват се стати-
ческите схеми на част от 
елементите, а чрез това и 
тяхното конструиране (из-
пълнение на армировъч-
ни работи). Най-голямо и 
положително е въздейст-
вието върху сеизмичното 
моделиране и анализ на 
конструкцията.

Употребата на проду-
ктите YTONG е свързана 
с намаляване количе-
ствата на вложените ма-
териали за изпълнение 
на конструкцията, бетон 
и армировка, и води до 
реализиране на значите-
лен икономически ефект.

Възможности за отпимизиране 
на разходите в строителството

ТЕХНОЛОГИИ

Сферични бутилки, изготвени от 
желатин и ядливи мембрани, могат да 
спасят човечеството от замърсяване 
с пластмасови опаковки и амбалаж, 
което взема застрашителни размери - 
информират британски учени. Новият 
артикул носи търговското наименова-
ние Ooho и е резултат на работата на 
изобретателя Родриго Гарсия Гонсалес 
от Кралския колеж на изкуствата в 
Лондон. Той е сред петимата финалис-
ти, които ще се състезават за голямата 
награда на изобретателите „Глобален 
форум“. Тази година той се провежда 
под мотото „Пет идеи, които могат да 
променят света“.

На вид новите шишета приличат 
на медузи или на силиконови гръдни 
импланти. Те са биоразтворими и няма 
да навредят на околната среда. Затова 

могат да бъдат изхвърляни навсякъде, 
ако човек не е готов да изяде този ино-
вационен амбалаж.

Сред другите претенденти за приза 
на „Глобален форум“ са плочки, които 
произвеждат енергия под стъпките на 
минувачите, както и апликация, която 
позволява на потребителите сами да 
изследват очите си.

Промишлено произ-
водство на материал, 
който е по-твърд от диа-
манта, но струва колкото 
добрата керамика, за-
почва в Русия. Разработ-
ката, дело на учени от 
Технологичния институт 
за свръхтвърди и нови 
въглеродни материали 
от град Троицк, може да 
служи за пробиване на 
бетон и да замени диа-
мантите в инструмен-
тите за сондаж в твърди 
скали, увери завеждащи-
ят лабораторията на ин-
ститута михаил Попов.

„Това ще е диск с ди-
аметър и дебелина око-

ло сантиметър“, посочи 
той. „Черен, много лек, с 
плътност от три грама на 
един кубичен сантиме-
тър. И по-твърд от диа-
манта. Реже и надрасква 
всичко.“

материалът ултра-
твърд фулерит е създа-
ден от михаил Попов и 

екипа му преди повече 
от 20 години, но едва 
сега те откриват метод 
за евтиното му произ-
водство. Технологията 
позволява фулеритът и 
подобните на него ма-
териали да се използват 
при направата на ин-
струменти и оборудване. 

Ядливи бутилки от желатин 
спасяват от замърсяване

Материал, по–твърд от диаманта, 
пробива евтино бетон
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Жилищен блок в столич-
ния квартал „младост“ из-
никва на мястото на детска 
площадка заради техниче-

ска грешка. Едно от тепета-
та на Пловдив е разрушено 
заради непремерени биз-
нес интереси. Жители на 

комплекс „Южен полъх“ 
плащат години наред, за 
да влязат в домовете си. 
Пешеходни пътеки свърш-
ват в нищото, а банкомати 
се монтират на трафопост. 
Това са само част от бъл-
гарските строителни аб-
сурди. И ако в необятен 
Китай подобни недоразуме-
ния не бият толкова на очи, 
то в малката ни държави-
ца грешките на архитекти, 
строители и управници са 
крещящи. В някои случаи 
те могат да бъдат подмина-
ти и отстранени, но в други 
става дума за фрапантни 
нарушения. 

Ключови отсечки от Ре-
публиканската пътна мрежа 
се експлоатират десетиле-

тия неправомерно. 
Незаконни пътища в об-

щина Велико Търново пое-
мат основния автомобилен 
трафик. Южният пътен въ-
зел, който е едно от най-
големите съоръжения на 
Балканите, се оказва, че 
12 години се експлоатира 
неправомерно. Липсва до-
кументация, която да гаран-
тира, че е завършен и безо-
пасен. Така бе и с ремонти-
раното трасе през Прохода 
на Републиката. И двата 
обекта са претоварени от 
автомобили години наред, 
без да имат акт 15 и 16.

Според Закона за устрой-
ство на територията (ЗУТ) 
всеки завършен строеж 
задължително се въвежда 

На ФОКУС

Общините в страната заделят пе-
риодично не малко средства от бю-
джета си за ремонт, маркировки на 
пътни платна и улици. Всяка година 
се боядисват и пешеходните пътеки. 
Някои от тях обаче, дори и освеже-
ни, продължават да водят към нищо-
то и никой не обръща внимание на 
този факт. Не малко са примерите за 
подобни абсурди.

Два от тях са в Горна Баня. Пе-
шеходни пътеки, едната от които 
свършва с парапет, а другата - пред 
стълб на електроснабдяване. Стран-
но решение може да се види и на 
ул. „Любляна“ в кв. „Овча купел“ 

в столицата. Там пешеходната пъ-
тека води към двор на училище, не 
свършва в преход към тротоар, а се 
забива директно в бордюр и тревна 
площ.

Подобен е случаят и със „зебри-

те“ в кв. „Полигона“ и кв. „Толева 
махала“. Първата е поставена по 
начин, който я прави неизползваема, 
а още по-парадоксалното е, че води 
в храстите. Фирмата изпълнител се е 
ангажирала да поправи грешката си, 

но все още абсурдът е налице.
Пътеката струва 20 лева на ква-

дратен метър, а тази в квартал „По-
лигона“ странно защо е излязла 
около 100 лева. „Уникалното“ на 
пешеходната пътека в кв. „Толева 
махала“ се състои в това, че тя за-
почва от тревна площ и завършва 
в голяма по диаметър и дълбочина 
локва. Подобно недомислие има и 
с трамвайна спирка в кв. „Красна 
поляна“ на улиците „Добротич“ и 
„Никола мушанов“. ако трябва да 
се следват белите линии, как трябва 
да се премине през тези три железа, 
за да се пресече кръстовището? - пи-
тат пешеходците.

Въпреки бързите темпо-
ве на развитие и строител-
ство, Китай не се слави с 
най-добрата репутация по 
отношение на устойчивите 
градоустройствени плано-
ве. Наличието на десетки 
странни градове и празни 
жилищни комплекси сви-
детелства повече от крас-
норечиво за проблемите 
в системата. Примери за 
недомислия в тази посока 
има много. Един от тях е 
в град Сиан. Там местните 
власти успяват да постро-
ят жилищен комплекс по 
средата на високоскорос-
тен 8-лентов път. Всичко 
започва когато общината 
решава да премести жи-
вущите от блок в Сиан, 
провинция Шаанси в чис-
то нов жилищен комплекс, 
за да могат да построят 
обществен парк в района. 
цените на новите жили-
щата в Китай са изключи-
телно високи и затова поч-
ти никой не се отказва от 
предложението на власти-
те. Проблемът възниква, 
когато властите разбират, 
че в градоустройствения 
план на същото място, къ-
дето се намират новите 

блокове, трябва да се по-
строи нов път. Собствени-
ците отказват да се пре-
местят без компенсации. 
След строежа на скъпия 
комплекс обаче, общината 
се оказва без достатъчно 
средства и за да се напра-
вят нужните икономии, 
местната управа решава да 
построи високоскоростния 
път около новите блокове.
Случаят не е единствен 
- тухлените къщи на соб-
ственици, които са отказа-
ли да продадат жилищата 
си, редовно се озовават 
близо до новостроящи се 
пътища или небостърга-
чи. Общината на Уенлин 
изглежда обаче решена да 
открие новия път, дори и 
къщата да остане. Това не-
избежно води до проблеми 

Жилищен комплекс израсна 
насред магистрала в Китай
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в експлоатация от коми-
сия, която проверява дали 
отговаря на условията за 
безопасност и дали е изпъл-
нен според първоначалния 
проект. За двете мащабни 
пътни съоръжения във Ве-
ликотърновско това не се е 
случвало. 

Според неофициална 
информация причината 
за проблема са изчезна-
ли оригинални документи 

за строителството. Освен 
тях липсват документи и 
за изплащането на частни 
имоти с площ от близо 6 
декара. Земята на дребните 
собственици попада под 
възела, но никой не може 
да каже как те са били обез-
щетявани. а сагата около 
строителството на Южния 
пътен възел продължи бли-
зо 20 години. Съоръжени-
ето глътна 40 млн. лв. от 
държавния и общинския 
бюджет. След дълго прех-

върляне на отговорности 
между институции пробле-
мът намира разрешение 
едва преди година. Вместо 
да се поучат от проблема 
с пътния възел, във Вели-
котърновско повториха аб-
сурда. Този път с третата 
лента на пътя през прохода 
Хаинбоаз. Тя също е на-
правена без разрешение и 
минава през чужди земи и 
гори. След 7-годишно про-
такане все пак проходът бе 
узаконен.

На ФОКУС

блокове, трябва да се по-
строи нов път. Собствени-
ците отказват да се пре-
местят без компенсации. 
След строежа на скъпия 
комплекс обаче, общината 
се оказва без достатъчно 
средства и за да се напра-
вят нужните икономии, 
местната управа решава да 
построи високоскоростния 
път около новите блокове.
Случаят не е единствен 
- тухлените къщи на соб-
ственици, които са отказа-
ли да продадат жилищата 
си, редовно се озовават 
близо до новостроящи се 
пътища или небостърга-
чи. Общината на Уенлин 
изглежда обаче решена да 
открие новия път, дори и 
къщата да остане. Това не-
избежно води до проблеми 

с достъпа до нея, тъй като 
няма предвиден никакъв 
подлез или надлез. В по-
добен случай в цаожуан, 
провинция Шандонг, двуе-
тажна къща е оставена на 
10-метров хълм, след като 
земята около нея е подко-
пана, за да се излеят осно-
вите на една дузина 20-ет-
ажни блока. Китайските 
семейства, които изпадат в 
такива ситуации, се нари-
чат „заковани собствени-
ци“. Някои от тях успяват 
да си осигурят правото 
да останат, други биват 
принудени да се изнесат 
срещу нищожни суми, по-
някога равняващи се на 
10-ина хиляди евро. Има и 
случаи, в които собствени-
ци са извоювали плащания 
от по 400 000 евро.

Жилищен комплекс израсна 
насред магистрала в Китай
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Битка, граничеща с 
абсурда, водиха почти 
пет години 60 семейства 
в пловдивския комплекс 
„Южен полъх“. Собстве-
ниците на апартаменти 
в сградата бяха изпра-
вени пред парадокса да 
хвърлят неистови сили 
и средства срещу барие-
ра, заприщила пътя към 
собствените им домове. 

От октомври 2009 г. 
обитателите на девете-
тажната кооперация на 
бул. „александър Стам-
болийски“ 109 негоду-
ваха срещу спусната 
преграда пред входа на 
комплекса. След като се 
нанесли в сградата, се 
оказало, че теренът пред 
нея е отдаден под наем 
от инвеститора СД „ми-
крон“ на друга фирма, 
която от своя страна им 
иска пари за паркинг - 
лев на час или месечен 
абонамент от 30 лв. 

„Пред самия блок има 
тясна ивица, на която 
могат да се наредят само 
няколко коли. абсурд 
е това пространство да 
стигне за всички, защото 
в кооперацията има над 
200 жилища, а в партера 
се помещават магазини 
и заведение“, възмуща-
ваха се собствениците. 
Те твърдяха, че преди 
покупката на жилищата 
изрично са се интересу-
вали дали ще разполагат 
с места за паркиране. 

Отговорът бил утвърди-
телен. „В предварител-
ния договор за покупка е 
записано черно на бяло, 
че след издаването на 
разрешение за експло-
атация на сградата ще 
ни бъдат продадени и 
идеални части от право-
то на собственост върху 
парцела“, обясняваха хо-
рата.

Според фирмата оба-
че безплатен обяд няма. 
„Земята е наша собстве-
ност, тя струва пари, за-
това сме обявили цена 
- или трябва да си купят, 
или да плащат наем“, 
категорични бяха от СД 
„микрон“. 

По думите на инвес-
титора, бариерата е била 
към частен имот, който 
е отделно УПИ и няма 
нищо общо с УПИ-то 
на блока. „Когато започ-
вахме да строим блока, 
общината ни задължи 
да направим гаражи. Из-
пълнихме го и изгради-
хме 120 подземни пар-
коместа, които не сме 
длъжни да предоставим 

безплатно. Оказва се, че 
никой от блока не иска 
да купи, а иска да парки-
ра върху частен имот“, 
обясняваха от фирма-
та. Вместо да успоко-
ят новодомците обаче, 
оправданията на инвес-
титорите ги изправиха 
на нокти. Последваха 
протести, медиен шум и 
съдебни дела. 

„Нерви,  адвокати , 
пари, хвърлени на вятъ-
ра... и всички тези уси-
лия само заради една 
бариера“, негодуваха 
жителите на „Южен по-
лъх“. Нелепата им кауза 
приключи едва преди 
дни - на 15 септември, 
когато институциите 
най-после се задвижиха 
и сложиха край на сага-
та. Съдебно разпорежда-
не в полза на живущите 
в сградата постанови ба-
риерата да бъде демон-
тирана. Инвеститорът 
СД „микрон“ имаше 
срок сам да я премах-
не, но след отказа му се 
стигна до намесата на 
съдия-изпълнител.

5–годишна война за 
бариера в ПловдивБезхаберие и недомислие 

раждат строителни абсурди

Преустройство на бан-
ков клон на ул. „Патриарх 
Евтимий“ в центъра на 
Пловдив преди месеци 
шокира гражданите. Още 
преди да заработи фи-
нансовата институция, 
странично от входа й бе 
монтиран банкомат. За да 
стигнеш до него обаче, 
трябваше или да надви-
снеш над електрическото 
табло, или буквално да 
прегърнеш трафопоста, 
в който тече ток високо 
напрежение. металното 
табло почти закриваше 
устройството, покрай кое-
то ежедневно минават де-
сетки хора. След сигнал 
на граждани до медиите 
за този строителен аб-

сурд се разрази спор дали 
банкоматът неправомерно 
е монтиран зад таблото, 
или електромерното таб-
ло не е на мястото си. 
Оказа се, че съоръжение-
то, собственост на EVN, 
е поставено още преди 
няколко години на фаса-
дата със съгласието на 
собственика на сградата. 
Очевидно недоразумени-
ето е монтираният много 
след това банкомат. За 
радост бързата реакция 
на електроразпределител-
ното дружество, както и 
техническата възможност 
позволиха преместването 
на трафопоста и нормал-
ното ползване на банко-
мата.

Монтираха банкомат 
в трафопост

Институции си прехвърлят отговорности, 
заобикаляйки закона
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Разговаря  
Цвета ИВАНОВА

- Г-н Димитров, пе-
риодически жителите 
на Цар Симеоново из-
лизат на протест и бло-
кират движението по 
пътя през селото заради 
тировете, които преми-
нават. С какво тежките 
камиони ви пречат?

- Село цар Симеоново 
се намира на 15 км от 
Видин по второкласния 
път от града към София. 
По нашата главна улица, 
която е част от този път, 
преминават по 1600 тира 
в денонощието. Денем, 
нощем сме подложени 
на голям шум. Пътят ни 
е тесен, тротоари в се-
лото нямаме и тировете 
застрашават живота ни. 
цяло чудо е, че досега 
не е загинал човек. Пре-
ди месец шофьор удари 
електрически стълб, съ-
бори го, но човек по това 
време на мястото не е 
имало. Не по-малка е и 
третата ни беда. От теж-
ките камиони пътят ви-
брира, а къщите ни се на-
мират на метри от него. 
много от тях вече са на-
пукани. Става въпрос не 
само за къщите, строени 
преди 60-70 години, но и 
за новите, изградени през 
последните години.

- Откога датира бор-
бата ви за един по-спо-
коен живот?

- аз станах кмет през 
2007 година. От тогава 
до сега. Започнахме с пи-
сане на жалби до област-
ните управители, поли-
цията, министерството 
на транспорта. След това 

сме внасяли подписки 
и петиции в президент-
ството, в мС, в Народно-
то събрание. Подробно 
описвахме положението 
ни, молехме за помощ. 
Тези молби продължават 
и днес.

- И какво постигна-
хте за тези 7 години?

- абсолютно нищо. 
Нищо от това, което по-
искахме и предложихме 
като решение, не се из-
пълни. 

- А вие какво предло-
жихте?

- Предложихме нама-
ление на скоростта пре-
ди влизане в селото. Ус-
пяхме. От двете страни 
- откъм Видин и откъм 
София, бяха поставени 
пътни знаци с ограниче-
ние на скоростта до 40 
км. Но полза не видя-
хме. Никой от шофьор-
ите не се съобразява с 
този знак и движението 
с по-висока скорост про-
дължи. Тогава поискахме 
от областната полиция 
да поставят видеокамери 
и да засичат шофьори-
те, които не спазват зна-
ка. Но ни отговориха, че 
средства за видеокамери 
в село не са предвидени. 
То за Видин няма, та за 
вас ли, казваха ми.

- Това ли е единстве-
ното решение, което сте 
предложили?

- Истинското решение 
е отклоняване на движе-
нието през селото. Такава 
възможност има. На 2 км 
от селото се намира меж-
дународният път Е-79 и 
тировете трябва да се на-
сочват към него. Но той 
е по-дълъг с 20-ина км 
от нашия и затова той не 

е предпочитан от вода-
чите на камионите. Има 
и друг вариант. Пак пре-
ди селото има друг път 
- Гайтанци-арчар. Той е 
изграждан преди години, 
за да се осигури движе-
нието към Лом, монтана 
и София при разливи на 
Дунава. Използван е до 
1989 г. Преди години за-
почна обновлението му, 
за да се използва при на-
воднение. 75% от работа-
та е свършена, остава да 
се направи един мост. Но 
по него не се работи, не е 
включен в нито една ре-
гионална програма. Този 
път би спасил цар Симе-
оново от тировете.

- Какво е обяснението 
за това?

- Че няма средства за 
довършването му.

- Това отказва ли ви 
от борбата?

- Не, защото положе-
нието стана нетърпимо 
след пускането на Дунав 
мост 2. И преди през се-
лото преминаваха много 
тирове, но сега броят им 
нарасна повече от два 
пъти. Движат се в коло-
ни. Понякога по 7-8 един 
след друг.

- Какви други про-
блеми има село Цар Си-
меоново?

- Вторият ни проблем 
е наводняването на къ-
щите. Намираме се на 
брега на Дунав и при вся-
ко покачване на нивото 
на реката мазетата ни се 
пълнят с вода. Този про-
блем се засили след 2008 
година, когато беше ре-
монтиран пътят Видин-
Лом, който преминава 
през селото ни. Платното 
беше задигнато с 60 см 
и сега между него и къ-
щите се събира вода и 
при всеки дъжд. Напра-
виха само един водосток, 
който е недостатъчен. 
Протестирахме тогава 
пред фирмата изпълни-
тел, но казаха, че работят 
по проект, в който няма 
предвидени други водос-
тоци. Имаме проект за 
изграждане на канавка с 
две малки помпени стан-
ции, но няма пари за реа-
лизирането му. От дългия 
воден стоеж къщите за-
почнаха да падат. Преди 
4 години падна една, пре-
ди месец - втора.

- Какво е положение-
то сега при висок Дунав 
и чести дъждове?

- Тежко е. В момента 
мазетата на 48 къщи са 
пълни с вода. Правим от-
водняване.

- Колко души живеят 

в Цар Симеоново?
- Постоянно - 65, но 

през лятото идват мно-
го деца. Заради тировете 
движението им по ули-
цата е много опасно. Тъй 
като нямаме тротоари, 
ивиците между къщи-
те и пътя лете са обрас-
ли с трева. Ние газим в 
нея, за да се движим. Но 
през зимата това става 
невъзможно. Защото още 
първото изчистване на 
пътя от снега превръща 
тези ивици в непрохо-
дими преспи. Тогава се 
движим по пътя между 
тировете.

- Къде работят мла-
дите хора?

- Те са много малко в 
селото ни. Двама-трима 
са. Назначаваме ги по 
програми за заетост. Ра-
бота в селото няма, във 
Видин - също.

- С какво селото пък 
е привлекателно, щом 
има хора, които търпят 
тези несгоди и не го на-
пускат?

- С местоположение-
то си на брега на Дунав. 
Срещу него се намира 
един от островите по 
реката, който е защитен 
като обиталище на кор-
морани. много рибари 
идват да ловят тук риба. 
Преди години фирма 
построи хотел на самия 
бряг. Запалени рибари 
прекарват лятото тук. 
Хвърлят въдици от са-
мия бряг или от лодка 
в реката. Преди години 
собствениците започнаха 
да продават апартаменти 
от хотела, който стана 
ваканционен комплекс. 
30 вече са продадени. 
Собствениците им се во-
дят в кметството ни като 
данъкоплатци. Повечето 

са англичани, ирландци, 
украинци. Едно украин-
ско семейство живее по-
стоянно в жилището си, 
другите идват през лято-
то. И няколко от къщите 
са купени от чужденци, 
предимно англичани. И 
те идват само през лято-
то, за зимата заключват 
къщите си. Селото се на-
мира близо до Видин. 
Човек може да работи в 
града, но да си живее на 
село. Имаме и плодород-
на земя. Всичко това ни 
задържа тук. Но не сме 
се отказали да воюваме с 
тировете. Добихме рути-
на да запознаваме с про-
блемите си всяко ново 
правителство, президент, 
областни управители, 
кметове на Видин. 

- И докога така?
-  Докато отклоним 

движението на тировете, 
въпреки незаинтересова-
ността на държавата към 
нас. Само така ще си оси-
гурим по-спокоен живот 
и ще запазим къщите си. 
Чужденците ни подкре-
пят, защото и те са потър-
певши от движението на 
тежките камиони.

- Преди години беше 
разпродадена земята, 
която се намира на ос-
трова срещу Симеоно-
во? Как са новите соб-
ственици, идват ли да 
летуват на него?

-  Не. Островите са 
държавна територия и 
процесът на продажба 
бе спрян. Никой не е по-
строил и колиба на ос-
трова. Иначе терените 
бяха върнати на собстве-
ниците им от поземлени-
те комисии, а те ги про-
дадоха на поляци, англи-
чани, българи. До строи-
телство не се стигна.

РЕГИОНИ
Кметът на село Цар Симеоново Емил Димитров:

Е м и л 
Димитров 
е кмет на 
с е л о  Ц а р 
С и м е о н о -
во, община 
Видин, от 
2007 годи-
на. Преди е 
бил грани-
чен офицер. 
Местен чо-
век е и по-
знава про-
блемите на 
селото си. 
За най-ва-
жна мисия 
на своето 
кметуване 
т о й  с ч и -
т а  р е ш а -
ването на 
проблема с 
тировете, 
които тор-
мозят съсе-
ляните му.

Чужденци стават данъкоплатци 
в селото ни

Николай АНТОНОВ

Културно-туристически инфор-
мационен център посреща първи-
те си посетители в Благоевград. 
Изграден е на площад „Георги 
Измирлиев“ - между сградите на 
американския университет в Бъл-
гария и на областната управа. 
мястото е избрано така, че да бъде 
достъпно за всеки гражданин и 
гост на града. Наскоро в Благоев-
град бе учреден и Консултативен 
съвет по въпросите на туризма. 
Той има за цел да насърчи фе-
стивалния туризъм и да развие 
поклонническия туризъм. Сред 

ангажиментите на Консултативния 
съвет е създаване на информаци-
онна банка и рекламни материали, 

които да ориентират жителите и 
гостите на града в културните съ-
бития и туристическите атракции .

Туристически инфоцентър отвори врати 
в Благоевград 
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аквариум, музей и 
център за изследване на 
черноморската флора и 
фауна ще обедини нова 
футуристична сграда, ко-
ято ще бъде изградена на 
северния скат на Новия 
Несебър.

Проектът на „Дафови 
архитекти“ ООД спече-
ли първо място в обяве-
ния конкурс и бе презен-
тиран в община Несебър. 

архитектите предста-
виха макета и проекта 
на „Общинския център 

за изследване на черно-
морската флора и фауна, 
ботанически и природо-
научен музей“. Проектът 
предвижда изграждане 
на научноизследовател-
ски и атракционен цен-
тър, в който са съчетани 
разнообразни функции 
- аквариум и природона-
учен музей за посетите-
ли, кръжочни и учебни 
дейности, лаборатории, 
ориентирани основно 
към местното население 
за целогодишно ползва-
не, както и с очакване за 
интензивни посещения 
през туристическия се-

зон.
Сградата ще бъде раз-

положена на северния 
скат в частта на Новия 
град и ще се състои от 
сутеренен етаж с тех-
нически помещения и 
четири надземни ета-
жа с покривни тераси 
за външни експозиции. 
Съоръжението ще разпо-
лага с аквариум, приро-
донаучен музей, открити 
експозиционни площи, 
научно-занимателен цен-
тър с три кръжочни зали 
и лаборатория, админи-
стративен етаж, читал-
ня, компютърна и кон-

ферентна зала, асансьор. 
Сградата ще бъде със 
забележителен архитек-
турен вид, максимално 
вписан в терена, като в 
същото време е нена-
трапчива и изцяло интег-
рирана в ландшафта.

Освен самия проект, 
се обсъждат възмож-
ности и идеи за разви-
тието на целия северен 
скат. Там се предвиж-
дат летен театър, зона за 
спорт - функционално 
игрище за минифутбол 
и баскетбол, детски пло-
щадки, зали за експози-
ции, атракциони.

РЕГИОНИ

В Несебър строят център за изследване 
на черноморската флора и фауна

Съвременна систе-
ма за противолавинна 
защита се изгражда по 
западния склон на връх 
Тодорка. Тя ще e в чети-
ри от улеите, спускащи 
се над туристическия 
маршрут от хижа „Бън-
дерица“ до местността 
„Шилигарника“, съоб-
щиха от дирекцията на 
Националния парк (НП) 
„Пирин“. Изграждане-
то на съоръженията е 
част от дейностите по 
проекта  „Устойчиво 
управление на Нацио-
нален парк „Пирин“ и 
резерват „Тисата“, фи-
нансиран по Оперативна 
програма „Околна среда 
2007-2013 г. „Връх То-
дорка е едно от най-ла-
виноопасните места в 

Пирин и същевремен-
но притегателни за екс-
тремни спускания на 
скиори и сноубордисти. 
Тези фактори са опре-
делящи за решението 
дирекцията на парка да 
изгради тук система за 
противолавинна защита. 
Според експертите, ко-
ито изпълняват проекта 
в Пирин, системата от-
говаря на европейски-
те стандарти, гарантира 
абсолютна сигурност, 
дистанционен контрол, 
ле сно управление и 
поддръжка. Системата 
функционира и при вся-
какви метеорологични 
условия. Срокът за из-
граждане на противола-
винната защитна систе-
ма е 30 ноември.

Противолавинна 
защита изграждат 
под връх Тодорка

Нова настилка от вибропресо-
вани павета се полага в центъра 
на Сливен, информират от кмет-

ството. Реконструкцията е в зоната 
между Стария бряст и бившето 
кино „Българка“. С нови бордюри 

и тротоарна настилка се обновява 
и бул. „цар Освободител“ в учас-
тъка между кръстовището с бул. 
„цар Симеон“ и ул. „Великокня-
жевска“. Подменят се настилките 
също пред западната фасада и пред 
централния вход на общината. 
Вече са оформени водните огледа-
ла и сухите фонтани. На финал са 
възстановителните работи по двата 
шадравана в центъра на града. По 
другия важен инфраструкурен про-
ект на общината - водния цикъл 
поетапно се асфалтират завърше-
ните участъци, в които е приклю-
чило полагането на тръби.

Полагат нови настилки в центъра 
на Сливен

Приключва асфалти-
рането на третия, после-
ден участък от бул. „23-
ти Пехотен шипченски 
полк“ в Казанлък. Път-

ната отсечка е разпо-
ложена между ул. „ал. 
Стамболийски“ и транс-
портен възел „Кремо-
на“. Третият етап от ре-

монта на главната ули-
ца стартира, след като 
„ВиК“ ЕООД - Стара 
Загора, район Казанлък, 
извърши подмяна на во-
допроводната мрежа в 
тази част от булеварда и 
участъкът бе подготвен 
за полагане на асфалто-
вото покритие.

Ремонтът обхваща 
9500 кв. м площ и се 
осъществява със сред-
ства, заложени в инвес-

тиционната програма на 
община Казанлък в раз-
мер на 165 395 лв. След 
проведена обществена 
поръчка за изпълнител 
на дейностите по рекон-
струкцията на улиците в 
града, населените мес-
та и общинската пътна 
мрежа за асфалтиране 
на този участък от глав-
ния булевард бе избрано 
акционерно дружество 
„Димас“ аД.

Приключва асфалтирането на 
ключов булевард в Казанлък

Започна изграждането на под-
порна стена на реката в село 
Храбрино край Пловдив с дължи-
на 110 метра, както и на нов мост 
в село Първенец, информират от 
кметството на община „Родопи“. 
Двете села бяха сред най-засег-
натите от летните порои в райо-
на, а двата обекта бяха буквално 
разрушени от придошлите води 
през август. Преди месец родоп-
ската община получи целево от 
правителството близо 1,2 млн. 
лв. за отстраняването на щетите 
от наводненията, съобщи кметът 
на общината Пламен Спасов. В 

резултат на бързото описване на 
щетите и създадената организация 
ремонтните дейности в родопска-

та яка вече са в ход, като се очаква 
да бъдат привършени преди нача-
лото на зимата.

Ремонтират мост и подпорна стена, 
рухнали от пороите
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Започва изграждане-
то на система за упра-
вление на отпадъците в 
регион Велико Търново. 
Проектът е финансиран 
по Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 
г.“. Бенефициент е Вели-
ко Търново в партньор-
ство с общините Горна 
Оряховица, Лясковец, 
Елена, Златарица, Стра-
жица и сдружение „За 
чисти селища“. Осигу-
реното финансиране е 
около 33,4 млн. лв., като 
Европейският фонд за 
регионално развитие пре-
доставя над 26 млн. лв., 
държавният бюджет - 4,5 
млн. лв., а собственият 
принос е 2,8 млн. лв.

Осъществяването на 

проекта е насочено към 
екологосъобразно упра-
вление на отпадъците в 
шестте общини с 174 898 
жители.

Тези данни бяха обяве-
ни на начална пресконфе-
ренция, в която участва-
ха областният управител 
проф. Георги Камара-
шев, кметът на община 
В. Търново инж. Даниел 
Панов, кметът на Г. Оря-
ховица инж. Добромир 
Добрев, кметът на Злата-
рица Пенчо Чанев и ръ-
ководителят на проекта 
Зорница Кънчева.

Регионалното депо ще 
бъде изградено на пло-
щадка във великотърнов-
ското село Шереметя, 
което се намира на някол-
ко километра от старата 
столица. Първата копка 
на новото съоръжение 
ще бъде направена в на-
чалото на октомври т.г., 
посочи инж. Панов. Той 
уточни, че това е най-го-
лямата инвестиция за Ве-
ликотърновския регион 
по Оперативна програма 
„Околна среда“. Срокът 
за реализация на проекта 
е до края на 2015 годи-

на. Кметът припомни, че 
проблемите с депонира-
нето на битовите отпа-
дъци в региона датират 
от далечната 1995 г. В 
шестте съседни общини 
през 1998 г. бе създадено 
сдружението „За чисти 
селища“, което обединя-
ва усилията на местните 
общности в търсенето на 
екологосъобразни и ус-
тойчиви решения. 

Стартирането на ин-
вестиционния проект 
е резултат от дългого-
дишната работа на близо 
1000 специалисти - екс-
перти, еколози, проектан-
ти, инженери, строители 
и общественици, както 
и над 50 организации и 
институции - участници в 
планирането и съгласува-
телните процедури.

„Изграждането на ре-
гионалната система ще 
реши проблемите с бито-
вите отпадъци за над 170 
000 жители за следващи-
те 20 години. Намерено-
то решение е финансово 
изгодно, тъй като можем 
да гарантираме пред жи-
телите на региона, че 
местните власти няма 
да допуснат повишаване 
на данъка за събиране и 
транспортиране на би-
тови отпадъци“, посочи 
градоначалникът на Ве-
лико Търново.

Кметът на Г. Оряхови-
ца пък отбеляза, че стар-
тът на проекта позволява 

шестте общини да инка-
сират значителни ползи 
от спестените средства, 
които сега плащат като 
санкции поради липсата 
на система за съхранение 
на битовите отпадъци. 
Изграждането на новото 
депо ще реши и други 
проблеми на железни-
чарския град. Теренът 
на сегашното сметище, 
който попада в района на 
крепостта Раховец, ще 
бъде освободен и рекул-
тивиран. Това ще даде 
възможност да започнат 
археологически проучва-
ния и възстановяване на 
крепостта. След затрап-
ване и залесяване на те-
рена тук ще може да бъде 
изграден и парк, уточни 
Добрев.

Конкретните дейности 
по проекта предвиждат 
изграждане на първа 
клетка на депото за нео-
пасни отпадъци, както и 
прилежаща инфраструк-
тура. Инсталацията за 
механично-биологично 
третиране ще включва 
две инсталации - за сепа-
риране на постъпващи-
те битови отпадъци и за 
компостиране.

Към площадковата ин-
фраструктура е заложено 
изграждане на админи-
стративно-битова сграда, 
вътрешни пътища, скла-
дови площи, довеждаща 
инфраструктура към те-
рена и др.

ИНФРаСТРУКТУРа

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

33,4 млн. лева за модерно регионално 
депо във Велико Търново Системата ще реши 

проблемите с битовите 
отпадъци на над 170 000 
жители за следващите 
20 години

 Проекта представиха кметът на В. Търново Даниел Панов, 
областният управител проф. Георги Камарашев, кметът 
на Г. Оряховица Добромир Добрев, кметът на Златарица 
Пенчо Чанев, ръководителят на проекта Зорница Кънчева 
(отляво надясно)

ИНФОРМАЦИЯ ДО МЕДИИТЕ
Община Пловдив изпълнява проект 

„ПЛОВДИВ през 2014-2020 г. - интелигентен, 
устойчив, желан европейски град“ 

Община Пловдив изпълнява проект, с който да придобие пълна проектна 
готовност да кандидатства за финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014-
2020 г. на обекти от градската среда и образователната инфраструктура. Това 
каза днес на пресконференция в общината арх. Невена Балчева, ръководител 
на проекта. 

Проектът е „ПЛОВДИВ през 2014-2020 г. - интелигентен, устойчив, желан 
европейски град“. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оператив-
на програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европей-
ския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по приоритетна 
ос 5: „Техническа помощ“, операция 5.3 „Изграждане капацитет на бене-
фициентите“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период“. Бене-
фициент е Община Пловдив.

Този проект цели подобряване на жизнената среда в Пловдив чрез канди-
датстване с готови инвестиционни проекти по Оперативна програма „Регио-
ни в растеж“ 2014 - 2020 г. 

Реализацията му е свързана с пълната степен на проектна готовност на 
обекти от градска среда и от образователната инфраструктура, включени в 
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. С тях Община 
Пловдив ще има възможност да кандидатства за финансиране със средства 
по линията на Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

В първата част на проекта основните дейности са свързани с изработване 
на работни инвестиционни проекти за обекти от образователна инфраструк-
тура. Те предвиждат: 

Изграждане на нова детска градина на ул. „Богомил“, кв.10 по плана на 
Гладно поле и основен ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефектив-
ност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно мяс-
то на: цДГ „Перуника“; СОУ „Любен Каравелов“ - сграда 1 и сграда 2; цДГ 
„Снежанка“; ДЯ „Детски смях“. 

Втората част предвижда изработване на работни инвестиционни проекти 
за обекти от градска среда, които предвиждат благоустрояване на междубло-
кови пространства, реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите 
им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на обекти 
от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, находящи се в 
Първа градска част - Юг и Първа градска част -Север. 

Осигуряването на това стратегическо планиране има за цел подобряване-
то на градската среда и образователната инфраструктура и осигуряването на 
предпоставки за устойчиво развитие на града ни, заслужено спечелил титлата 
Европейска столица на културата 2019.

16.09.2014
„ПР 7 Консорциум“, изпълнител в частта „Осигуряване на информация 

и публичност“ 

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за 
регионално развитие и от държавния бюджет на 

Република България

ЕВРОПЕЙСКИ 
ФОНД За

РЕГИОНаЛНО 
РаЗВИТИЕ

Този документ е създаден в рамките на проект „Пловдив през 2014-2020 
г. - интелигентен, устойчив, желан европейски град“, схема за безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO001/5-02/2012„В подкрепа за следващия програмен 
период“, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2012/009, който се осъществя-
ва с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 
2007 - 2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикация-
та се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се 
счита, че този документ отразява официалното становища на Европейския 
съюз и Управляващия орган
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Кредитната активност 
през август в страната се 
е понижила с 0,16% до 
55,98 млрд. лв. в срав-
нение с предходния ме-
сец. Това сочат данните 
от паричната статистика 
на Българската народна 
банка.

На годишна база по-
казателят бележи ръст от 

0,9%. август донесе спад 
при почти всички типове 
кредитополучатели. Фир-
мените заеми намаляват 
с 0,21% до 35,85 млрд. 
лв. в сравнение с юли, 
когато започнаха да заба-
вят своя темп на прираст. 
Жилищните кредити са с 
0,43% по-малко спрямо 
предходния месец и през 
август се понижават до 
8,84 млрд. лв. При потре-
бителските спадът е от 
0,03% на месечна база до 
7,36 млрд. лв.

Спадът на търсенето се 
обяснява с принципно ни-
ската кредитна активност 
през летните месеци, как-
то и със нестабилната си-
туация около банките.

Ръстът при потреби-
телските кредити е в раз-
мер на 0,9%, при жилищ-
ните - 0,5%, а при фирме-

ните - 2,9%.
Повишение има и при 

един сравнително малък 
и бързоразвиващ се па-
зар, а именно кредитите 
за финансови предприя-
тия, които се увеличават 
с 3,89% на месечна и с 
31,2% на годишна база до 
1,25 млрд. лв. 

През август делът на 
лошите и преструкту-
рирани кредити от об-
щия кредитен портфейл 
на банките (без овър-
драфтите) се покачва до 
22,3%. Нивото нараства 
минимално спрямо юли. 
В абсолютни стойности 
лошите и преструктури-
рани кредити се покачват 
с 41 млн. лв. на месечна 
база, но намаляват със 
144 млн. лв. на годишна 
база и през август сумата 
им вече е 9,672 млрд. лв. 

Доходи от 470 млн. 
лв. са обявили като при-
ходи от наеми в годиш-
ните си декларации, по-
давани през 2014 г., 123 
000 души в страната. 
Това показват данните в 
годишните данъчни де-
кларации за облагане на 
доходите на физически-
те лица от 2013 г. Тази 
година те са с 19 млн. 
лв. повече в сравнение 
с наемите, декларирани 
пред НаП предходната 
година. Въпреки това 
е трудно да се прецени 
какъв е реалният обем 
на този пазар, тъй като 
голяма част от наемо-
дателите не обявяват, 
че имат доходи от рен-
та. От НаП напомнят, 
че според българското 
законодателство всеки 
гражданин, получил до-
ходи от наем, трябва да 
ги декларира и да пла-
ти данък като физиче-
ско лице. В случай че за 
последните 12 месеца 
доходите от наема над-

хвърлят 50 000 лева, ли-
цето подлежи на задъл-
жителна регистрация по 
ДДС.

В края на септември 
НаП Пловдив отчете 
630 хиляди лева приходи 
от продадени на търг ак-
тиви като 100 килограма 
накити от благородни 
метали, автомобили и 

имоти. Става дума за ак-
тиви, конфискувани или 
отнети в полза на държа-
вата и предложени в 11 
различни търга от отдел 
„Държавни вземания“ 
към териториалната ди-
рекция на агенцията за 
приходи. Продадени са 
и няколко бивши вече 
имота на кърджалийския 

бизнесмен Ерджан Ра-
шид - Роко, сред които 
ремонтна работилница 
и тракторна база в село 
Сушево, община мом-
чилград, нафтово сто-
панство, оранжерии и 
паракотелна инсталация 
в град Джебел.

Хазаи отчетоха 470 млн. лв. от наеми пред НАП

ИКОНОмИКа

„Финансови инстру-
менти  за  енергийна 
ефективност в общини-
те“ е темата на Дните на 
зелената енергия в рам-
ките на международ-
ния технически панаир 
в Пловдив, който се про-
вежда от 29.09. до 04.10. 
2014 година. Ще бъдат 

презентирани възмож-
ностите за финансиране 
по европейски програми 
за постигане на енергий-
на ефективност, както 
и иновативни начини за 
по-широко използване 
на възобновяемите енер-
гоизточници. В рамките 
на форума ще се пред-

ставят също и модели за 
намаляване на разходите 
за отопление и осветле-
ние в обществени и би-
тови сгради. По време на 
„Есен“ - 2014 под патро-
нажа на министъра на 
икономиката и енергети-
ката ще се състои също 
и европейски бизнес 
форум по проблемите 
на минната индустрия. 
Основни негови теми са 
свързани с европейското 
партньорство, корпора-
тивната отговорност, со-
циалните инвестиции и 
цялостното развитие на 
минния отрасъл. Бизнес 
форумът ще приключи 
с кръгла маса за сурови-
ните в Европа и тяхното 
използване.

Нови 51 млн. лв. ще 
бъдат разплатени на бе-
нефициентите по Опера-
тивна програма „Окол-
на среда 2007-2013 г.“. 
Средствата са отпуснати 
от министерството на 
финансите след иска-
не за лимит, подаден в 
средата на август от Уп-
равляващия орган, съоб-
щиха от мОСВ.

Парите по програма-
та бяха блокирани през 
ноември м.г. заради про-
блеми с общественитe 
поръчки, организирани 
от общините. Това се-
риозно затрудни стро-
ителните фирми, кои-
то работят по различни 
проекти, финансирани 
от програмата.

След преговори с ЕК 

стана ясно, че на 239 
проекта по „Околна сре-
да“ ще бъде наложена 
корекция от 9,5%, или 
152,9 млн. лв. между-
временно от август със 
средства от бюджета 
държавата започна да се 

разплаща със строители-
те в очакване програмата 
да бъде размразена. С 
последния транш пари 
ще се гарантира продъл-
жаване на работата по 
изпълнение на проекти-
те, увериха от мОСВ.

Кредитната активност 
намалява според БНБ

Транш от 51 млн. лв. по 
„Околна среда“

Енергийната ефективност и 
минната индустрия анализират 

на панаира в Пловдив
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Икономическият ръст 
на България през тази 
година ще бъде 1.5%, 
прогнозира в последния 
си доклад Европейската 
банка за възстановява-
не и развитие (ЕБВР). 
Финансовата институция 
понижава очакванията си 
с 0.4 процентни пункта 
спрямо пролетта. Тогава 
оптимизмът на банката 
беше свързан с добрите 
данни за износа и въ-
трешното потребление. 
Сега обаче водещ фак-
тор е руско-украинска-
та криза, която според 
анализаторите на ЕБВР 
ще натежи върху ико-
номиките на държавите 
от Югоизточна Европа 
и прибалтийските ре-
публики. Прогнозата за 
2015 г. остава без промя-
на - 2%. ЕБВР е първата 
международна финансо-
ва институция, която по-
нижава прогнозата си за 

България за тази година. 
Засега Европейската ко-
мисия (ЕК), Световната 
банка (СБ) и междуна-
родният валутен фонд 
(мВФ) не са предприели 
подобни действия. През 
юли СБ свали прогнозата 
си за глобалния растеж, а 
по-рано това направиха 
мВФ и ЕК. Като при-
чини за понижението се 
отчитат санкциите на Ев-
ропейския съюз срещу 
Русия, както и въздейст-
вието на политическата 
несигурност и доскорош-

ните вълнения в банко-
вия сектор. В краткосро-
чен план финансовите 
сътресения биха довели 
до загуба на доверие от 
страна на пазарите, пише 
в доклада. анализатори-
те на банката обаче очак-
ват да нямат дългосрочен 
негативен ефект заради 
декларираното желание 
на българските власти 
страната ни да се присъе-
дини към Единния надзо-
рен механизъм в рамките 
на Европейския банков 
съюз.

Общите разходи на 
работодателите за един 
отработен час от наети-
те от тях лица нарастват 
с 3.6% за второто триме-
сечие на 2014 г. спрямо 
същия период на 2013 г. 
сочат данните на Наци-
оналния статистически 
институт. 

Увеличението в ин-
дустрията е с 6,9%, в 
услугите - с 1,1%, и в 
строителството - с 4%. 
По икономически дей-
но сти  пре з  второто 
тримесечие на 2014 г. 
най-висок ръст на об-
щите разходи за труд 
спрямо същия период 
на предходната година 
е регистриран в иконо-
мическите сектори „ад-
министративни и спо-
магателни дейности“ 
-  1 0 , 3 % ,  „ Д о б и в н а 
промишленост“ - 9%, 
и „Доставяне на води; 
канализационни услуги, 
управление на отпадъ-
ци и възстановяване“- 
8,3%. Най-голямо нама-
ление на общите разхо-

ди за труд е регистри-
рано в икономическите 
сектори „Операции с 
недвижими имоти“ - с 
14.9%, и „Търговия; ре-
монт на автомобили и 
мотоциклети“ - с 1,7%. 
Индексът на разходите 
за труд е краткосрочен 
икономиче ски пока -
зател, имащ за цел да 
отразява тримесечното 
изменение на разходи-
те на работодателите за 
един отработен час от 
наетите лица по трудово 
или служебно правоот-
ношение. За изчисля-
ването му се използват 
данни от тримесечното 
извадково наблюдение 
на наетите лица, отрабо-

теното време, средства-
та за работна заплата и 
други разходи за труд. 
Индексът на разходи-
те за труд е дефиниран 
като Ласперов индекс 
на разходите на ра-
ботодателите за един 
отработен час, изчис-
ляван от първото три-
месечие на 2009 г. при 
постоянна база 2008 = 
100, и на ниво сектор 
от Класификацията на 
икономическите дей-
ности. Общият разход 
на работодателите за 
труд представлява сума-
та от начислените сред-
ства за работна заплата, 
разходите за социални 
и здравни осигуровки, 
обезщетенията по Ко-
декса на труда, Закона 
за държавния служител 
и Кодекса за социално 
осигуряване, социални-
те разходи и надбавки и 
данъка върху социални-
те разходи. Разходите за 
възнаграждения включ-
ват начислените сред-
ства за работна заплата 
и социалните разходи и 
надбавки.

СТаТИСТИКа

Строителният сектор 
продължава да буксува 
през първото полугодие 
заради несигурната сре-
да, нарастващите задъл-
жения на общините към 
фирмите от бранша и 
липсата на активни ин-
вестиции, сочи анализ на 
Камарата на строителите 
в България.

Според данните, сг-
радното строителство, 
което представлява почти 
55% от общата строител-
на продукция, продъл-
жава да се свива, а ин-
женерното, което е около 
45% от общата строител-
на продукция, не успява 
да изведе сектора на по-

ложителна територия въ-
преки доброто развитие. 
Обемът на строителната 
продукция е паднал под 
4,9 млрд. лева през пър-
вата половина на година-
та спрямо над 4,9 млрд. 
лева през същия период 
на миналата година и над 
5,4 млрд. лева през пър-
вата половина на 2012 г.

Нараства и вътрешно-
фирменият дефицит на 
свободни парични сред-
ства, заради което през 
първото и второто три-
месечие на тази година 
са отчетени най-ниски 
нива на придобиване на 
дълготрайни материални 
активи в отрасъла - един 

от ключовите фактори 
за постигане на траен 
растеж. Като позитивен 
индикатор в анализа се 
отчита прекратяването 
на тенденцията за спад 
на издадените разреши-
телни за строеж. Спрямо 
първата половина на ми-
налата година те отбе-
лязват ръст от 1,1% като 
цяло, който се дължи 
най-вече на издадените 
разрешителни за стро-
еж на административни 
сгради - те се увеличават 
с над 42% на годишна 
база.

При жилищните сгра-
ди увеличението е от 
11,5%, а при жилищата 
- 41%. Единствено разре-
шителните за строеж на 
т.нар. други сгради нама-
ляват с близо 9 на сто за 
една година.

Въпреки отчетения 
ръст обаче издадените 
през първото полугодие 
разрешителни за стро-
еж като цяло са с почти 
45% под нивата от първа-
та половина на пиковата 
за строителния сектор 
2008 г. Въпреки обща-
та тенденция за спад на 
чуждите инвестиции в 
икономиката, в строи-
телния сектор за полу-
годието са вложени 33 
млн. евро, посочва още 
анализът, като се позова-
ва на данни на БНБ. Това 
представлява 44,5% ръст 
на годишна база, или 10 
млн. евро.

Европейската банка очаква по-слаб 
ръст на българската икономика

Инженерното строителство 
продължава да буксува

Бюджетът на България за 2014 г. 
е правен при очакван икономиче-
ски растеж от 1.8%. Предходното 
правителство дори се надяваше ико-
номиката през 2014 г. да нарасне с 
2.1%. Предварителните данни на НСИ 
показаха, че реалният брутен вътре-
шен продукт (БВП) на България се е 
увеличил с 1.6% на годишна база към 

юни и 0.5% на тримесечна. В данните 
обаче не бяха отразени ефектите от 
казус в банковата система, оставката 
на правителството и руското ембарго 
върху вноса на храни от ЕС. Тези фак-
тори ще бъдат отчетени с данните за 
третото тримесечие, което вероятно 
ще доведе до по-умерен ръст на ико-
номиката.

ИЗПълненИе на ПРОгнОЗИте За стРаната

Разходите на работодателите 
нарастват
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Линията хидроизола-
ции на licata+greutol® 
включва продукти, пред-
назначени за хидроизо-
лиране на основи, обли-
цовки, преграждане на 
пукнатини. Предпазват 
от инфилтрация и покач-
ване на водата, противо-
действат на влиянието 
на атмосферните агенти, 
които често повреждат 
самата основа. Използват 
се при сгради, при подго-
товката на повърхности 
за облицовки в мокри по-
мещения, водни съоръ-
жения или на тераси и 
покриви.

Продукти, които с по-
стигнатия висок стандарт 
на качество още веднъж 
затвърждават надежд-
ността на марката.

GreuЕlasto - двуком-
понентен хидроизолаци-
онен еластичен материал 
за импрегниране и защи-
та на бетон.

GreuЕlasto е еластич-
на смес на основата на 
цимент, подбрани фини 
инертни материали с по-
стоянна гранулометрична 
крива, специални добав-
ки и синтетични полиме-
ри във водна дисперсия, 
с висока еластичност и 
прилепване към осно-
вите, разработен за съз-
даване на непрекъснати 
импрегниращи мембра-
ни, гъвкава защита срещу 
действието на агресив-
ни агенти върху бетонни 
конструкции, мазилки, 
замазки, керамика и др. 
Продуктът е с отлично 
прилепване и е подхо-
дящ за импрегниране 
преди полагането на по-
дови и стенни облицовки 
от керамика, естестве-
ни камъни, мозайки на 
балкони, тераси, бетонни 
конструкции, цветарни-
ци, водостоци, бордю-
ри, корнизи, висящи кон-
струкции (козирки), бани, 
душове, хидравлични съ-
оръжения (напоителни 
или водосточни канали) 
и влажни помещения. 
Препоръчва се за защита 
и импрегниране на бе-
тон при тънки структури, 
подложени на малки де-

формации и микропук-
натини (като сглобяеми 
панели), или бетон, под-
ложен на действието на 
хлориди и сулфати или 
от солите за размразяване 
(например върху автомо-
билни или железопътни 
виадукти, или такива, ко-
ито биха могли да имат 
контакт със солена вода), 
или армиран бетон срещу 
проникване на въглеро-
ден диоксид. 

 С втвърдения слой 
се постига непромока-
емо безшевно циментово 
защитно покритие със 
запазена еластичност 
дори и при много сурови 
температури (-20 ˚C), ус-
тойчиво на проникване 
и химическа агресия на 
размразяващи соли, хло-
риди и сулфати, налични 
в почвата и в морските 
зони. Greuelasto® е ус-
тойчив на агресивното 
въздействие на въглеро-
ден диоксид, серен диок-
сид и триоксид, налични 
в силно индустриализи-
раните зони. 

Greuelasto® Water 
Scud е еднокомпонентна 
мембрана, на водна осно-
ва, готова за употреба, с 
бял цвят. Новият импрег-
натор на licata+greutol® 
гарантира бързо изсъх-
ване, голяма лекота на 
нанасяне и висока гъвка-
вост.

Greuelasto® Water 
Scud е подходящ за им-
прегниране, преди по-
лагането на настилки и 
облицовки от керамика, 
камък и мозайки на:
  балкони и тераси 

(включително стари на-
стилки, но структурно 
стабилни);
  бетонови изделия 

(цветарници, водостоци, 
бордюри, корнизи);
  влажни помещения 

(бани, сауни, помещения 
с душове, душ кабини);
 хидравлични съоръ-

жения (напоителни или 
водосточни канали).

Greuelasto® Water 
Scud може да бъде по-
лаган върху бетон, гип-
сокартон, стандартни 
циментови замазки, ке-
рамични облицовки или 
мраморни плочи и ци-
ментови мазилки. Препо-
ръчва се предварително 
да се използва, с цел да 
се уеднакви абсорбцията, 
Water Scud Primer както 
върху нови повърхности, 
така и върху стари и осо-
бено при силно абсор-
биращи основи или при 
трудно сцепление. 

Greuelasto® Water 
Scud ,  когато изсъхне, 
представлява еластична 
непрекъсната мембрана, 
непромокаема, устойчива 
на застояла вода, със за-
пазена еластичност дори 
и при сурови температу-
ри, устойчива на проник-
ване и химическа агресия 
на размразяващи соли 
или хлориди, налични в 
морските зони и в атмос-
ферата. 

GreuElasto MONO 
PLUS - Еднокомпонент-
на еластична циментова 
мембрана за импрегнира-
не и защита на бетон.

Импрегнираща мине-
рална мембрана на база 
цимент, подбрани фини 
инертни материали с по-
стоянна гранулометрична 

крива, специални добав-
ки и полимери, с голя-
ма еластичност и при-
лепване към основата, за 
изпълняване на непре-
къснати гъвкави импрег-
ниращи мембрани за за-
щита от агресивни агенти 
на бетонни конструкции, 
мазилки, замазки, кера-
мика и др.

Продуктът е подхо-
дящ за импрегниране на 
балкони, тераси, стари 
съще ствуващи подо -

ви настилки, стабилни 
и добре захванати към 
основите, от керамика, 
мозайка, преди полага-
нето на нови облицов-
ки.  Импрегниране на 
бетонни конструкции 
като корита на фонта-
ни, басейни, резервоари, 
цветарници, водостоци, 

бордюри, корнизи, ви-
сящи конструкции като 
например козирки, фун-
даментни стени и шахти 
на асансьори. Импрег-
ниране на бани, душове, 
сауни, кухни, преди по-
лагане на керамични об-
лицовки. Импрегниране 
на хидравлични съоръ-
жения като напоителни 
или водосточни канали, 
стени на диги и др. Им-
прегниране на напукани 
мазилки или на мазилки, 
с риск от напукване, по-
върхности от гипсокар-
тон, блокове от олекотен 
цимент, и др. Защита и 
импрегниране на бетон, 
подложен на малки де-
формации и микро-пук-
натини, като например 
панели. 

С втвърдения слой се 
постига непромокаема 
непрекъсната циментова 
мембрана, с устойчива 
еластичност дори и при 
много сурови темпера-
тури. минералната му 
същност на циментова 
основа, осигурява им-
прегниране преди пола-
гане на керамични об-
лицовки, които трябва 
да го покрият, като дава 
значителни предимства 
при реконструкция на хо-

ризонтални повърхности, 
като тераси, веранди, 
балкони, без да се при-
бягва до разрушаване, 
като прилепва перфектно 
към съществуващите по-
върхности, създава бари-
ера срещу проникващата 
водата към замазките и 
бетона.

ИНОВацИИ

Хидроизолации 
- гаранция за качество
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Жизнено простран-
ство, пропито от духа на 
императорска Русия, е 
оформил в новия си про-
ект московският дизай-
нер александър Якимов. 
Интериорът на разкош-
ния апартамент в ру-
ската столица съчетава 
необичайни акценти с 
елементи от френския 
барок. може би имен-
но заради това дизайне-
рът нарича своя подход 
при трансформацията на 
пространството „старата 
школа“. „Харесвам френ-
ски интериори в стил ба-
рок, при които се усеща 
руският дух“, обяснява 
Якимов. 

В интериора преобла-
дава белият цвят, но бла-
годарение на златистока-
фявите акценти той съз-
дава усещане за топлина. 
„Тъмният под поглъща 
светлината и визуално 
ограничава стаята. а бе-
лият отразява всеки лъч и 
озарява пространството“, 
казва дизайнерът. 

По стените в гостната 
са поставени фотогра-
фии от семейния архив 
на обитателите на дома. 
Най-старите от тях са на-
правени още през 1896 
г. Креслата, масичката и 

огледалото са на Chelini. 
Усещането за простор тук 
възниква не само зара-
ди оптическата илюзия 
- на гостната е отредена 
повече от половината от 
площта на апартамента, 
който е разположен на 
160 кв. м. „Не разбирам 
хората, които купуват ог-

ромни жилища и ги раз-
делят на малки клетки. За 
гостната остава нищожно 
пространство, и то при 
положение, че там пре-
минава огромна част от 
живота на обитателите“, 
разсъждава дизайнерът.

Кухнята е разделена от 
жилищната площ с чифт 

врати от всяка страна и 
холандска печка в центъ-
ра. Човек не би се сетил, 
че цялата тази компози-
ция е продиктувана от не-
обходимостта - по стени-
те минават външни кому-
никации. „ако не можеш 
да се отървеш от нещо, 
превърни го в акцент“, 
смее се Якимов. Когато 
се стигнало до избора 
на посуда, той разубедил 
клиентката си, която на-
стоявала за сервизи от 
Лимож, и я насочил към 

магазина на Император-
ската фабрика за порце-
ланови изделия в Санкт 
Петербург.

Печката пък е купена 
от Рига в почти насипно 
състояние. „Повечето от 
плочките й бяха изпочу-
пени и за да се възста-
новят, беше необходима 
сериозна реставрационна 
работа“, спомня си ди-
зайнерът, който заради 
тази част от интериора 
трябвало да придобие 
познания по холандска 
история.

В кухненския кът с 
марка Scavolini, между 
прозореца и поставена-
та пред него мивка, има 
ниша за саксии със стай-
ни растения. 

Спалнята е малка и 
пестеливо, но елегантно 
обзаведена. „Тя е пред-
назначена единствено за 
спане. Единственият за-
дължителен елемент в 
нея е леглото, всичко ос-
танало е разточителство“, 
смята Якимов. 

Апартамент бижу съчета барок 
с разкоша на имперска Русия

ИНТЕРИОР
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Природата и естестве-
ните форми от години са 
били вдъхновение за мно-
го талантливи творци. 
Тенденцията за създаване 
на сгради като един жив 
организъм от бетон, арма-
тура, мебели и декорация 
продължава и днес и раж-
да все по-впечатляващи 

и гениални идеи. Водени 
от основната цел - да на-
карат хората да бъдат по-
близо и да ценят повече 
природата, архитектите 
дават поразителни при-
мери дори и в градска 
среда.

Един от тях е  жи-
лищната сграда Orbis в 
австралия, изцяло про-
ектирана в духа на ор-
ганичната архитектура. 
Седеметажната построй-
ка включва едностайни 
апартаменти, както и 
просторни мезонети. ар-
хитектите проектирали 
сградата, следвайки схва-
щането на виенския архи-
тект адолф Лоос, според 
което жилищната сграда 
трябва да допринесе за 
стила и красотата на об-
щественото пространство 
и улицата, на която се 
намира. 

Друг пример е къща-
та Caracol в мексико. 

Формата й е вдъхновена 
от морските черупчести 
обитатели. Обектът се 
състои от две самостоя-
телни постройки: Moon 
Shell - с форма на морски 
охлюв, и Queen Conch - 
с форма на раковина. И 
двете къщички могат да 
бъдат отдавани под наем 

за почивка, тъй като раз-
полагат със самостояте-
лен басейн, сателитна те-
левизия и други удобства. 

музеят на изкуство-
то и науката в Сингапур 
също впечатлява с инте-

ресната си форма. Той 
се състои от десет части, 
наподобяващи пръсти, 
като във всяка една от тях 
се помещава галерия с 
капандури. цялата сграда 
е снабдена с колектори за 
дъждовна вода и разпола-
га с езеро с лилии.

Въпреки традиционна-
та си структура, Универ-
ситетът по молекулярна 
наука Lims La Trobe в ав-
стралия също изглежда 
доста по-различно заради 
нехарактерната си визия. 
Сградата включва шес-
тоъгълни стъкла, както 

и X-образни прозорци, 
стърчащи от фасадата. 

Кулата Kuchlbauer в 
Германия пък се отлича-
ва с интересна основа и 
няколко различни по раз-
мер балкони, подредени 
в горната част. Зданието 
разполага със златна сфе-
ра за наблюдение с диа-
метър 10 метра на вър-
ха. Кулата е висока 35,14 
метра и е проектирана 
от австрийския архитект 
Фриденсрайх Хундертва-
сер.

Х у д о ж н и ц и т е 
Christophe Berdaguer и 
Marie Péjus пък успяват 
да трансформират една 
традиционна къща с по-

мощта на боя и полисти-
рен и я превръщат в уни-
кално творение, известно 
като Къщата на духовете 
във Франция.

Подобна е и Лудата 
къща в Тел авив, проек-
тирана от Леон Женева. 

Тя разполага с интере-
сен стил, който, според 
някои, наподобява стила 
на антонио Гауди. Фаса-
дата на къщата от едната 
страна прилича на кора-
лов риф и е декорирана с 
много зеленина. 

ЕКСТЕРИОР

Сгради с органична форма, 
вдъхновени от природата
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Щастливците, докос-
нали се до мистерията 
ангкор Ват в Камбоджа, 
са категорични, че това е 
един от най-удивителните 
световни архитектурни 
шедьоври. Религиозният 
храмов комплекс, постро-
ен от цивилизацията на 
кхмерите, има уникален 
ефект върху сетивата на 
посетителите. Изгражда-
нето на храма от гигант-
ски монолитни блокове, 
добивани в кариера на 
повече от 60 км, е трудно 
обяснимо и до днес. 

От ангкор кхмерските 
крале някога управлява-
ли обширни земи, прос-
тиращи се от Виетнам 
до Китай и Бенгалския 
залив. Това, което е се е 
съхранило от ангкор до 
днес - над 100 каменни 
храма, са руините от ог-
ромен религиозен, соци-
ален и административен 
метрополис. Останалите 

сгради - дворци, публич-
ни постройки и къщи, са 
били направени от дърво 
и отдавна са се разпадна-
ли.

МЕЖДУ ЗЕМЯТА 
И НЕБЕТО

Компютърни симула-
ции показват, че конфи-
гурацията на храмовете в 
ангкор е огледален образ 
на съзвездието Дракон по 
времето на пролетното 
равноденствие 10 500 г. 
преди Христа.

Някои смятат, че целта 
на кхмерите е била ар-
хитектурата на храмовия 
комплекс да подпомогне 

хармонизацията на земя-
та и небесния свят. 
МИСТЕРИОЗНИЯТ 

ГРАД
ангкор Ват е построен 

през първите години на 
12 век от Суряварман II в 
чест на бог Вишну. Със-
тои се от огромен храм, 
който изобразява митич-
ния връх меру. Стените 
му, които очертават петг-
незден правоъгълник, за-
едно с рововете към тях, 
изобразяват планинска-
та верига и космическия 
океан.

По време на половин 
хилядолетие на кхмерско 
владение ангкор става 
важно място за поклоне-
ние в югоизточна азия. 
Разграбен от тайландци-
те през 1431 г. и изоста-
вен през 1432 г. ангкор 
Ват е бил забравен за 
няколко века. Скитащи 
из джунглата будистки 
монаси откриват нена-
дейно величествените 
руини. Осъзнавайки све-
тостта на гледката, която 
се разкрива пред очите 
им, те разпространяват 

схващането за мистично-
то светилище, издигнато 
в древността от самите 
богове, а не от хората. 
Вековете минавали, тези 
разкази се превърнали в 
легенди и поклонници от 
всички краища на азия 
се отправяли на път към 
свещения град на богове-
те. Няколко европейски 
пътешественици също 
били чували за мисте-
риозния град, изгубен 
в джунглата. Повечето 
от хората обаче смятали 
тези истории за митове, 
докато през 1860 г. френ-
ският изследовател анри 
муо не повдига завесата, 

за да покаже на целия 
свят едно от най-велича-
вите творение на чове-
чеството.

СИМВОЛ НА 
КАМБОДЖА

ангкор Ват е избран за 
символ на Камбоджа и е 
изобразен върху нацио-
налния флаг на страната. 
Към него води внуши-
телна 500-метрова ка-
менна алея, минаваща 
през джунглата. Входът 

е заобиколен от широк 
180-метров ров, за кой-
то легендата твърди, че 
някога е бил пълен с кро-
кодили. Ровът свършва в 
стена с портал (гопура), 
водещ към центъра на 
комплекса, който се прос-
тира на 400 акра и е под-
държал град с около 100 
000 жители. Гопурите са 
разположени на различни 
ключови места, а някои 
от тях са достатъчно ви-
соки, за да премине слон 
с ездач. Те са пазени от 
красиви изображения на 
лъвове и различни райски 
създания.

Чертежите на компле-

кса представляват сложна 
система от езера, виадук-
ти, коридори, лабирин-
ти, портали и кръгово 
разположени галерии, с 
най-големите каменни 
релефи, открити досега 
в света. Изграден спо-
ред древната традиция 
на Васту и Силпа шастра, 
ангкор Ват е пример за 
съвършено строителство, 
оказващо благоприятно 
енергийно влияние върху 
цялата планета.

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

ПъТЕШЕСТВЕНИК

Ангкор Ват - архитектура, в която 
се оглеждат звездите
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Реновиране на спирки-
те на детската железница 
„Знаме на мира“ в Плов-
див бе каузата на Седми-
цата на благотворител-
ността, която се проведе 
от 19 до 28 септември 
под тепетата. Със сред-
ствата от кампанията ще 
бъдат облагородени прос-
транства от младежкия 
хълм, в които е ситуирана 
железницата. Планирано 
е изграждане на съоръ-
жения за игра за деца с 
увреждания, монтиране 
на рампи, поставяне на 
осветление, видеонаблю-
дение, информационни 
табели, изграждане на 
чешма. 

Началото на форума 
бе дадено от театрална-
та постановка „Завеща-
нието на целомъдрения 
женкар“ със специал-
ното участие на Васил 
михайлов и Театъра на 
българската армия на 19 
септември в лятно кино 
„Орфей“. Вечерта про-
дължи с хип-хоп концерт 
на BOBO & THE GANG 

в клуб „Библиотеката“. 
Партито се вихри до су-
тринта под бийтовете на 
добрия стар рап, селекти-
ран от DJ SKILL. 

Ден по-късно благот-
ворителните класове по 
зумба и пилатес на Поли 
Василева откриха поле за 
изява на любителите на 
танците. На 21 септем-
ври програмата продъл-
жи с Кулинарна академия 

с водещ Ути Бъчваров. 
В детската работилница 
малчугани изработваха 
уникални картини, буке-
ти и картички от плодове, 

зеленчуци и други храни-
телни продукти. 

Тони Димитрова  и 
млади музикални талан-
ти, познати от телевизи-
онния ефир, също ще се 
включиха в Седмицата 
на благотворителността с 

концерт на 23 септември. 
К а д и ф е н и я т  г л а с 

на големия джаз певец 
Васил Петров изпълни 
подземната арт зала на 
„Екселсиор“ и „се разля“ 
по Главната на Пловдив, 
предизвиквайки минува-
чите да окупират стълби-
щето на търговския цен-
тър. Българският Франк 
Синатра пя благотвори-
телно на специалния бал, 
иницииран от Дирек-
ция „Спорт и младежки 
дейности“ към община 
Пловдив.

Кампанията продължи 

с търг-изложба в помощ 
на 25-годишната плов-
дивчанка Ивелина Ива-
нова, която е болна от 
рак на лимфните възли 
и спешно се нуждае от 
лечение в чужбина. 17 
картини на наши класици 
и съвременници, сред ко-
ито проф. андре Даниел, 
Руси Ганчев, Кольо Ка-
рамфилов, бяха изложени 
в хотел „Империал“ на 25 
септември. 

Ден по-късно пловдив-
чани се насладиха на сал-
са парти и благотвори-
телен танцов спектакъл 

„Извинявай, Живот!“ с 
участието на балет „Ера“. 

атракция в програмата 
е и състезанието с гуме-
ни патета по река мари-
ца, което трябваше да де 
проведе на 28 септември, 
но поради лошото време 
бе отложено за 4 октом-
ври. 

Организатор на Сед-
мицата на благотворител-
ността е община Плов-
див. Инициативите се 
реализират от неправи-
телствени организации, 
младежки сдружения, 
фирми и доброволци.

Васил Петров и Тони Димитрова събират 
средства за детската железница в Пловдив

мИСИЯ

Изложби, концерти и спортни събития белязаха 
Седмицата на благотворителността под тепетата

Катя ТОДОРОВА

На церемония с ин-
тригуващо шоу на свет-
лини и сенки бяха обя-
вени и наградени по-
бедителите в първия 
конкурс за интериорен 
д и з а й н  K A R E  2 0 1 4 
„Състезание с въобра-
жението“. Той е част от 

честването на втората 
годишнина на марка-
та в България (аИДБ). 
Конкурсът бе прове-
ден съвместно с KARE 
- световната верига за 
дизайнерски мебели, 
аксесоари за дома, ос-
ветление и огледала - и 
асоциацията на инте-
риорните дизайнери в 
България. За първи път 

в историята на KARE се 
организира конкурс за 
архитекти и интериорни 
дизайнери - студенти 
и професионалисти с 
опит в областта. Идеята 
на организаторите бе да 
вдъхнови и подкрепи 
оригиналните им идеи, 
като ги предизвика да 
се впуснат в едно сме-
ло състезание с въоб-
ражението, премина-
вайки отвъд границите 
на обичайното и позна-
тото. Общо 36 проекта 
на интериор, включващ 
минимум един продукт 
от всяка от категориите 
мебели, аксесоари и ос-
ветление с марка KARE, 
бяха представени на 
конкурса. Победителите 

бяха избрани от специ-
ално жури, съставлява-
но от представители на 
KARE - Германия и при-
знати професионалисти 
от сферата на интериор-
ния дизайн в България. 

Голямата награда бе 
присъдена на инж. диз. 

Таня ахмед от фир-
ма „Dadu“ за проекта 
й „Удоволствие преди 
всичко“.  Тя спечели 
тридневна екскурзия за 
двама до мюнхен с по-
сещение на централата 
и най-новия DESIGN 
C E N T E R  н а  K A R E , 
р а з п о л ож е н а  н а  1 0 
000 кв. м, както и сре-
ща със собствениците 
на бранда по време на 
Oktoberfest. Наградата 

бе връчена от Димитър 
Димитров, управител на 
магазин KARE в Бъл-
гария. Втората награ-
да отиде при Димитър 
Копкалиев и Станими-
ра Йорданова (Extreme 
Design Studio) за проек-
та им Blue martini bar. 

Тя бе връчена от Гена 
Събева, председател на 
аИДБ.

Третата награда спе-
челиха Петя михайлова 
и анастасия Кашева за 
проекта им Sleek Urban 
Penthouse. Призът бе 
връчен от Теодора Ни-
колова, гл. редактор на 
българското издание на 
списание Brava Casa и 
член на журито. Съби-
тието, чийто водещ бе 
мартен Роберто, про-
дължи с разрязване на 
торта по случай втория 
рожден ден на магазин 
KARE в България. маг-
нетично shadow dance 
шоу, изпълнено от ба-
лет Нова и балет ара-
беск, потопи публиката 
в екстравагантния свят 
на бранда, подтиквай-
ки гостите да достигнат 
крайния предел на въоб-
ражението си.

З а  н а г р а д а т а  н а 
публиката в сайта на 
конкурса са гласували 
2458 души. Най-много 
предпочитания събраха 
мария Никодимова и 
Светла Трендафилова за 
проекта им „Космопо-
литен лукс“.

KARE отбеляза втората си година в България в състезание 
с въображението

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg


