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Скоростният път Ви-
дин-София и Калотина-
София са основен прио-
ритет на държавата. Това 
стано ясно от срещите, 
които се провеждаха меж-
ду регионалното минис-
терство, Европейската 
инвестиционна банка и 
Световната банка. Цел-
та е проектите да бъдат 
включени за финансира-
не, заяви министърът на 
транспорта Николина Ан-
гелкова. Проектирането на 

четирилентовия път Ви-
дин-София също се очак-
ва да приключи най-рано 
в края на следващата го-
дина, каза още Ангелкова. 

По думите й, другият 
приоритетен проект е ту-
нелът под връх Шипка. 
В момента апликацион-
ната форма за обхода на 
Габрово е в ЕК и е при-
ета. Работи се по пътни-
те отсечки на обхода и 
по изграждането на ту-
нела. Необходимо е да 

има проекти, които могат 
да стартират веднага и 
да се усвояват средства. 
Строителството на ав-
томагистрала „Хемус“ в 
частта си от Ябланица до 
Плевен е точно такъв про-
ект, обясни Ангелкова. 
Очаква се строителство-
то на обекта да стартира 
през 2015 г. За тогава е 
предвидено и изгражда-
нето на последния лот 
от от магистрала „Стру-
ма“, където е включено 
Кресненското дефиле. На-
меренията са там да бъде 
изграден тунел, дълъг над 
15 км. Сред по-важни-
те железопътни проекти 
са довършването на жп 
трасето Пловдив-Бургас, 
както и рехабилитация-
та на жп линията Елин 
Пелин-Ихтаман-Септем-
ври. Общият бюджет на 
железопътните проекти е 
около 1 милиард и 30 ми-
лиона евро. 

ОТ СЕдмИЦАТА

Приоритетно ще се финансира 
скоростният път Видин-София

Николай АНТОНОВ

С експозиция на ар-
хеологически находки 
от района на село Илин-
денци, където се устано-
ви раннонеолитно сели-
ще отпреди близо осем 
хилядолетия, отвори 
врати новата сграда на 
музея в село Струмяни.

След църковен водос-
вет лентата прерязаха 
кметът на общината 
Емил Илиев и археоло-
гът малгожата Гребска-
Кулова. Представени 
бяха и резултатите от 
10-годишните вече архе-
ологически проучвания 
на раннонеолитното се-
лище Илинденци - ма-
совец. 

Сградата е обновена 
и превърната в музей 
по Програмата за разви-
тие на селските райони 
2007-2013 г. по мярката 

за насърчаване на ту-
ристическите дейности, 
съобщиха от община 
Струмяни. Проектът за 
посетителски център, 
в който да се експони-
ра местното природно 
и културно наследство, 
е на обща стойност 370 
000 лв. без ддС. 

Подредената в новата 

сграда на музея експо-
зиция се състои от две 
части - археологическа 
изложба с оригинали, 
намерени по време на 
проучванията, и фото-
изложба на Лора Пар-
макова със снимки от 
разкопките и проучва-
нията през 2013 г. Ар-
хеологическата изложба 
представя 270 артефа-
кти. Сред тях са сечива 
от камък, кост и глина, 
накити и амулети, кул-
тови фигурки от глина 
и мрамор, съдове - цели 
и фрагментирани, фраг-
менти от стенни мазил-
ки с отпечатъци на дър-
вени греди, ръчна мел-
ница, глинено корито и 
много други. 

Новата сграда на музея в 
Струмяни събра находки 
отпреди осем хилядолетия Инсталация за термич-

на преработка на поли-
мерни отпадъци ще бъде 
изградена на мястото на 
бившата кравеферма в 
Батановци. Предвижда се 
строителството на адми-
нистративни помещения, 
производствено хале с 
площ 300 квадратни мет-
ра, складове - 650 кв. м, 
и 250 кв. м резервоар за 
минерално масло с вмес-
тимост от около 40 ку-
бични метра и наливна 
естакада към него. Освен 
това ще бъдат направе-
ни бетонови площадки, 
енергиен блок и съответ-
ната инфраструктура към 
тях. Полимерните отпа-
дъци, най-популярните 
от които са пластмасо-
вите, притежават специ-
фични свойства, които ги 

отличават от другите ма-
териали в етапа на тяхно-
то разграждане. Това са 
материали, които трудно 
се разграждат с времето. 
През процеса те отделят 
олигомерни вещества, 
масла, специфични ми-

ризми и др. В същото 
време обаче те могат да 
се преработят и да слу-
жат като ценна суровина. 
Полимерите изискват го-
лямо количество енергия, 
топлина, нефт, за да бъ-
дат получени отново.

Нов граничен пункт между 
България и Сърбия при Трън-
Петачинци искат сръбските вла-
сти. „Вече е подготвен проект, 
който се надяваме да се фи-
нансира по новата програма за 
трансгранично сътрудничество 
между двете страни“, информи-

ра кметът на Цариброд Небойша 
Иванов на втората работна сре-
ща между бизнеса и местните 
власти на двете държави, със-
тояла се наскоро. 34 млн. евро 
е ресурсът на новата програма, 
каза зам.-министърът на регио-
налното развитие Йорданка Чо-

банова по време на форума. Оч-
аква се програмата да бъде одо-
брена до декември, а първите 
проекти да стартират в средата 
на 2015 г. Според председателя 
на сдружение „Български форум 
за транспортна инфраструктура“ 
проф. Николай михайлов, това 

е добър инструмент за увелича-
ване на транспортните връзки 
между двете държави и иконо-
мическото сътрудничество. „От-
ношенията между нашите стра-
ни никога не са били по-добри“, 
заяви посланикът на Сърбия у 
нас Владимир Чургус.

В Батановци ще преработват 
полимерни отпадъци

Сърбите искат още един граничен пункт с нас

Николай АНТОНОВ

Инвестиционно предложение 
за изграждане на спортен ком-
плекс в местността Байова бо-
рика в землището на Разлог бе 
обсъдено преди дни. В плана за 
застрояване са предвидени тре-
нировъчни игрища за футбол, во-
лейбол, баскетбол, тенис на корт, 
лека атлетика, открит плувен 

басейн, стадион и други обслуж-
ващи сгради. 

Футболният стадион ще бъде с 

капацитет около 8000 места - ка-
тегория 3 (4) според изисквания-
та на УЕФА, с покрити трибуни и 

размери на игрището 68 на105 м. 
Ще се изградят и четири футбол-
ни игрища с размери 68 на 105 м, 
4 тенис корта с размери 18 на 36 
м, две игрища за баскетбол с раз-
мери 16,50 на 30 м, две игрища 
за волейбол с размери 13 на 24 м. 
Предвидени са още закрит плу-
вен басейн с олимпийски размери 
с трибуни с около 1000 места и 
мултифункционална спортна зала 
с капацитет около 4000 места.

Обсъдиха изграждането на спортен комплекс край Разлог
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Енергийният борд одо-
бри промените в Закона 
за енергетиката, които 
целят подобряване на ра-
ботата на държавната ко-
мисия за енергийно и во-
дно регулиране (дКЕВР) 
и по-голяма прозрачност 
при взимането на реше-
ния за енергетиката.

Корекциите предвиж-

дат разделяне на състава 
на дКЕВР на две струк-
тури - енергийна и водна. 
Председателят и члено-
вете на комисията ще се 
избират от Народното съ-
брание, а не както досега 
- от министерския съвет, 
съобщиха от правител-
ствената пресслужба.

„Бордът не замества 

държавата в отговорност-
та й за политиките, свър-
зани с енергетиката. Той 
обаче може да даде пра-
вила и адекватна насока 
за устойчивото развитие 
на енергийния сектор“, 
заяви вицепремиерът 
Екатерина Захариева.

междувременно ста-
на ясно, че от Брюксел 

настояват въглеродните 
емисии да бъдат ограни-
чени с минимум 40 на 
сто до 2030 г. ЕС иска 
до 15 години делът на 
възобновяемите енергий-

ни източници да нарасне 
до поне 27%, като се оч-
аква същият ръст да бъде 
постигнат по отношение 
на енергийната ефектив-
ност. За гарантиране на 

енергийната сигурност 
в рамките на Евросъюза 
е взето и решение за по-
добряване на връзките 
между държавите член-
ки. 

ОТ СЕдмИЦАТА

Корекциите целят устойчиво развитие на сектора 
и прозрачност при взимането на решения

Одобриха промените в Закона 
за енергетиката

Средствата за туризъм 
по ОП „Регионално раз-
витие“, които бяха спре-
ни от Брюксел, могат 
да бъдат пуснати съв-
сем скоро. Това съоб-
щи зам.-министърът на 
регионалното развитие 
Йорданка Чобанова. По 
думите й, у нас на посе-
щение са били одитори 
от Европейската коми-
сия, които са проверя-
вали дали отчетените 
пропуски по програмата 
са били изчистени.

Ако становищата по 
доклада за свършеното 
у нас са положителни, 
парите ще бъдат размра-
зени.

Ст роителното  ми -
нистерство работи и 
по договаряне на нова-
та ОП „Региони в рас-
теж“. Страната ни пола-

га всички усилия, за да 
бъдат финансирани по 
програмата проекти за 
67-те най-големи града. 
От Брюксел обаче са ка-
тегорични, че пари ще 
има само за част от тях. 
Затова средствата за 28-
те по-малки града веро-
ятно ще бъдат отделени 
в самостоятелна ос по 
програмата.

Европейската коми-

сия обяви готовност за 
възстановяване на сред-
ствата по спрените ев-
ропрограми още в нача-
лото на септември. Това 
беше потвърдено по 
време на срещата меж-
ду вицепремиера по уп-
равление на средствата 
от ЕС Илияна Цанова и 
европейския комисар по 
регионалната политика 
Йоханес Хан.

След няколкогодиш-
но забавяне кметът на 
община Пловдив Иван 
Тотев подписа договор 
с Европейската банка за 
възстановяване и разви-
тие (ЕБВР) за предос-
тавяне на кредит от 30 
милиона лева. Средства-
та ще се изразходват за 
ремонт и реконструк-
ция на Коматевско шосе, 
булевардите „Руски“ и 
„Шести септември“ и 
за изграждане на нов 
път от моста на марица 
„Адата“ до Брезовско 
шосе. Парите трябва да 

се усвоят за три години 
и да се възстановят на 
банката в срок от 15 го-
дини при 3-годишен гра-
тисен период. Лихвата 
по кредита е 2,65 на сто 
и 1,18 процента „Юри-
бор“. За ЕБВР подписът 
положи банкерът Жан 
Патрик марке. „Банката 
ще упражнява контрол 
по възможно най-прозра-
чен начин за това как се 
осъществяват общест-
вените поръчки и как 
се усвояват средствата“ 
- уточни марке. Недо-
волните от конкурса за 

изпълнители ще трябва 
да подават жалби ди-
ректно пред ЕБВР, къде-
то ще се взима решение. 
Отпускането на заема се 
забави, след като първо-
начално беше одобрен 
от Общинския съвет, но 
областният управител 
Венцислав Каймаканов 
спря решението, пода-
вайки жалба в съда с мо-
тив, че няма списък на 
предвидените дейности. 
Върховният администра-
тивен съд обаче се про-
изнесе в полза на oбщи-
на Пловдив.

Пловдив подписа заем 
за 30 млн. лв. с ЕБВР

Атрактивна концепция предла-
га „Рьофикс“ в първото по рода си 
онлайн риалити шоу, посветено на 
ремонтите. „Рьофикс новодомци“ е 
създадено да забавлява аудиторията 
и същевременно по един нов и нес-
тандартен начин да поднесе полезна 
информация за продуктите на компа-
нията. Шоуто се излъчва в интернет 
чрез онлайн платформа и предлага на 
своите зрители истинско интерактивно 

приключение.
Главни герои в него са действител-

ни лица от екипа на фирмата, а водещ 
е Цветомир Иванов. Продукцията е 
със специалното участие на актьора 
Филип Аврамов. Сюжетът на шоуто е 
продиктуван от противоречието между 
самозвания майстор Цецо и екипа от 
професионалисти на „Рьофикс“ в из-
пълнението на общата им цел - ремонт 
на жилището на Аврамов.

„Рьофикс“ с атрактивна 
концепция за ремонт

До седмици размразяват 
европарите за туризъм

САНИРАЙТЕ С
TONDACH®

лесно;

ефективно;

дълготрайно;

сигурно;

www.tondach.bg
E-mail: office@tondach.bg
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Пътната мрежа в стра-
ната не е готова да по-
срещне зимата и причи-

ната за това е липсата на 
средства. 15 млн. лева са 
нужни на Агенция „Пътна 

инфраструктура“, за да 
подготви пътищата за зим-
ния сезон, каза директорът 
на дирекция „Развитие на 
пътната инфраструктура 
с бюджетни средства“ в 
АПИ инж. Георги Златев, 

цитиран от пресслужба-
та на агенцията. досега 
не са гласувани и не са 
отпуснати никакви пари. 
Средствата се използват 
основно за изкърпване 
на дупки, обновяване на 
маркировката, за възста-
новяване на еластичните 
огради и разчистване на 
храстите, избуяли от обил-
ните дъждове. 

От агенцията провеж-
дат регионални срещи с 
пътноподдържащите фир-

ми, които са свързани с 
това да проверят тяхната 
мобилизация и готовност 
да посрещнат зимата, как-
ви са запасите от пясък, 
използван за по-ниския 
клас пътища, и химика-
ли за по-високите класо-
ве - автомагистралите и 
първокласната мрежа. От 
агенцията следят и за го-
товността на техниката, с 
която разполагат компа-
ниите. Засега стремежът е 
по първокласните пътища 

да се използват само сол и 
химически вещества, а не 
пясък. 

Около 40% от пътната 
мрежа не е в добро със-
тояние и последствията 
напролет ще са много по-
големи от тези, които се 
виждат в момента. Там, 
където има пукнатини и 
малки процепи, след попа-
дането на водата в рамки-
те на дни ще се образуват 
големи дупки. Ако сега не 
се вложат средства за под-

Пътят към Банско през 
Предела може да бъде 
напълно затворен и да 
остане така през цялата 
зима, ако не се намерят 
400 000 лв. Това съоб-
щи шефът на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 

Лазар Лазаров. Причи-
ната е, че заради послед-
ните дъждове на 15-ия 
километър след Симит-
ли поддалата 5-метрова 
подпорна стена рухна. 
Средства за надежден 

ремонт към момента 
няма. движението се из-
вършва само в едната 
лента. но ако се наложи 
то да бъде спряно, с кола 
до Банско и Разлог ще се 
стига само по пътя през 
Юндола, който също е в 
лошо състояние. другият 
вариант е с теснолиней-
ката от Септември за до-
бринище.

Засега е затворено 
платното непосредствено 
над поддалата стена и 
движението и в двете по-
соки е по другото плат-
но, като се регулира от 
временен светофар. По 
предварителни разчети 
600 000 лева са нужни за 
цялостен ремонт, а към 
момента АПИ разполага 
само с 200 000 лв.

Необходимите мате-
риали за обработка при 
снеговалежи и заледя-
вания в област добрич 
вече са осигурени. В ра-
йона разполагат с око-
ло 4800 кубика пясък, 
1215 тона сол, 69 тона 
луга и 62 тона калциев 
двухлорид. Част от тези 
суровини са спестени от 
миналата година. Тех-
никата и материалите са 
изнесени в няколко бази 
в областта - освен в до-
брич, в Шабла, Каварна, 
Балчик, Генерал Тошево, 
Крушари и Тервел. В 
района има направления, 
които се поддържат по-

интензивно, например 
Варна-добрич, Генерал 
Тошево-добрич, Бал-
чик-добрич, границата 
с Румъния-дуранкулак-
Каварна-Варна, обясни 
инж. Петър Петров, на-
чалник на отдел „Инвес-
тиционно-ремонтна дей-
ност“ в Областно пътно 
управление - добрич. По 
думите му плановете за 
зимната подготовка вече 
са изготвени. Предстои 
техническа проверка на 
68-те машини за снего-
почистване в областта. 
Инспекцията трябва да 
приключи до края на ок-
томври.

Програма максимум 
изпълняват в Добрич

Разговаря  
Николай АНТОНОВ

- Г-н Бачев, каква е 
готовността ви за по-
срещане на предстоя-
щия зимен сезон?

- На склад към днеш-

на дата разполагаме с 60 
тона сол, близо 100 куб. 
м пясък и над 150 тона 
луга. Това не е цялото не-
обходимо количество за 
зимата, а само предназна-
ченото за посрещане на 
първите снеговалежи. 

Продължава на стр. 16

Очакваме сигнали 
от граждани за 
критичните точки

ТЕмАТА

Липса на пари блокира зимната 
поддръжка

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

Около 40% от пътната 
мрежа в лошо състояние

„Няма пари за зимно поддържане на 
пътната инфраструктура в страната“, 
каза служебният вицепремиер и минис-
тър на регионалното развитие Екатери-
на Захариева. Според нея състоянието 
на бюджета на ръководеното от нея 
ведомство е притеснително.

„Има неотложни дейности на държа-
вата, които трябва да бъдат свършени. 

Именно по тази причина актуализация 
на бюджета е неизбежна“, каза Заха-
риева. Тя коментира, че голяма част 
от средствата на регионалното минис-
терство са били използвани. „Освен 
че няма пари за поддръжка на пътната 
инфраструктура, допълнително има 
спрени две програми, които все още не 
са възстановени“, каза още министърът.

Актуализацията на 
бюджета е неизбежна

Министър Екатерина Захариева:

Васил Бачев, управител на общинска 
фирма „Биострой“ - Благоевград:

Предела–Банско пред затваряне

Кметът на община 
Велико Търново дани-
ел Панов събра на ра-
ботна среща кметове-
те на населени места и 
кметските наместници 
във връзка със зимната 
подготовка. На срещата 
беше отчетено, че пъти-
щата, които са част от 
републиканската пътна 
мрежа на територията 
на старопрестолната об-
щина, вече са ремонти-
рани. Продължава из-
кърпването с асфалт на 
пътища и улици в села 
по общинската пътна 
мрежа. Работи се по ос-
ветлението на между-
селските пътища. Оси-
гурени са средства за 
първоначално зарежда-

не на дизелово гориво 
на снегопочистващата 
техника. Всички десет 
населени места разпо-
лагат с необходимата 
техника или имат склю-
чени договори за наема-
не на такава от фирми. 
Пострадалата при на-
воднението през лятото 
снегопочистваща тех-
ника в Килифарево ще 
бъде ремонтирана. две 
от машините са сериоз-
но повредени и вероят-
но ще бъдат бракувани. 
За този зимен сезон на 
тяхно място ще бъдат 
взети машини под наем. 
На този етап населените 
места са готови за по-
срещането на зимният 
сезон.

Във Великотърновско 
кърпят улиците по селата
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Кметоветe на общините Кало-
яново, Лъки и марица поискаха 
увеличение на общинските пари 
за зимно поддържане на пътища-
та, тъй като при тежка зима те не 
достигат. Сега държавата заделя 
между 31 и 35 000 лв. за зимно 
почистване на пътища и улици 
във всяка една от трите общи-
ни. От републиканския бюджет 
отпускат средно по 865 лв. на 
километър, а като се съди по това 
колко се харчи, парите трябва да 
са между 1500 и 1600 лв. на кило-
метър. Лъки е община със силно 
пресечен терен и това допълни-

телно оскъпява снегопочиства-
нето, обясни кметът Валентин 
Симеонов.

Над 100 машини ще чистят 
Пловдив през зимата, съобщиха 
от общинско предприятие „Чисто-
та“. На 12 ноември предстои ин-
спекция от представители на КАТ 
и община Пловдив за състоянието 
на снегопочистващата техника. 
Проверяват се всички 109 снего-
рини, разпръсквачи на сол и челни 
товарачи, с които разполага фир-
мата изпълнител.

Пазарджик е готов за зимата, 
общината е предприела необходи-

мите действия за обезпечаване на 
нормална проходимост при зимни 
условия на републиканската, об-
щинската и уличната мрежа на те-
риторията на града и кметствата. 
Предстои да бъде извършен пре-
глед на снегопочистващата техни-
ка на дружеството за готовността 
и годността за работа при зимни 
условия. Организиран е и е осъ-
ществен контрол за подготовката 
на училищата и детските градини 
за работа при зимни условия. Об-
щината разполага с 36 тона калци-
ев хлорид за третиране на улични-
те настилки при снеговалеж.

готовка на пътищата, напро-
лет кърпенето на асфалта 
ще струва три пъти повече

В периода 1-15 ноември в 
зависимост от атмосферни-

те условия ще бъде въведе-
но зимно поддържане на ре-
публиканската пътна мрежа 
в цялата страна, съобщиха 
още от агенцията. 

ТЕмАТА

Липса на пари блокира зимната 
поддръжка Ако сега не се вложат 

средства, напролет 
подмяната на асфалта ще 
струва три пъти повече

Цвета ИВАНОВА

В процедура сме за 
избор на фирма, която да 
чисти снега по улиците 
на града и общинските 
пътища, съобщи кметът 
на Кула д-р Владимир 
Владимиров. В оферта-
та за новия зимен сезон 
сме включили повече 
улици в Кула и селата, 
както и всички пъти-
ща от четвъртокласна-
та пътна мрежа. Важна 
част от подготовката за 
зимата е снабдяването 
на училищата и детските 
заведения, социалните 
домове, обществените 
сгради с гориво. доста-
вили сме необходими-
те ни количества течно 
гориво за цялата зима, 
направена е и профилак-
тика на парните инста-
лации, допълни кметът.

Избор на фирма, която 
да чисти снега в района 
на Белоградчик, също 
не е направен още. Про-
цедурата тече, съобщи 
кметът Борис Николов. 

Очакваме новото прави-
телство да одобри нови 
програми за заетост, в 
които да се включат и 
безработни от Белоград-
чик. Те могат да бъдат 
назначени за зимния се-
зон да почистват ули-
ци и проблемни пътни 
участъци. Надяваме се 
на по-лека зима, защото 
общината няма пари за 
снегопочистването, при-
знава кметът. И в тази 
община са доставени 

нужните количества го-
риво за началото на зи-
мата. Предстои ни доза-
реждане за следващите 

месеци, каза кметът. И в 
Берковица са пред избор 

на фирма, която да чисти 
снега. Три фирми са кан-
дидатствали за общест-
вената поръчка. Тази, 
която бъде избрана, ще 
трябва да чисти снега от 
улици с обща дължина 
28 км и общински пъти-
ща с дължина 51,8 км. 
В поръчката е включен 
и пътят до хижа „Ком“, 
където са ски пистите. 
Той е дълъг 16 км.

О б щ и н а  Р уж и н ц и 
вече е сключила дого-
вор с фирма за почист-
ване на улците в селата 

и междуселските пъти-
ща. Тя има техника, ко-
ято е готова да тръгне за 
почистване при първия 
сняг, твърди кметът Вен-
цислав Ванков. Общи-
ната акцентира върху 
проблемните участъци 
- част от път Е-79, пъти-
щата дреновец-Ружин-
ци и Ружинци-динково, 
които често се затварят 
през зимата от навеища. 
Общините вече се на-
учиха да изискват кон-
кретни действия от фир-
мите за почистването 

на снега, коментираха 
течащите проецдури от 
областната администра-
ция. В договорите все 
по-често се акцентира 
на критичните участъци, 
на наличието на депа от 
пясък при тях, както и 
на конкретните улици 
и пътища, които тряб-
ват да се почистват от 
фирмите. Някои общини 
уточняват и времето за 
почистването на всеки 
участък.

Само общините Гра-
мада и Чупрене са се 
снабдили с техника и 
сами си чистят улиците 
в селищата. Кметства 
пък ангажират земедел-
ски производители, ко-
ито лесно преустройват 
наличните си трактори 
в снегорини. Кандидати 
за този вид дейност има 
във всяко село, тъй като 
зимата за тях е мъртъв 
сезон и те имат интерес 
да ангажират техниката 
си за почистването на 
снега. 

Много общини бавят избора на фирми за снегопочистване

Четиригодишният 
договор на фирмите, 
извършващи зимното 
поддържане в област 
Смолян, изтича на 1 де-
кември и не е ясно кога 
ще бъде подписан нов. 
Възможно е отлагането 
да затрудни работата по 
почистването на път-
ната мрежа в района, 
посочи областният уп-
равител инж. димитър 
Кръстанов. 

„Фирмите, които под-
държат републиканска-
та и общинските пътни 
мрежи, и реализират 
текущите ремонти през 
останалото време, имат 
готовност и капацитет 
своевременно и в пъ-
лен обем да извършват 

своите задължения“, 
заяви инж. Кръстанов. 
По думите му обаче, 
съществуват неясноти 
около това дали част от 
тях ще продължат ра-
бота след 1 декември и 
дали трябва да извърш-
ват всички видове дей-
ности, включващи една 
задълбочена зимна под-
готовка. Губернаторът 
на Смолян посочи, че 
тази и следващата сед-
мица предстоят няколко 
срещи с АПИ, Област-
но пътно управление и 
ОС ПБЗН, на които ще 
бъде уточнено взаимо-
действието между всич-
ки структури, отговорни 
за зимната поддръжка в 
областта.

Проблем с обществените 
поръчки в Смолян

Кметове искат двойно повече финанси

 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:



6 27 октомври - 2 Ноември 2014 г.
БроЙ 36 (1074) ИНТЕРВЮ

Разговаря  
Елвира ГЕНОВА

- Г-жо Перфанова, 
какво е състоянието на 
имотния пазар към мо-
мента? Към по-високи 
или по-ниски ценови 
нива се ориентира?

- Пазарът се намира в 
онази фаза, която очак-
вахме отдавна, т.е. тен-
денцията е към покач-
ване на цените, макар 
че това вероятно ще се 
случи с бавни темпове и 
с малки амплитуди. Има 
купувачи със свободен 
капитал, които в момента 
чувстват най-голяма си-
гурност в инвестицията 
в имоти. добрите имоти 
и тези, оценени правил-
но, се продават много 
по-бързо, отколкото през 
миналата година. Но про-
дължава разминаването 
между търсене и предла-
гане, което от своя страна 
отваря ниша за ново, по-
качествено строителство 
и отговарящо на изисква-
нията на купувачите.

- В крак ли е търго-
вията с недвижимости 
у нас с тенденциите в 
Европа?

- Тенденциите у нас 
са същите, каквито са 
и в другите европейски 
държави от гледна точка 
на купувачи и наемате-

ли, но от гледна точка на 
предлагането изоставаме 
с поддръжката и управле-
нието на сградния фонд, 
зелените околоблокови 
пространства и общест-
вени градинки, както и 
със състоянието на ин-
фраструктурите. Руски-
те купувачи в България 
са показател за това кой 
масов инвеститор е удо-
влетворен от условията в 
страната - ние съумяваме 
да запазим ниския и сре-
ден клас клиенти, докато 
за високите ценови нива 
се насочват към други 
дестинации.

- Отразява ли се по-
литическата нестабил-
ност в страната върху 
вашия бранш? Какво 
показват данните за 
различните сегменти 
на пазара - жилищни 
имоти, корпоративна 
собственост, земеделска 
земя? 

- Политическата обста-
новка по-скоро до този 
момент действа благо-

приятно върху интереса 
към придобиването на 
имоти. Има увеличение 
на броя на сделките в жи-
лищния сегмент, засилен 
е интересът към придо-
биване и на търговски 
площи. Все още по-труд-
но върви продажбата на 
офисни площи, намалява 
също броят на сделки-
те със земеделски земи. 
Службата по вписванията 
вече изнесе статистиката 
за третото тримесечие на 
2014 г. Изводите, които 
могат да се направят, са, 
че от началото на тази 
година, сравнено със съ-
щия период на миналата 
година, има спад на броя 
на продажбите с 4,13% и 
броя на замените с 10%.

Разгледано по населе-
ни места, този спад из-
глежда така - за региона 
на София с 4,79%, за ре-
гиона на Бургас с 5,29% 
и за Варна - с 1,99%. 
Спадът на сделките със 
земеделска земя също е 
отразен в общия брой ре-
ализирани сделки.

- Какви са очаквани-
ята Ви от новия каби-
нет и кои са стъпките, 
които биха раздвижили 
търговията с имоти?

- Преди всичко под-
държане на добър ин-
вестиционен климат в 
страната, визов и данъ-
чен режим и промотира-

нето й като дестинация. 
Наложително е усъвър-
шенстване на Закона за 
управление на етажната 
собственост така, че той 
да бъде практически по-
лезен и приложим. Нуж-
но е подобряване на пъ-
тищата и транспортните 
връзки между основните 
летища и вътрешността 
на страната, промяна на 
облика на зелените пло-
щи. Необходимо е да се 
създадат благоприятни 
условия за инвестито-
рите, като се скъси мак-
симално срокът между 
закупуване на земята и 
издаване на разрешения 
за строеж. Това е свър-
зано с осигуряването на 
инфраструктури от стра-
на на общините преди из-
даването на разрешение 
за строеж. 

- От какви норматив-
ни промени се нуждае 
браншът и кои са стъп-
ките за борба с нелоял-
ната конкуренция и в 
търговията с имоти?

- Браншът има нужда 
от сериозна подкрепа от 
страна на управляващите 
органи, за да успее да 
изчисти сивия сектор, да 
намали условията за им-
отни измами, да посрещ-
не нуждите за работни 
места на квалифицирани-
те за целта кадри, излиза-
щи от висшите ни учебни 
заведения. За съжаление 
в нашия бранш сивият 
сектор не само че не се 
е изчистил, но расте с 
всеки изминал ден. Поя-
вяват се физически лица, 
които нерегламентирано 
извършват посредниче-
ска дейност, чужденци 
също се вливат в бранша 
без каквато и да е про-

фесионална подготовка 
и познаване на местния 
пазар и законодателство. 
Има фирми без офиси и 
квалификация на персо-
нала... Ясното регламен-
тиране на професията, 

изискването за професи-
онална квалификация, 
професионален регистър, 
формулирани пазарни 
правила, с които да са 
запознати и потребители-
те, ясно законодателство, 
което стимулира светлия 
бизнес - всичко това са 
все мерки срещу сивия 
сектор, които не търпят 
отлагане.

- Кризата с КТБ по-
влия ли върху нагласа-
та на ваши клиенти и 
разколеба ли доверието 
в банковия сектор?

- да, стрес имаше, но 
по-сериозен е проблемът 
с блокираните банкови 
операции, от които стра-
дат клиентите на тази 

банка. Вложителите не 
могат да изтеглят пари-
те си, за да ги вложат в 
имоти, което развали не 
малко сделки на пазара, а 
от друга страна, ипотеки-
раните имоти в полза на 

банката също са блокира-
ни. Не може да се вдигне 
ипотеката им, независи-
мо че кредитополучате-
лите могат да изплащат 
месечните си задълже-
ния. В никакъв случай не 
бих казала, че е критично 

отношението към бан-
ките, но клиентите са с 
изострено внимание.

- Развръзката с тази 
банка ще стане ли ката-
лизатор за повече сдел-
ки, или вложителите 
ще предпочетат отново 
да държат авоарите си 
на влог?

- Независимо от раз-
връзката в момента, до-
ходността от влагане на 
пари в имоти е чувстви-
телно по-добра от тази да 
се държат като депозит в 
банка, а това е катализа-
тор за имотния пазар. Ес-
тествено, значение имат 
и лихвените проценти по 
кредитите, които също 
влияят на динамиката 

на пазара. Ако те бъдат 
покачени, ще се засегне 
интересът на онези купу-
вачи, които не разполагат 
с достатъчен финансов 
ресурс, за да реализират 
сделка без заемни сред-
ства.

- Наближава профе-
сионалният ви празник. 
Как НСНИ ще го отбе-
лежи?

- За първи път на 30 
октомври 2014 г. ще чест-
ваме професионалния 
празник на брокерите и 
агентите за недвижими 
имоти в България. По 
този повод ще проведем 
кръгла маса с междуна-
родно участие на тема 
„Регулация на бизне-
са с недвижими имоти 
в Европа“. Събитието е 
подкрепено от междуна-
родната федерация по не-
движими имоти FIABCI, 
Централноевропейската 
мрежа на национални-
те асоциации в сферата 
на недвижимите имоти 
CEREAN и Европейската 
конфедерация на агенти-
те на недвижими имоти 
C.E.I. - автор на Европей-
ския стандарт EN 15733. 
Квалифицирани лекто-
ри ще изнесат поредица 
от семинари, свързани 
с най-новите пазарни 
тенденции в сферата на 
бизнеса и недвижимите 
имоти, Win-Win модели, 
брандиране, комуника-
ции, екипна стратегия, 
психология на комуни-
кациите и др. Сред тях 
гост е един от изявените 
експерти в сферата на 
недвижимите имоти за 
Украйна и Русия - г-н 
Артур Оханесян, който 
ще изнесе доклад за си-

лата на ексклузивните 
права и ролята им за ус-
пеха на сделките. Ще го-
ворим и за MLS (Multi 
Listing System) - вътреш-
на система за комуни-
кации и споделяне на 
бизнес между агентите 
с изключителни права. 
Опитът си в управление-
то на жилищните имоти 
ще предаде Рамон Вене-
ро, преподавател в Аме-
риканския институт за 
пропърти мениджмънт 
IREM, който подготвя 
вече трета година кадри 
в България по линия на 
FIABCI. Разбира се, ще 
намерим време и за пар-
ти с колегите в края на 
деня. 

Има купувачи със свободен 
капитал, които в момента 
чувстват най-голяма 
сигурност в инвестицията 
в имоти

Чужденци се вливат в 
бранша без каквато и да е 
професионална подготовка и 
познаване на местния пазар 
и законодателство

Наложително е 
усъвършенстване на Закона 
за управление на етажната 
собственост така, че той да 
бъде практически полезен 
и приложим

Инж. Ирена Перфанова, председател на УС на Национално сдружение „Недвижими имоти“ (НСНИ):

Инж. Ирена Перфанова е международен специалист по сделки с не-
движими имоти с 20-годишен опит, носител е на титлите CCIM, CIPS, 
CLHMS, TRC, оценител на недвижими имоти и експерт по финансови и 
пазарни анализи. Президент на ФИАБЦИ-България, председател на УС на 
Национално сдружение „Недвижими имоти“ (НСНИ). Магистър-инже-
нер по вътрешна архитектура. Специализирала е в Американския инсти-
тут за финансови и пазарни анализи на бизнес имоти CCIM Institute, Чи-
каго, и Института за маркетинг на луксозни имоти ILHM, Далас. Член е 
на Американската асоциация на реалторите (NAR) и CIPS Network. Пре-
подавател по сделки с недвижими имоти към ЦПО на НСНИ.

Новият кабинет трябва да облекчи 
издаването на разрешителни за строеж

Ще бъдем привлекателни за инвеститорите, 
когато се скъси максимално срокът от 
закупуване на земята до първа копка
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Пазарът на логистични 
имоти в България бележи 
застой, отчитат брокери. 
Проекти за нови складо-
ви и индустриални прос-
транства не липсват, но 
повечето са в очакване на 
поне един ключов наема-

тел. Причината е в неже-
ланието на инвеститорите 
да поемат прекомерни ри-
скове.

Недостигът на пред-
лагане е свил празните 
площи до 2,4% през сеп-
тември, като за същия пе-

риод на 2013-а те са били 
3,2%, сочи анализ на кон-
султантската компания 
Forton. Общият обем на 
пазара на модерни площи 
достига малко над 800 
хил. кв. м. През послед-
ната година са били ус-

воени над 21 хил. кв. м 
извън столицата. Всички 
площи са били изградени 
за собствени нужди от 
търговски или логистич-
ни компании, посочват от 
Forton.

Заради недостига на ка-
чествени площи е отчетен 

и ръст на наемите, като 
средната цена на кв. м 
се е увеличила от око-
ло 3,5 до 3,75 евро през 

септември. В района на 
летище София наемите 
са в диапазона 4-6 евро, в 
зависимост от качеството 
на строителството и спе-
цификата на площите. В 
източните части на София 
цените се движат между 
3,5-4,5 евро на кв. м.

ИмОТИ

25 минути е времето, за което ан-
гличанинът взема решение за покупка 
на жилище. Това е с 5 минути по-
малко в сравнение с решението за ку-
пуване на автомобил и със 7 минути 
повече при вземане на решение за по-
купка на дънки, сочи проучване, на-
правено от компанията Barratt Homes.

Изхождайки от факта, че средната 
цена на сделка с недвижими имот 
на Острова е 291 000 евро, излиза, 
че всяка минута оглед струва 11 000 
евро. При това всеки осми купувач 
извършва сделка, без да е видял имо-
та на живо. Това не е изненада, като 
се има предвид, че висок процент от 
ваканционните имоти по Българското 
Черноморие и в планинските ни ку-
рорти, особено Банско, се реализират 

по картинка. Във Великобритания 
всеки пети отделя едва 10 минути за 
оглед. В процеса на избор 5% от ку-
пувачите се намират под стрес, а 4% 
имат симптоми на тревожност.

Една от най-честите причини за 
нереализирани веднага сделки е, 
че самите продавачи се отказват от 
даден клиент, защото „той дълго 
време е обмислял покупката“. Това 
се е случило с 28% от запитаните. А 
други 27% смятат, че вина за липсата 
на покупко-продажба има брокерът. 
Посредниците съветват клиентите 
си да не прибързват с решението за 
придобиване на даден имот, тъй като 
това е сериозен въпрос и е много ва-
жно купувачът да бъде 100% сигурен 
в решението си.

Англичаните купуват по–бързо 
жилище, отколкото кола

двойно се е увели-
чил обемът на капитала, 
който ще бъде насочен 
към инвестиции в не-
движими имоти в Ев-
ропа, сочат данните на 
консултантска компания 
Catella. През последно-
то десетилетие цифри-
те са нараснали от 250 
млрд. евро (през 2006 г.) 
до 515 млрд. евро (през 
2014 г.). Според проуч-
ванията, Старият конти-
нент ще е сред основни-
те цели на мениджърите 
през идните 12 месеца 
и този голям обем от 
капитал ще промени ин-
вестиционните пазари в 
Европа. Очаква се през 
следващата една година 
да се повиши инвести-
ционната активност в 
Германия, скандинав-
ските страни и Испания, 
както и да нарасне тран-
сграничната активност 
между пазарите. Според 
анализаторите местните 
играчи ще се изправят 
пред предизвикателства 

при опита на новите ин-
веститори да навлязат 
на тази територия.

Причините са ком-
плексни - високата лик-
видност, осигурена от 
Американския федера-
лен резерв и Европей-
ската централна банка, 
слабото представяне 
на пазарите на инстру-
менти с фиксирана до-
ходност, както и пре-
калено големият поток 
от средства, насочвани 
от азиатски мениджъ-
ри на фондове към ев-
ропейски икономики. 

Същевременно се на-
блюдава и възраждане 
на интереса от инвести-
тори от Близкия изток, 
в частност държавни 
инвестиционни фондо-
ве с дейност в Париж и 
Лондон, които са стана-
ли особено активни на 
пазара на имоти. Отчита 
се и слабо повишение 
на интереса от инвести-
тори и частни фондове 
от САЩ, както и от ка-
надски пенсионни фон-
дове. Въпреки че ци-
фрите са впечатляващи, 
прогнозите са, че само 

половината от капитала 
ще намери реализация 
на пазара. Причините 
са недостиг на имоти в 
основния сегмент, раз-
минаване на ценовите 
очаквания и сложни ре-
гулации, които спъват 
инвестициите на новите 
фондове.

Финализирана е първата фаза на логистичен парк 
East Ring в столицата. Проектът е разположен вър-
ху терен от 220 дка. Намира се на изхода на София 
по пътя за Нови хан и е в пряка връзка с магистра-
лите „Хемус“ и „Тракия“. В непосредствена бли-
зост е до интермодалните зони, където наземният 
транспорт се покрива с железопътен и въздушен.

Позволява изграждане на над 90 000 кв. м про-
изводствени и логистични сгради. Разгънатата му 
застроена площ е 6400 кв. м, съобщават от компа-
нията инвеститор „Глориен Инвестмънт“.

ИНВЕСТИЦИИ

Отчетен е ръст на наемите 
през септември

Застой на пазара на 
логистични площи у нас

Увеличава се капиталът, насочен 
към недвижимости в Европа
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България става част 
от маршрут за тотали-
тарен туризъм. В него 
ще участват различни 
държави от Югоизточна 
Европа. София се вклю-
чи в тази инициатива по 
предложение на Столич-
на община. 

маршрутът вече е оч-
ертан, а международният 
проект се нарича „АТ-
РИУм“. В него са вклю-
чени общо 11 бивши со-
циалистически държави. 
Участието на България 
е защитено от екип с 
представители от ми-
нистерство на културата, 
Национален институт за 
недвижимо културно на-
следство и няколко об-
щини. София ще участва 
с няколко тоталитарни 

паметника, сред които 
комплекс „Ларгото“, ре-
зиденция „Бояна“, мону-

ментът „Знаме на мира“, 
Паметникът на Съвет-
ската армия, НдК и др.

Всяка епоха си има своя харак-
теристика и е абсолютно безраз-
съдно да зачеркваме миналото 
си. Паметниците, пък били те и 
тоталитарни, са носители на ня-
какво време и идеология, затова 
те трябва да стоят и да се пазят. 
Защото те разказват за нашето 
минало. Разрушаването на един 
паметник не означава, че нещо 
се променя. По принцип всеки 
град се развива различно. Ако в 
градоустройствено отношение се 
окаже, че паметникът пречи, то си 
има процедури, които биха могли 
да се преразгледат. Но съм кате-
горичен противник на това, след 
като се променят обществените и 
политическите условия, след като 
се сменят нагласите на хората, да 
се зачерква и всичко старо. Това е 
нашата история. 

Арх. Димитър Стефанов, председател на САБ - 
дружество Варна:

Каква да е съдбата на тоталитарните 
паметници?
Безразсъдно е да 
зачеркваме миналото си

Ставаме спирка от 
маршрут за соцвоаяжи

Всеки паметник отразява 
епохата, в която е създаден. 
Той е символ на уважени-
ето и на оценката на об-
ществото към определена 
личност от историята. Това 
е памет и не би следвало да 
се унищожава, освен в слу-
чаите, когато пречи градо-
устройствено и когато има 
непреодолими пречки. Но 
дори и в такива ситуации трябва да 
се изследват всички възможности за 

неговото запазване. Смея 
да твърдя, че в послед-
ните години с лека ръка 
се унищожиха изключи-
телно много паметници. 
други останаха недостъп-
ни, скрити някъде си, не-
знайно къде. Точно по тази 
причина мисля, че трябва 
да се промени кардинално 
отношението на българина 

към културните и исторически цен-
ности.

Трябва да се изследват всички 
възможности за запазване

Арх. Кирилка Цветанова, РК на КАБ - Перник:

СЕТИХА СЕ



Изпитвам респект към 
паметниците, незави-
симо кога са изграде-
ни. Империите също са 

тоталитарни по своята 
същност, но и в Осман-
ската империя и в Еги-
пет са създадени пре-
красни образци. Всеки 
паметник е синтезиран 
художествен образ на 
естетиката и морала 
на съответното време. 
В този смисъл е добре 
за националната памет 

да се пазят. Въпрос е 
на философия и наци-
онална култура. Всеки 
паметник, независимо 
дали е от тоталитаризма 
или от демокрацията, е 
изграден според зада-
ние, концепция, параме-
три... Ако анализираме 
внимателно тези неща, 
ще „прочетем“ много 

повече за съответното 
време. Затова аз съм да 
се пази оригинала. Вяр-
но е, че средата, в която 
съществуват паметници-
те, е динамична, но пре-
махването им трябва да 
става само в краен слу-
чай. Пример затова е па-
метникът на Гюро ми-
хайлов в Пловдив, който 
заради инфраструктура е 
преместен. 

Не можем да си вър-
нем историята назад, 
паметниците са част от 
нея. По-важно е днес 
какви решения вземаме, 
какви избори правим, за 
да живеем по-добре.

Това е въпрос на философия и национална култура
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Необходима е дифе-
ренциация на тоталитар-
ните паметници. Според 
мен мястото на бюстове-
те и монументите на со-
циалистическите вождо-
ве е в музея. мавзолеят 
на Георги димитров на-
пример не биваше да се 
разрушава, а трябваше 
да бъде превърнат в му-
зей на толитаритаризма, 
който със сигурност би 
генерирал приходи от 
туризъм.

другият тип памет-
ници - с по-абстрактно 
звучене, от типа на „13 
века България“, могат 
да останат, тъй като сред 
тях има и такива с голя-
ма естетическа стойност, 
създадени от известни 
имена в скулптурата. 

В Кърджали също 
търсим нови функции 

на монументални ком-
позиции от времето на 
социализма. Имахме па-
метник на Георги дими-
тров, който беше демон-
тиран, но постаментът 
и бетоновите блокове, 
облицовани с гранит, 
които служеха за негов 
фон, останаха. Установи 

се, че разрушаването им 
ще струва доста пари 
на общината, затова се 
търят начини да бъдат 
вписани в градската сре-
да. Целта е да им дадем 
нови функции, като една 
от идеите е да бъдат пре-
върнати в стена за кате-
рене.

Арх. Станислав Луков, КАБ - Кърджали:

Каква да е съдбата на тоталитарните 
паметници?

Мястото им е в музея

Колкото и да ни се 
иска да отричаме тота-
литарното управление, 
то е част от нашето съз-
нание. Европа и цели-
ят останал свят пазят 
паметниците си, а ние 
се отказваме от тях. Как-
вото и да правим обаче, 
не можем да избягаме от 
историята си. Трябва да 
си вземем поука от нея.

На хората, които смя-
тат, че тези паметници 
са със спорна естетиче-
ска стойност, бих казал, 
че всеки има различни 
разбирания за красота. 
много нови сгради, ко-

ито се появиха по вре-
ме на строителния бум, 
според мен не са издър-
жани естетически - било 
заради бързите срокове 
на изграждане, било за-
ради други недомисли-
ци, но не можем да ги 
съборим. 

Разрушихме най-зна-
ковата сграда на тотали-
тарния режим - мавзо-
лея на Георги димитров. 
И до ден днешен нямам 
обяснение защо го на-
правихме, при положе-
ние, че тя е единствена 
по рода си не само у 
нас. Никъде в Европа, 
освен в москва, къде-
то е положено тялото 
на Ленин, няма такъв 
голям саркофаг на кому-
нистически вожд. Ако 
не беше взривен, може-
ше да бъде атракция за 
туристите от цял свят.

Арх. Димитър Боюклиев, КАБ - Пазарджик:

Мавзолеят можеше 
да бъде туристическа 

атракция

Категорично изкуството не 
бива да се унищожава. В Бълга-
рия зад така наречените тотали-
тарни паметници стоят имената 
на най-добрите ни скулптури и 
художници. друг е въпросът, че 
ако на някого пречат, тези симво-
ли на историята биха могли да се 
преместят в музей или да се пози-
ционират в предмузейни прос-
транства. Но в никакъв случай не 
бива да се унищожават. При нас 
в Силистра има един паметник на 
дочо михайлов (един от лидерите 
на БКП в региона на добруджа), 
който е дело на ваятеля Георги 
Коцев.

През годините многократно се 
повдигаше въпросът дали мону-
ментът да бъде съборен. Но сега с 
новото решение за реконструкция 
на площадното пространство към 

Централния парк на града има 
идея паметникът да се приобщи 
към зеленото пространство. Сил-
но се надявам, че със завършва-

нето на строително-ремонтните 
дейности там, нещата ще се про-
менят и паметникът няма да стои 
така самотен.

Арх. Мира Габрашкова, РК на КАБ - Силистра:

Арх. Емилия Божкова, РК на КАБ - Пловдив:

Изкуството не бива да се 
унищожава
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- Арх. Адамов, защо 
решихте да се реализи-
рате в България?

- Реших да се реали-
зирам в България, защо-
то смятам, че именно 
ние - младото поколение 
творци и архитекти, сме 
тези, на които се полага 
нелеката задача да раз-
чупим традиционното 
мислене на обикновения 
човек за архитектурата, 
дизайна, пространството 
и едновременно с това 
да създадем по-съвър-
шена среда за живеене. 
Като цяло намирам ар-
хитектурната професия 
за тясно свързана с про-
блематиката и специфи-
ката на конкретната те-
ритория, област и страна. 
Най-вече заради устано-
вените традиции в архи-
тектурата под формата 
на строителни техники, 
употребата на местни 
материали и естетика, 
наложена от поколени-
ята. 

- Какви са трудности-
те, с които се сблъсква-
те във Вашата работа?

- Трудностите никак 
не са малко. Част от тях 

са свързани с рутинна-
та проектантска работа, 
нормативната база и по-
стоянните й изменения. 
Основният проблем за 

мен обаче далеч не е в 
това. Той се корени по-
дълбоко и e свързан с 
цялостната социална и 
икономическа ситуация в 

държавата. Ограничени-
ят финансов ресурс у го-
ляма част от инвестито-
рите неизменно води до 
взаимни компромиси в 

процеса на проектиране, 
а оттук идват и предиз-
викателствата за архите-
кта - да предложи качест-
вен проект на приемли-
ва цена. Независимо от 
трудностите се опитвам 
да придам характер и дух 
на всяка моя сграда.

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

- Бих се включил в ка-
уза за опазване и пълно 
реновиране на същест-
вуващия сграден фонд 
на града, в който работя 
и живея - Перник. Тук 
могат да се видят краси-
ви и самобитни сгради, 
като например минната 
дирекция, храмът „Свети 
Иван Рилски“, дворецът 
на културата, Градска-
та баня и др., но сякаш 
липсва последователна 
политика по съхранение, 
обновяване и саниране 
на жилищните сгради, на 
пешеходните и зелените 
пространства. 

Арх. Станислав Адамов:

Станислав Адамов е роден в гр. Перник 
през 1987 г. Средното си образование по-
лучава в родния си град, в Професионална 
гимназия по техника и строителство „Арх. 
Й. Миланов“ - специалност „Архитекту-
ра“. Там се заражда и стремежът му да 
разшири и усъвършенства познанията и 
уменията си в областта на архитектура-
та. Продължава висшето си образование в 
Университета по архитектура, строител-
ство и геодезия в гр. София. Специализира 
в катедра „Жилищни сгради“. През 2012 г. 
успешно защитава дипломната си работа и 
получава свидетелство за магистърска сте-
пен по специалност „Архитектура“. Рабо-
ти като архитект-проектант. Изявява се 
в областта на жилищното, промишленото 
и общественото строителство. Като млад 
и амбициозен специалист не спира да се ин-
тересува и следи съвременните тенденции 
в областта на проектирането и строител-
ството, както и да се вълнува от проекти-
те на водещите имена в световната архи-
тектура. Член е на РК на КАБ - Перник.

Предизвикателство е да предложиш 
качествен проект на приемлива цена

Къщата е проектирана в духа на традиционната българска архитекту-
ра. Използвани са естествени материали - камък и дърво, които да 
впишат сградaта в заобикалящата я среда

Проект за посетителско-информационен център в планински район в България. Акцентът 
на сградата и основен формообразуващ фактор е нейният покрив. Отбратно на логиката, 
вместо да захлупва сградата, той я отваря за посетителя към околната среда, предоста-
вяйки му прекрасна панорамна гледка към планината

Проект за малка 
къща от градски 

тип за хора с 
по-освободено 

мислене, търсещи 
индивидуалност 

във всяко едно 
отношение

Това е проект за крайградска къща с модерна визия, която успешно 
може да бъде използвана и като вилна сграда, и като дом за посто-
янно пребиваване

Проектът е за къща за отдих край мор-
ския бряг. Визията й следва модерните 
течения в световната архитектура 
- линията е проста, обемите са ясно 
изразени, отделени един от друг чрез 
материала

Архитектурен проект за съвременна къща, където визията 
се базира на взаимното проникване на два материала - 
камък и мазилка. Идеята на сградата е да демонстрира 
как, макар и с прости средства и материали, пречупени 
през призмата на проектанта, може да бъде постигнато 
едно интересно архитектурно решение

Проект за вилна сграда от селски тип, взаимстваща някои 
елементи и похвати от традиционната българска архитек-
тура

Проект за модерна къща, интерпретиращ средиземномор-
ския тип сгради. Предлага на обитателите си повече лукс, 
както и възможности за по-нестандартно обзавеждане и 
оформяне на пространствата в интериора
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Един от начините да 
намалим сметките си за 
отопление през зимата и 
за охлаждане през лято-
то е да поставим допъл-
нителна топлоизолация. 
Невинаги обаче е въз-
можно тя да бъде сложе-
на от външната страна 
на жилището. Ако не е 
разрешено да се променя 
фасадата на сградата или 
пък не може да се по-
стигне консенсус със съ-
седите, то тогава можете 
да се спрете на варианта 
вътрешна изолация. Ня-
колко са факторите, на 
които трябва да се обър-
не внимание при избора 
на подходяща вътрешна 
изолация. На първо мяс-
то тя трябва да бъде „ди-
шаща“. Това означава 
тя да е паропропусклива 
и да отвежда излишната 
влага навън. Това допри-
нася за създаването на 
здравословен микрокли-
мат в помещенията и не 
позволява развитието на 
вредни организми. Не по-
малко важно е изолаци-
онната система да бъде 
негорима, за да не за-
страшава живота и здра-
вето на хората. 

На тези изисквания 
изцяло отговаря топ-
лоизолационната сис-
тема с минералните 
плочи Multipor. Те се 
произвеждат от еколо-
гично чисти суровини, 
паропропускливи са и 
не горят. Създадени са 
в Германия преди 16 го-
дини и оттогава досега с 
тях са изолирани повече 
от 4 милиона кв. м стени 
и тавани на еднофамилни 
къщи, жилищни блокове, 
училища, детски градини 
и други.

ЕКСПЕРИМЕНТ:
За да се убедим на 

практика, а не само в 
лабораторни условия 
в качествата на топло-
изолационната систе-
ма Multipor и най-вече 
в свойството „паропро-
пускливост“, беше извър-

шен следният опит - въ-
трешната изолация, по-
ставена преди 15 години 
в жилищна сграда в гр. 
Финстервалде, Германия, 
беше отворена пред каме-
рите. (Пълният филм мо-
жете да видите на www.
ytong.bg. Това е бил пър-
вият голям проект, при 
който са били използвани 
минералните топлоизола-
ционни плочи мултипор. 
Четирите жилищни бло-
ка в гр. Финстервалде, 
построени в края на 20-
те години на ХХ век, са 
били санирани през 1998 
г., без живущите да на-
пускат апартаментите си. 
Тъй като това са сгради 
паметници на културата, 
не е било възможно да се 
направи външна изола-
ция на стените от клин-
керни тухли. Решение-
то е било да се използ-
ва вътрешна изолация с 
плочите Multipor, които 
току-що са били пуснати 

на пазара. Тъй като дото-
гава е имало съвсем огра-
ничен практически опит 
за такъв вид саниране с 
цел енергийна ефектив-
ност, живущите са били 
скептично настроени и 
са се притеснявали от 
евентуална влага по сте-

ните, мухъл и може би 
неприятен или дори не-
здравословен климат в 
домовете си. две са били 
причините за избора на 
мултипор за вътрешна 
изолация. Първата е, че 
мултипор е представител 
на една нова група топло-
изолационни материали, 
наречени „капилярно-
активни“. Продуктите, 
притежаващи това свой-
ство, успяват много по-
добре да преразпределят 
влагата от въздуха така, 
че да се избегнат зони в 
стената, където водата е 
в течно състояние вслед-
ствие на конденз. Така, 
спомагайки за по-лесното 
поемане на излишната 
влага в помещенията и 
по-лесното й отдаване 
обратно, мултипор дава 
нов смисъл на понятието 
„дишане“ на стените.

 Втората причина е, 
че благодарение на тези 
свойства монтирането на 

минералните топлоизо-
лационни плочи става из-
ключително лесно. Вече 
не е необходима пароизо-
лация, както при използ-
ването на минерална вата 
за вътрешна изолация. 
мултипор се залепва със 
специално разработения 

лек разтвор за мултипор, 
без да е нужно дюбели-
ране. Крайното покритие 
може да бъде изпълнено 
чрез измазване с лекия 
разтвор за мултипор, или 
както е прието за кон-
кретния обект - с директ-
но залепени гипсфазерни 
плоскости.

За да оценят ефекта от 
полагането на изолацията 
и нивата на влага в зида-

рията, през първите чети-
ри години учени от Бран-
денбургския технически 
университет в Котбус са 
направили специални 
измервания. За пълни и 
надеждни резултати оба-
че на изследователите е 
било необходимо повече 

време.
В  продължение  на 

много години всичките 
24 апартамента са били 
обитаеми. Не е имало 
възможност по време на 
евентуални ремонти да 
се надникне зад гипсо-
вата шпакловка или гип-
софазерните плоскости, 
които са положени като 
част от вътрешните изо-
лационни работи. Според 
Франк джорджи от отдел 
„Приложна техника мул-
типор“, който работи по 
проекта от 2008 г., това 
е добър знак. Фактът, че 
никой от живущите още 
не се е изнесъл, доказва, 
че изолацията има роля в 
ежедневието, твърди той. 
дългоочакваната възмож-
ност най-после се появи-
ла, когато един от апарта-
ментите бил освободен. 
Това дало възможност из-
олацията да се отвори и 
да се оцени състоянието 
на 15-годишните мине-
рални топлоизолационни 
плочи.

МОМЕНТЪТ НА 
ИСТИНАТА: 

„Аз бях сигурен, че 
няма да има никакви 
неприятни изненади“, 
спомня си джорджи за 
момента, в който изола-
цията е била отворена. 
„Някои от наблюдателите 
обаче бяха доста напрег-
нати. Нищо чудно, тъй 
като никой доставчик до-
сега не е имал смелостта 
да отвори след толкова 

дълго време вътрешната 
изолация.“ В действител-
ност е нямало абсолютно 
никаква повреда, която 
да се припише на изола-
цията. „Всички важни 
детайли - като дървената 
дограма, ел. контактите, 
вътрешните дървени час-
ти и дървените подови 
настилки, бяха напълно 
здрави. А това доказва 
единствено ефектив -
ността и структурната 
функционалност на въ-
трешната изолация с топ-
лоизолационните плочи 
мултипор. Нашите плочи 
съвсем реално поглъщат 
голяма част от влагата и 
действат като междинен 
буфер“, посочва Франк 
джорджи. 

Взетите проби от из-
олационните плочи и от 
напречния разрез на сте-
ната са анализирани и в 
Института за строителна 
климатология към дрез-
денския технически уни-
верситет. Целта била да 
се получи допълнителна 
информация и да се изра-
боти окончателният до-
клад. Откритите площи 
във въпросния апарта-
мент са отново възстано-
вени с мултипор, точно 
както преди 15 години. 
Единствената разлика е, 
че бъдещите обитатели 
няма да се тревожат вече 
за надеждността и ка-
чествата на изолацията. 
Всички предишни съм-
нения вече са изцяло от-
странени. 

Multipor - екологичната и сигурна 
топлоизолация

ЕКОЛОГИЯ

Новата система с минерални 
плочи е образец за 

Ñкапилярна активностî
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Близо 100 хиляди от 
асансьорите в страната са 
за подмяна, защото не от-
говарят на европейските 
стандарти, които Бълга-

рия е приела през 1986 
година. Това заяви Илия 
Златанов, главен секретар 
на Асоциацията на произ-
водителите и вносителите 

на асансьори в България 
(АПВАБ). По думите му, 
с около 3 пъти е падна-
ло производството на по-
демни съоръжения у нас 
през последните години 
след началото на кризата. 
Една от основните причи-
ни, според него, е сривът 

в строителството на жи-
лища в страната. От пет 
години в ЕС има изискване 
всички нови асансьори да 
имат специални приспо-
собления, които не позво-
ляват, ако се случи нещо, 
кабината да напусне пло-
щадката. У нас няма нито 
един асансьор с устрой-
ство за контрол на товара, 

каза Златанов. Той направи 
сравнение със страните 
от ЕС, където е забранено 
да се ползва осветление 
с нажежаема волфрамова 
жичка, защото може да 
предизвика пожар. В асан-
сьорите у нас обаче масово 
се използват такива круш-

ки. Опасните асансьори 
няма да бъдат подменени, 
тъй като в България няма 
надзор. Имаме държавен 
технически надзор, а в це-
лия свят той е само частен. 
държавните органи само 
контролират дали надзор-
ниците си вършат рабо-

НА ФОКУС

www.bosstore.bg
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Тревога: 100 000 са опасните 
асансьори у нас

между 200 и 500 лева ще е гло-
бата, която ще се налага на домоу-
правителите на жилищни сгради, 
които откажат да извършат ремонт 
на асансьор с установени повреди. 
Това предвиждат промени в норма-
тивната база, които предлага дър-
жавната агенция за метрологичен 
и технически надзор. Оттам посоч-
ват, че масова практика е етажната 
собственост да отказва да даде 
пари за ремонт на асансьорите и 
те да продължават да се използват. 
Проверките показват, че всеки чет-
върти асансьор в жилищна сграда 
е опасен и има сериозни рискове 
от инциденти. Затова ползвателите 
на асансьори в жилищни сгради 
също трябва да носят отговорност 
за опасните съоръжения. Според 
заложените промени, ако поддър-
жащата фирма установи неизправ-
ност и етажната собственост не 

предприеме действия и не осигури 
финансиране за ремонт, асансьорът 

ще бъде спрян и ще бъдат налагани 
санкции.

два месеца след тра-
гичния инцидент в София, 
където една жена загина, а 
друга бе ранена след про-
падане на асансьор, като 
мярка правителството въ-
веде нови правила и из-
исквания към фирмите, 
които извършват техниче-
ски надзор и поддръжка 
на асансьорите. Една от 
основните цели на каби-
нета е да се подобри ма-
териално-техническото и 
кадровото обезпечение на 
фирмите, осъществяващи 
техническите прегледи. 
Промените са насочени 
към основни проблеми, 
свързани с формалното 
изпълнение на наредбите и 
материално-техническото 
и кадровото обезпечение 
на фирмите, осъществя-
ващи техническите пре-
гледи. В наредбата за из-
даване на лицензи за осъ-
ществяване на технически 
надзор се конкретизира, 
че са необходими не по-
малко от три лица, които 

да изпълняват функциите 
съответно на технически 
надзор, технически ръко-
водител и отговорник по 
качеството.

Въвежда се изискването 
поне едно от трите лица 
да притежава минимум 5 
години стаж по специал-
ността, свързана с проек-
тирането, производството, 
поддържането, ремонтира-
нето или техническия над-
зор на асансьорите. С дру-
ги промени лицензираните 

Въвеждат допълнителни 
изисквания за поддръжка

Готвят глоби за домоуправителите

дискусията за сигурността на по-
демните съоръжения бе повдигната 
отново след поредния трагичен инци-
дент в столицата. 53-годишният Ев-
гени добренов загина при инцидент 
с асансьор в квартал „Гео милев“ на 
18 октомври. Във фаталната вечер 
той заседнал между третия и четвър-
тия етаж заедно със свои роднини - 
мъж и жена. След като се обадили за 

помощ на техниците, на 71-годишна-
та Венета Симова й прилошало. доб-
ренов решил да рискува и опитал сам 
да се измъкне от асансьора. Отворил 
вратата, но се подхлъзнал и паднал в 
шахтата, където загинал на място.

Само за последните три месеца 
това е вторият случай на загинал 
човек вследствие на инцидент с асан-
сьор. На 19 август т.г. в 12-етажен 

блок на бул. „Цариградско шосе“ в 
столицата подемно съоръжение пад-
на от деветия етаж и уби 46-годишна-
та Цветелина Радулчева. 

През август 2013-а пък 4-годишно 
момченце полетя от 10 метра на ес-
калатор във варненски мол. Стефан 
беше откаран в болница в изключи-
телно тежко състояние, но за щастие 
се възстанови.

ИНЦИДЕНТИТЕ

Нито едно от 
съоръженията в България 
няма устройство за 
контрол на товара
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- Г-н Петров, мит 
или реалност е, че ста-
рите асансьори са по-
сигурни от монтира-
ните през последните 
десетина години?

- Не може да се твър-
ди такова нещо, макар 
че разбирам тревогата и 
объркването на хората. 
може би е свързано с 
наредба за контрол на 
съоръженията, която ги 
разделя на монтирани до 
2005 година и след това, 
но и в двата случая се 
предвиждат ежемесечни 
проверки на техниката. 
И нов да е, и произве-
ден преди 20 години да 
е един асансьор, при 

правилна поддръжка и 
експлоатация той е без-
опасен.

- Възможно ли е про-
пуски и копмпромиси с 
подръжката да са сред 
причините за зачести-
лите инциденти?

- При това количество 
на асансьорната и по-
демна техника в страна-
та и броя на фирмите за 
поддръжка е трудно на 
техниците. Кардинални-
ят проблем обаче е, че 
квалифицираните кадри 
не достигат. младите не 
желаят тази професия, 
защото е рискова, свър-
зана с височини, непри-
ятно влизане в шахти и е 

зле заплатена. Изисква-
нията са големи, а запла-
щането на техниците за 
поддръжка е по-ниско, 
отколкото на чистачката 
на вход. Като браншо-
ва организация водим 
непрестанно разговори 
сфирми производители и 
с вносители да обучават 
техници, да им повиша-
ват квалификацията, но 
не срещаме голямо раз-
биране от тяхна страна.

- Вносните или пра-
вените у нас асансьо-
ри по-често будят при-
теснения и вярно ли е, 
че такава техника се 
произвежда в мазета и 
гаражи?

- Вносните асансьори 
са сравнително малък 
процент в България. По-
вечето от тях са по-скъ-
пи, частите им също и 
заради това са по-мал-
ко. От българските про-
изводители има както 
сериозни предприятия 
с прекрасна база, така 
и фирми които произ-
веждат в гаражи, мазета, 
че и в селскостопански 
дворове. Но не може да 
се твърди, че асансьори-
те, произведени на тези 
места, са некачествени 
и опасни. Сега започват 
проверки на вносители-
те, на производители, на 
тези, които контроли-
рат монтажа на новите 
асансьори. След края ще 
имаме по-ясна картина 
за състоянието на бран-
ша.

ки. Опасните асансьори 
няма да бъдат подменени, 
тъй като в България няма 
надзор. Имаме държавен 
технически надзор, а в це-
лия свят той е само частен. 
държавните органи само 
контролират дали надзор-
ниците си вършат рабо-

тата, каза още главният 
секретар на АПВАБ. По 
думите му, цялата система 
у нас е фалшива. Нови на-
редби се пишат само защо-
то трябва някой да вземе 
едни пари. А защо трябва 
да ги пренаписваме, след 
като отдавна те съществу-
ват. Ние няма да измислим 
топлата вода. Но така е 
удобно. Така се създават и 
условия за огромна коруп-
ция, смята още Златанов. 
Той припомни, че много-
кратно от Асоциацията на 
производителите и вно-
сителите на асансьори в 
България са внасяли пред-
ложения за промяна, пра-
вени са и препоръки, но, 
според главния секретар, 
те умишлено са избягвани. 
дори беше забранено от 
министерството на ико-
номиката някой да приема 

нашите предложения, каза 
Златанов и предупреди, че 
ситуацията ще става все 
по-обезпокоителна. Като 
причина той посочи лип-
сата на резервни части за 
тези асансьори. По думите 
му, 20 години след като е 
спряло производството на 
един асансьор, заводът е 
длъжен да прави резервни 
части за него, но в случая 
не се получава. Сега пре-
минахме към втора фаза 
- крадат се резервни части 
и се продават на вторичен 
пазар. Цялата работа е, 
че браншът вече работи в 
сивата икономика. А това 
е изгодно за контролните 
органи, защото получават 
рушвети. И това се знае от 
всички, включително и от 
прокуратурата, но за съжа-
ление нищо не се прави, 
каза още Илия Златанов.

НА ФОКУС
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Много техника, а липсват 
квалифицирани специалисти

Тревога: 100 000 са опасните 
асансьори у нас

Стъклен асансьор до царската 
крепост „Трапезица“ във Велико 
Търново е най-новата атракция на 
града. Съоръжението се изкачва 
до върха за по-малко от 3 минути, 
а капацитетът му е 25 места, а то-
вароносимостта е близо два тона. 
Асансьорът тръгва от чакалня, 
разположена до старата гара Тра-
пезица, и ще качва туристите на 65 
метра височина до западната част 
на историческия хълм.

модерното съоръжение тежи 55 
тона. докато пътуват туристите, 
имат възможност да се любуват на 
панорамата наоколо и да снимат 

старопрестолния град през остъ-
клените страни на асансьора. Раз-

стоянието от началната до крайната 
точка на трасето е 135 метра.

да изпълняват функциите 
съответно на технически 
надзор, технически ръко-
водител и отговорник по 
качеството.

Въвежда се изискването 
поне едно от трите лица 
да притежава минимум 5 
години стаж по специал-
ността, свързана с проек-
тирането, производството, 
поддържането, ремонтира-
нето или техническия над-
зор на асансьорите. С дру-
ги промени лицензираните 

лица и лицата, вписани 
в регистъра по Закона за 
техническите изисквания 
към продуктите, се задъл-
жават да използват компю-
търизирана информацион-
на система за електронно 
отчитане на извършваните 
от тях дейности по техни-
чески надзор. Електронно 
ще се отчитат и дейности-
те по поддържане, ремон-
тиране и преустройване на 
съоръжения с повишена 
опасност.

Въвеждат допълнителни 
изисквания за поддръжка

Калин Петров, председател на УС на Националния браншови съюз 
„Надзор и поддръжка на асансьори, подемници и ескалатори“:

блок на бул. „Цариградско шосе“ в 
столицата подемно съоръжение пад-
на от деветия етаж и уби 46-годишна-
та Цветелина Радулчева. 

През август 2013-а пък 4-годишно 
момченце полетя от 10 метра на ес-
калатор във варненски мол. Стефан 
беше откаран в болница в изключи-
телно тежко състояние, но за щастие 
се възстанови.

ИНЦИДЕНТИТЕ

Стъклена кабина качва туристи до 
„Трапезица“

Нито едно от 
съоръженията в България 
няма устройство за 
контрол на товара
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Разговаря  
Елвира ГЕНОВА

- Г-н Копринков, кои 
са приоритетите ви 
като кмет на село Труд?

- Село Труд е с малко 
над 4000 жители, като 
две трети от тях са на 
възраст под 50 години. 
Ние сме село с млади 
и активни хора и затова 
разширяването на дет-
ската градина е една от 
задачите, която е на дне-
вен ред. Изграждането на 
обходен път до индустри-
алната зона е другият ми 
приоритет. Водният ци-
къл на селото, преасфал-
тирането на улици са все 
неща, които постоянно са 
в работния ми график.

- Стига ли един кмет-
ски мандат да се реши и 
свърши всичко това?

-  Абсурд! Ако съм 
кмет на община, може би 
да, но така...

-  Има ли взаимо -
действие в работата ви 
с екипа на община „Ма-
рица“?

- Взаимодействието е 
неизбежно, но резултатът 
от това партньорство за 
мен е незадоволителен. 
Община „марица“ ра-
боти на парче. Разбирам 
желанието във всяко село 
да се прави по нещо, но 
това не е ефективно. Не 
е важно само да се за-
почне един обект, а кога 
ще се завърши и как - да 

не е ясно. Това, което ме 
тревожи, е желанието на 
кмета на общината да 
се тегли кредит от 3,5 
млн. лв. за инвестицион-
ната програма на общи-
ната. да се прави това 
в последната година от 
мандата за мен не е мо-
рално. Безотговорно е 
да се изтеглят толкова 
пари, които да се връщат 
8 години. Това значи, че 
в следващите 2 мандата 
общината ще е лишена 
от строителна програма, 
а кметовете ще бъдат с 
вързани ръце. Те само 
ще трябва да погасяват 
кредита. Един необмис-
лен кредит ще фалира на 
практика общината.

- Категорично ли ми-
слите, че този кредит не 
е целесъобразен и няма 
в какво смислено да бъ-
дат вложени парите?

-  Напротив ,  има в 
какво, но тук ключова-
та дума е рационалност. 
Ако бъде отпуснат такъв 
кредит, не мисля, че е до-
бре да обезпечават поет-
апно много проекти. По-
добре е да се инвестира 
в 3-4 проекта, които да се 
завършат, както се казва 
- до ключ. Не подкрепям 
да се разпиляват пари 
от такъв кредит само за 
първи копки.

- Както повечето от 
кметовете в страната, 
искате подобряване 
на инфраструктура -
та. Какво свършихте 

в тази посока, откакто 
сте кмет на Труд?

- И в момента работя 
по инфраструктурата и 
бързаме заради набли-
жаващата зима. Асфал-
тираме някои улици, ус-
пяхме с фрезован асфалт 
и чакъл да покрием все 
пак с някаква настилка 
други отсечки, така че 
поне да няма кал зимно 
време и прах през лятото. 
Изградихме и три спирки 
на градския транспорт. 
Сега в ход е работата 
по видеонаблюдение на 
цялото село Труд. Това 
е задача, която движим 
съвместно с доскорош-
ния началник на поли-
цейското управление в 
селото и настоящ шеф на 
Второ РПУ в Пловдив, 
димитър Балев. На всяка 
от 7-те входно-изходни 
точки на населеното мяс-
то ще има камери. Това 
е важно както за спокой-
ствието на хората, които 

живеят в селото, така и 
за фирмите, за инвести-
торите в този район. Но 
всичко, което изброих и 
по инфраструктурата и 
наблюдението, се случва 
само и единствено с пари 
от спонсори и с дарите-
ли. Въпрос е на лични 
контакти, а не на някаква 
подкрепа от община „ма-
рица“.

- В района на Труд 
фирмите се множат, не 
ви липсват инвестито-
ри. Ухажвате ли ги?

- Факт е, че между 3 и 
5 производствени фир-
ми годишно се разкри-
ват при нас. Всяка е с 
между 10 и 50-60 работ-
ни места, което е много 
добре. Смятам, че след 
като един кмет се увери 
в безопасността на про-
изводството за хората, 
трябва по всякакъв начин 
да подпомага инвестито-
ра. Навсякъде по света е 
така, бизнесът трябва да 

се подкрепя. И в момента 
имаме нов инвеститор в 
Труд. Има нужда от съ-
действие - откъде да вка-
ра техниката си, къде да 
складира материал. Без 
партньорство тези неща 
не стават.

- Цените на имотите 
в селото непрестанно 
вървят нагоре. Плюс 
или минус е близостта 
до Пловдив?

- В момента в селото 
се строят 10 нови къщи 
и още 10 стари се ремон-
тират. Непрестанно има 
запитвания за парцели. 
Близостта до Пловдив е 
абсолютно предимство 
и хората все повече го 
оценяват. Имаме чудесно 
училище, със стабилен 
учителски екип, което 
подготвя децата за канди-
датстване в елитни гим-
назии в Пловдив. Хората 
имат достъп до всички 
социални услуги, какви-
то има в големия град, 

а същевременно живе-
ят в спокойствие, сред 
дворове и зеленина. С 
наши усилия и спонсори 
успяхме да изградим 8 
зелени зони за отдих и 
спорт - с детски площад-
ки, пейки... Това се оце-
нява от хората.

- А какво неотложно 
трябва да се свърши, 
кои са проектите, които 
чакат?

- Водният цикъл е бо-
лна тема. Подмяната на 
водопровода и канализа-
цията е неотложна зада-
ча. Всяко лято се борим 
с аварии. Още в първите 
си дни като кмет входи-
рахме проект за водния 
цикъл. до момента няма 
резултат. Проектът е на 
стойност 30 милиона 
лева и в това е пробле-
мът. Нуждаем се също от 
преасфалтиране на раз-
битите улици, но едни 
нови настилки няма да са 
по-малко от 10 млн. лева.

РЕГИОНИ
Николай Копринков, кмет на село Труд:

Николай Копринков е роден на 
29 декември 1978 година в Пловдив. 
Завършил е магистратури по „Пуб-
лична администрация“, „Защита 
на информацията“ и „Социални 
дейности“ в ПУ „Паисий Хилен-
дарски“. Бакалавър по „Физическо 
възпитание“, владее английски и 
френски език. Посланик на добра 
воля на фондация „Помогни на 
нуждаещите се“. До 2010 година 
е регионален координатор за Пло-
вдивска и Пазарджишка област на 
Министерството на физическото 
възпитание и спорта и впослед-
ствие на Министерството на об-
разованието, младежта и науката. 
Осем години е общински съветник 
в община „Марица“. От 2011 го-
дина е кмет на с. Труд. Полярник 
в 17-ата българска експедиция на 
Антарктида. Семеен е, с две деца.

Необмислен кредит ще 
фалира община „Марица“
Парите трябва да се 
харчат целесъобразно, 
а не да се наливат 
само в първи копки

Водният цикъл на Аксаково, 
който ще реши изцяло ВиК 
проблемите на града за след-
ващите 30 години, ще приклю-
чи до края на октомври. Това 
съобщи кметът на общината 
инж. Атанас Стоилов.

По проекта са подменени 
старите водопроводни тръби в 
града, направена е и нова би-
това и дъждовна канализация. 
„Инвестицията ще ограничи 
рисковете от наводнения при 
обилни валежи“, обясни кме-
тът на Аксаково. Очаква се 
след приключването на проек-
та над 70% от уличната мрежа 
в града да бъде с подменен 
асфалт. 

до края на 2015 г. се очак-
ва да стартира и проектът за 
изграждане на пълен воден 

цикъл в Игнатиево. В 70 на 
сто от територията на града 
липсва канализационна мрежа. 
Необходимо е и подобряване 
на водопроводната система, 
което е заложено в проект по 
Оперативна програма „Околна 
среда“. Изцяло обновени с 
европейски пари са и учили-
щето, детската градина, меди-
цинският център, библиотека-
та и читалището в Игнатиево. 
Предстои монтирането на 6 
камери за видеонаблюдение на 
входа и в центъра на града.

„Европроектите са един-
ственото спасение за малки 
общини като Аксаково с бю-
джет в рамките на 8-9 млн. лв., 
в който парите за капиталови 
разходи са около 300 000 лв.“, 
убеден е инж. Стоилов.

Приключва проектът за воден цикъл на Аксаково
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Николай АНТОНОВ

Футболните надеж-
ди на Благоевград ще 
се сдобият с модерна 
тренировъчна база, из-
градена по европейски-
те стандарти, съобщиха 
от общинската управа. 
В спортния комплекс в 
село Рилци, където се 
подготвят спортистите, 
терените са два. След ре-
монтните дейности еди-
ният е преобразен ос-
новно и съперничи на 
най-добрите в страната. 
Функционалността му е 
повишена значително с 
неговото разширение от 
7,3 на 12,5 декара. Почва-
та е обогатена с над 800 
тона селектиран пясък, а 
целият терен е фрезован 
и подравнен с лазерен 

грейдер. Изградена е ав-
томатизирана поливна 
система с 44 разпръсква-
ча. За целта в терена са 
вкарани над 1300 метра 
тръби. 

Възстановени са и ска-
мейките над игрището, 
като са осигурени над 
300 седящи места. По 
план целият терен и фут-
болното игрище трябва 

да бъдат готови до седем 
седмици след засяването. 
След този период ръко-
водството на спортния 
комплекс и фирмата из-
пълнител ще вземат про-
би от кореновата система 
на почвата и едва тогава 
ще се реши кога да бъде 
пуснат в експлоатация. 
Новият футболен терен е 
поредната спортна при-
добивка, част от програ-
мата на кмета Атанас 
Камбитов за развитие и 
създаване на съвременни 
условия на спортуващите 
в Благоевград, заявяват 
от общината.

РЕГИОНИ

Футболните надежди на Благоевград 
с обновена тренировъчна база 

Поли ВАСИЛЕВА

Любимата на няколко поколения 
детска градина „Звънче“ в Берковица 
вече има нова визия, съобщиха от об-
щината в града. Ремонтирана е фасада-
та, подменена е дограмата, поставени 
са нови настилки. 

Облагороден е и дворът на детското 
заведение. 

Средствата за ремонта - 62 105 лв., 
са осигурени от общината и от про-
грамата „Красива България“. За рекон-
струкцията са били ангажирани безра-
ботни лица от града. За откриването на 

реновираното детско заведение се съ-
браха родители, деца и граждани. Отец 
Петър отслужи водосвет, а кметът на 
града димитранка Каменова поздрави 
строителите, учителите и гостите. 

Ремонтът на градината е част от 
програмата на общината за обновле-
ние на училища и детски заведения в 
града, каза тя. „Красива България“ ни 

е полезна, защото с нея се осигуря-
ват половината от средствата, нужни 
за ремонтите, и се открива работа за 
безработни лица. Ще продължим да 
представяме наши проекти и да търсим 
помощта и за изпълнението им, обясни 
димитранка Каменова.

Цвета ИВАНОВА

Започна изграждане-
то на общинска автога-
ра във Видин, каквато в 
града няма от 15 години. 
За тази цел се променя 
пространството около 
старата жп гара. Чакал-
нята й ще бъде преус-
троена, а отвън ще бъдат 
обособени 4 автоспирки. 
Средствата за автогарата 

са осигурени от общин-
ския бюджет и са предви-
дени за 2014 година. Жп 
гарата на Видин е изгра-
дена през 1923 година. 
до нея бе построена нова 
международна гара като 
част от инфраструктурата 
на дунав мост-2. Така 
старата стана ненужна. 
За да се оформи новата 
автогара, се променя дви-
жението около нея. То се 
прехвърля на отсрещната 

страна на улицата. Ви-
динчани изразиха опасе-
ние за съдбата на Памет-
ника на скърбящия воин, 
овековечаващ подвига 
на българските воини по 
време на Сръбско-българ-
ската война. монументът 
се намира пред гарата, 
но няма да бъде засег-
нат. Ще остане на същото 
място и дори ще се вижда 
по-добре от улицата, ус-
покоиха от общината.

Ремонтираха детска градина 
по „Красива България“

Николай АНТОНОВ

министерството на културата 
изпраща за изследване в Станфорд 
(САЩ) костния материал от гроба 
на деспот Алексий Слав в мелник, 
съобщиха от ведомството. Според 

специалистите резултатите от ана-
лизите ще дадат по-голяма яснота 
и за причината на смъртта на този 
забележителен български болярин 
от династията на Асеневци. За цел-
та на изследването от бюджета на 
министерството ще бъдат предос-
тавени 10 хиляди лева. 

През 2012 г. в археологическия 
резерват „Античен, средновековен 
и възрожденски град мелник“ 
беше направено откритие с голяма 
научно-историческа стойност - при 
теренно проучване на среднове-
ковния манастир „Св. Богородица 
Пантанаса“ (III десетилетие на 
ХIII в.), извършено от екип под 

ръководството на проф. д.и.н. Ви-
олета Нешева (НАИм-БАН), със 
съръководител ас. Цветана Коми-
това, бяха разкрити четири гроба, 
които по археологически, антро-
пологически и исторически данни 
се свързват с ктитора на манастира 
- деспот Алексий Слав, и неговото 
семейство, припомнят от минис-
терството. 

По исторически документи бо-
ляринът е построил в столица-
та на своята „малка България“ 
- мелник, два манастира - „Св. 
Богородица Спилеотиса“ и „Св. 
Богородица Пантанаса“, и двата 
със статут на царски обители. 

Видин ще има нова 
автогара

Изследват в Станфорд костите 
на деспот Алексий Слав 

 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
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Основният ремонт на 
второкласния път, пре-
минаващ през прохода 
Рожен и осъществяващ 
транспортна връзка с 
Пампорово, ще завърши 
до началото на актив-
ния ски сезон и гостите 
на курорта ще пътуват 
удобно и безопасно, уве-
риха от Агенция „Пътна 
инфраструктура“. Към 
момента са изпълнени 
над 90% от строител-
но-монтажните работи 
по рехабилитацията на 
14-километровия учас-
тък от път ІІ-86 Чепела-
ре-Соколовци. Проектът 
се финансира по Про-

грамата за европейско 
териториално сътрудни-
чество Гърция-България 
2007-2013 г.

И з п ъ л н е н и е т о  н а 
обекта започна през ап-
рил тази година и ос-
новните  строителни 
дейности вече са изпъл-
нени. На финален етап 
е полагането на износ-
ващия пласт от настил-
ката. монтират се нови 
стоманени предпазни 
огради. Предстои поста-
вянето на пътните знаци.

Участъкът от път ІІ-
86 е една от най-важни-
те пътни артерии в об-
ласт Смолян. През него 

преминава тежкотовар-
ният трафик, пътуващ 
между областите Смо-
лян и Пловдив, от общи-
ните Смолян, Рудозем, 
мадан, Златоград, Не-

делино и Баните. Отсеч-
ката осигурява връзката 
както с курорта Пампо-
рово, така и с бъдещия 
ГКПП Рудозем-Ксанти.

Изпълнител на обек-

та е дЗЗд „Соколовци 
2013“, в което участват 
„Интегрирани пътни 
системи“ Ад и „Инфра-
структурна компания“ 
Ад. договорът за стро-

ително-монтажните ра-
боти е на стойност 9 778 
037 лв. с ддС. Строи-
телният надзор се осъ-
ществява от „Ежис Бъл-
гария“ ЕАд.

България ще подпише 
меморандум с Румъния 
за изграждането на нови 
два моста над р. дунав 
при Никопол-Турну мъ-
геруле и Силистра-Къ-
лъраш. Това потвърди-
ха от правителствената 
пресслужба. министер-
ският съвет е одобрил 
проект на документа за 
разбирателство между 
двете правителства от-
носно извършване на 
проучвания за изгражда-
нето на нови съоръжения 

над реката. За строител-
ството ще се използват 
средства по ОП „Бълга-
рия-Румъния - трансгра-
нично сътрудничество 
2014-2020“. Ще се раз-
чита също така и на пуб-
лично-частно партньор-
ство.

догодина ще бъде по-
дадена апликационна 
форма в Европейската 
комисия за разширени-
ето на дунав мост при 
Русе-Гюргево и ще се 
изготви техническо за-

дание. В края на 2014 г. 
ще бъде подадена апли-
кационна форма за общ 
трансграничен проект 
между страната ни и се-
верната ни съседка. Оч-
аква се по него да бъде 
получено финансиране от 
85 млн. евро по механи-
зма „Свързана Европа“. 
Целта е средствата по 
него да бъдат използвани 
за подобряване услови-
ята за корабоплаване в 
критичните участъци по 
река дунав. Работата ще 

се управлява от смесе-
но дружество, което ще 
се създаде още сега за 
координация на дейност-

ите. То ще се състои от 
представители на заинте-
ресованите институции. 
Работната група ще се ко-

ординира на ниво мини-
стри на транспорта и на 
регионалното развитие 
на двете страни.

ИНФРАСТРУКТУРА

Изграждаме с Румъния нови 
мостове над Дунав

Продължение от стр. 4
- С каква техника 

разполагате?
- През последните 1-2 

години използваме по-
малки машини за по-
чистване на тротоарите. 
Те са комбинирани, като 
през лятото ги ползва-
ме за косене на трева, а 
през зимата - за снего-
почистване. Скъпи са, 
но по моя преценка са 
доста ефективни и се 
използват целогодишно. 
Съгласно оперативния 
план сме подготвили 15 
други машини. В това 

число влизат автомо-
били, които са оборуд-
вани със снегорини, с 
дъски, автомобили-цис-
терни за разхвърляне 
на луга, както и други 
самосвали, оборудвани 
за разхвърляне на сол и 
за самото снегопочист-
ване. Предвидени са оп-
тимален брой машини. 
Почистват се основно 
четири района в града. 
Хубаво е гражданите да 
знаят, че се акцентира 
първо на подходите към 
болницата, поликлини-
ката, пожарната, защото 

при бедствени ситуации, 
ако там не са почистени 
пътищата, проблемът 
става много голям. Об-
ръща се сериозно вни-
мание и на централната 
градска част, където се 
събира най-масовият по-
ток от граждани - там 
са полицията, община-
та, областната управа 
и други институции. 
Следват главните ар-
терии на Благоевград 
към кварталите „Струм-
ско“, „Еленово“, „Орло-
ва чука“. Целта ни е да 
използваме повече сол 
и луга, а не пясък. За-
щото пясъкът не е удач-
но решение за градски 
условия. След като се 
стопи снегът, той ос-
тава, запълва шахтите, 
започват след това да 
се разнася прах. Затова 
през последните годи-
ни разхвърляме пясък в 
минимални количества, 
само на места, където се 
е е образувал лед, най-
вече на мостове.

- Финансово и мате-
риално обезпечен ли е 
предстоящият зимен 
сезон?

- Ние сме заявили и в 
близките дни очакваме 
да пристигнат още 60 
тона сол, за тях също 
са предвидени средства. 
Към момента нямаме 
финансови проблеми и 
смея да твърдя, че об-
щина Благоевград е зад 
нас. 

Ако,  не дай боже, 
възникне някакъв про-

блем, общинската уп-
рава гарантира, че ще 
помогне със средства. 
до момента сме доста-
вили с наши пари тези 
количества.

- Само територията 
на града ли е грижа на 
вашата фирма?

- „Биострой“ отгова-
ря само за територията 
на града. Това означава, 
че дори пътните възли, 
като тези на изхода за 
София или Кулата, не са 
задължение на общин-
ската фирма. Пътищата 
към селата - също. За 
тях община Благоевград 
има сключен договор с 
друга фирма, която ги 
поддържа. 

- Какво трябва да 
правят гражданите, 
за да са преодоляват 
по-лесно проблемите, 
свързани със зимното 
поддържане?

- Полезно е гражда-
ните да дават сигнали 
за критичните места. 
През последните години 
в районите със стръмни 
участъци ние доставяме 
кофи - съдове с обем 
от 120 или 240 литра, и 
слагаме в тях сол. 

миналата година бя-
хме оставили контейне-
ри на 18 места и хората 
можеха сами да вземат 
сол и да я разхвърлят 
пред домовете си. Очак-
ваме гражданите и тази 
година да ни се обадят 
и да заявят поставянето 
на такива съдове в раз-
лични точки на града.

Очакваме сигнали от граждани...

Завършва ремонтът на пътя Чепеларе–Соколовци

Васил Бачев, управител на общинска фирма „Биострой“ - Благоевград:
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200 милиона лева са 
инвестирали български 
компании в енергийна 
ефективност само през 
последната година по 
ОП „Конкурентоспосо-
бност“. Търсенето на 
достъп до средства за на-
маляване на енергийния 
разход на предприятия-
та ще се засилва според 
експертите на „ПроКре-
дит Банк“. Причините са 
основно в повишените 
цени на енергията, във 

възможностите по евро-
пейските програми и в 
осъзнатата нужда на бъл-
гарския бизнес да засили 
ефективността и конку-
рентоспособността си. 

По данни на Еврос-
тат, по енергийна ефек-
тивност на икономиката 
България е на последно 
място в Европа, респек-
тивно на първо по енер-

гийна интензивност на 
производството. Това е 
антирекорд, който по-
казва колко ресурсно не-
ефективна е икономиката 
ни. На първите места са 
енергийно най-ефектив-
ните икономики на Нор-
вегия, Италия, Австрия и 
Германия. 

У нас водещият сектор 
с най-много инвестиции 
в енергийна ефектив-
ност е металообработ-
ването, следван от про-
изводството на резервни 
части. Производството 
на пластмасови изделия 
(включително рецикли-

ране), дървообработка, 
машиностроене и прибо-
ростроене са също сред 
отраслите с най-много 
раздадени кредити за оп-
тимизиране на енергий-
ните разходи. 

Секторите с най-висо-
ко енергийно потребле-

ние в страната ни са ин-
дустрията и транспортът, 
следвани от услугите и 
домакинствата. Транс-
портът и селското сто-
панство имат най-голям 
потенциал за повиша-
ване на енергийната си 
ефективност, който не се 
използва в момента. 

Според методологията 
за оценка на „ПроКредит 
Банк“ мерките с най-го-
лям принос за оптимиза-
цията в производствения 
сектор са машините с 
цифрово програмно уп-
равление и подобренията 
в сградите. Автоматизи-
раните и компютризи-
раните производствени 
линии, новите вентила-
ционни и аспирационни 

системи, както и упра-
вляемите електрозад-
вижвания също имат го-
лям ефект за повишаване 
на ефективността. 

„Усилията ни са на-
сочени изцяло към по-
добряване на техноло-
гиите, които използва-
ме. С кредити за зелени 
инвестиции постепенно 
подменихме машините, 

с които започнахме, с 
нови, високоефектив-
ни немски съоръжения. 
многократно повиших-
ме производителността 
и качеството на продук-
цията, постигнахме по-
чиста работна среда“, 
отчитат от компания за 
производство на мебели 
„Архидея“ ООд. 

Отпуснатите кредити 
за енергийна ефектив-
ност на бизнеса са на-
раснали с 88% за послед-
ната година и половина 
по данни на „ПроКредит 
Банк“. За изминалите 8 
години банката е предос-
тавила 73 милиона евро 
кредити за такъв тип 
дейности. От финансо-
вата институция отбеляз-
ват, че сега е моментът 
българските предприя-
тия да инвестират, за да 
станат конкурентни на 
външни пазари. 

Според енергийната 
стратегия на България 
2020 целта е през следва-
щите 16 години потреб-
лението ни на енергия за 
производство на единица 
брутен вътрешен продукт 
да спадне с 25% спрямо 
разхода от 2005-а. 

Очаква се ръст на инвестициите 
в енергийна ефективност

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Страницaтa e 
подготвенa 

със съдействието на

88% повече кредити за този 
вид дейности са изтеглени през 
последната година и половина 
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Ирина ГЕНОВА

В библиотека на бъ-
дещето ще се превър-
не сградата на немска-
та болница в центъра 
на Бургас. Спечелилият 
проект е на архитектурно 
студио „дизарх“ ООд с 
ръководител на колек-
тива арх. делян Жечев. 
Прогнозната му стойност 
е 2,1 млн. лева. Компани-
ята е създадена през 2003 
г. във Варна и е носител 
на множество междуна-
родни награди, сред кои-
то за архитектура на тър-
говска сграда в Европа за 
2010 г. за „Пфое мол“ в 
морската столица. Очак-
ва се през 2015 г. общи-
ната да кандидатства по 
програми за финансиране 
на проекта. 

музейна библиотека, 
читалня, звукозаписно 
студио, стая за игра и 
зона за детско творчество 
са част от новия култур-
но-образователен център. 
Отделено е място и за 

киносалон, концертно-
изложбена зала, ателие, 
работилница и много-
функционални експози-
ционни площи.

Съществуващата за-
немарена сграда заедно 
с дворното пространство 
трябва да се превърнат в 
културно-образователен 
център за съвременно 

изкуство и библиотека. 
Избраното предложение 
ще бъде основа за изра-
ботване на следваща фаза 
на проектиране.

7 идейни предложения 
се състезаваха за прео-
бразяване на сградата. 
Проектите постъпиха 
след обявения архитек-
турен конкурс на общи-
ната. Идеята е сградата 
да придобие подходяща 
нова функция, а основна-
та задача пред проектант-
ските екипи, участвали в 
конкурса, бе да създадат 
условия на едно място, в 

рамките на имот с площ 
около 3200 кв. м да се 
помещава център за об-
мен на идеи в различни 
форми на съвременното 
изкуство, както и лабора-
тория за междукултурна 
интеграция заедно с мо-
дерна библиотека. 

В сградата ще бъде 
преместен и целият фонд 
на Регионална библио-
тека „Пейо Яворов“. В 
бъдещия музей ще се по-
казват живопис, графика 
и скулптура, фотография, 
дизайн, както и различни 
форми на съвременното 

изкуство.
Журито, което оценя-

ваше предложенията, е 
в състав: арх. десислава 
Евгениева - началник от-
дел „Кадастър, регулация 
и архитектура“ в община 
Бургас, арх. митко Ши-
керов - представител на 
Камарата на архитектите 
в България, инж. Ста-
нислав Койчев - пред-
ставител на Камарата на 
инженерите, арх. Вален-
тин Стамов - представи-
тел на Съюза на архите-
ктите, Златан Христов - 
юрисконсулт, инж. Васил 

Василев - началник І-ва 
РСПБЗН - Бургас, Ната-
лия Коцева - директор на 
Регионална Библиотека 
„П. К. Яворов“. 

В хода на класира-
нето три от проектите 
отпаднаха от конкурса, 
тъй като не отговарят на 
условията. Един от тях 
е надвишил заложената 
стойност от 2 млн. лева, 
а другите два не отгова-
ряха на изискванията на 
влезлите в сила градо-
устройствени решения, 
аргументираха се от жу-
рито.

ПРОЕКТИ

7 проекта се бориха 
за реконструкция на 
бившата немска болница

Занемарената сграда на немската болница

Проектът на новата библиотека

Занемарена сграда в центъра на Бургас 
става модерна библиотека с 2,1 млн. лева

Ирина ГЕНОВА

„Убеден съм, че със създава-
нето на „Арена Бургас“ градът 
ще спечели домакинство за 
Eвропейското първенство по 
лека атлетика в зала през 2019 
година.“ Това заяви вицепре-
зидентът на международната 
федерация по лека атлетика 
(ИААФ) Сергей Бубка, който 
стана патрон на амбициозния 
проект. Олимпийският и шес-
ткратен световен шампион, 
подобрил 35 пъти световния 
рекорд в овчарския скок, прис-
тигна в Бургас по покана на 

кмета димитър Николов и Бъл-
гарската федерация по лека 
атлетика (БФЛА). Бубка даде 
старт на строителните дей-
ности, като се включи в първа-
та копка на многофункционал-
ната спортна зала.

Кметът на Бургас димитър 
Николов отбеляза, че „Арена 
Бургас“ ще бъде единствената 
зала в страната, която ще е из-
цяло съобразена с изисквания-
та на Европейската федерация 
и на Световната федерация по 
лека атлетика и ще бъде подхо-
дяща за европейски и световни 
първенства.

„Вече работим в посока ак-

тивен мениджмънт за нейния 
капацитет и осигуряване на 
достатъчен брой събития. Ус-
поредно с това в тази зала ще 
се провеждат много спортни 
събития, тя ще бъде много-
функционална. Тук ще се про-
веждат и културни, обществе-
ни събития, концерти, така че 
тази необходимост в Югоиз-
точна България ще бъде изцяло 
покрита с функционалността 
на зала „Арена Бургас“, заяви 
кметът, който предаде офици-
ално техническата докумен-
тация и заявлението на град 
Бургас на вицепрезидента на 
международната федерация по 
лека атлетика. 

мащабният строеж ще се 
осъществи в две фази - изграж-
дане на многофункционална 
зала с основен профил лека 
атлетика и провеждане на ев-
ропейско първенство през 2019 
г. в същата тази зала.

Тя ще бъде изградена на 
мястото на старата дивизия в 
жк „Изгрев“. Имотът бе прех-
върлен от Военното министер-
ство на община Бургас. Оси-
гурени бяха 5 от общо необ-
ходимите за проектиране и 
изграждане над 30 млн. лв., 
след проведен конкурс бе из-
бран изпълнител, а вече е раз-
чистен и част от занемарения 
в продължение на десетилетия 

терен.
„Арена Бургас“ ще е първа-

та зала в България, която има 
под покрива си атлетическа 
писта по всички изисквания 
на ИААФ. Съгласно задани-
ето за проектиране залата ще 
има капацитет от 7000 места, 
необходими пространства, ус-
ловия и техническо оборудва-
не за провеждане на местни, 
национални и международни 
състезания по различни видове 
спорт, подвижни и неподвижни 
трибуни, тренировъчен блок, 
зали с конферентни функции и 
кабини за симултантен превод, 
както и площи за обществено 
обслужване. 

„Това е уникален проект за 
Бургас и за цялата страна. Една 
многофункционална зала, коя-
то преди всичко ще бъде насо-
чена към спорта, но има и мно-
го други функции - концертни, 
конгресни. Тя ще положи нача-
лото на нов бизнес за Бургас и 
региона. Самата сграда е много 
интересна, почти няма стени, 
както виждате на проекта, ос-
новно е покрив“, коментира 
Николай Николов, управител 
на фирма „Билдникс“, която е 
част от консорциума за изграж-
дането на спортното бижу. 

СЕРгЕй БуБКА: 

Кметът Димитър Николов, шампионът по овчарски скок Сергей Бубка 
и президентът на Българската федерация по лека атлетика Добро-
мир Карамаринов (отдясно наляво) направиха първа копка на „Арена 
Бургас“

Проектът на „Арена Бургас“

„Арена Бургас“ ще е домакин на европейското 
по лека атлетика през 2019–а



1927 октомври - 2 Ноември 2014 г.
БроЙ 36 (1074)

Нова сграда, предвиде-
на да се построи на мяс-
тото на детска площад-
ка, разпали страстите в 
столичния кв. „Слатина“. 
Строителят има изряд-
ни документи, но хората 
в квартала излязоха на 
протест за пореден път. 
Ситуацията ескалира и се 

стигна до опожаряване на 
автомобили. Живеещите 
в района твърдят, че соб-
ствеността на площадката 
е тяхна и че има връзка 
между палежите на коли 
и спорния парцел. От об-
щина „Слатина“ обаче 
са на друго мнение. От-
там посочват, че местните 

имат идеални части от зе-
мята, а не право на стро-
еж. От Столичната общи-
на твърдят, че имотът е 
частен и че собственикът 
има право да се разпо-
режда с инфраструктура-
та на него. Според район-
ната администрация пък, 
на инвеститора са били 

предложени 12 алтерна-
тивни имота, но той не е 
приел нито един от тях и 
държи да строи точно на 
това място.

Инвеститорът е „Аго-

ра ин“ със собственик 
арх. Венцислав дучев. 
Той има разрешително 
за строеж на 8-етажна 
сграда от февруари 2013 
г. Имотът е бил закупен 
от друга частна фирма. 
междувременно проку-
ратурата е започнала про-
верка на документите на 
дНСК за изрядност при 
издаването им.

По думите на хората от 
квартала, от фирмата соб-
ственик са наели за охра-
на на техниката в обекта 
представители на фут-
болните фен клубове. Те 
смятат, че агитките сто-
ят зад палежите на коли, 
разбиването на гараж и 
кражбата на мотор.

От Центъра за изслед-
ване на демокрацията 

твърдят, че има много 
сериозни нарушения в 
документацията на обек-
та. Оттам потвърждават 
тезата, че инвеститорът 
е докарал хора, които се 

занимават с насилие. 
Собственикът на фир-

мата, която строи, казва, 
че обвиненията са без-
почвени и че това е по-
редната проява на хора, 
които не се интересуват 
от истината и от законите 
в държавата. Според него 
от две години те пречат 
на строежа с незаконни 
действия. 

Според Венцислав ду-
чев теренът е частен по-
вече от 15 години и ни-
кога не е определян нито 
за зелена площ, нито за 
детска площадка, а вина-
ги е бил за високо стро-
ителство. Пред медиите 
той изтъкна, че има над 
15 криминални деяния 
срещу строежа и работе-
щите в него. Сред тях са 

палеж на автомобил на 
служител, побой на баге-
рист, щурмуване на обек-
та през нощта с футболни 
агитки, потрошаване на 
камери и огради. 

КАЗУСИ

Строеж разпали страстите в 
столичен квартал

Елвира ГЕНОВА

Регионалният приро-
донаучен музей в Плов-
див няма да отвори вра-
ти след основен ремонт 
на първи ноември, както 
бе планирано. Появи-
ли се пукнатини в две 
от носещите стени на 
помещението, в което 
ще е 3D планетариумът, 
усложняват работата на 

строителна компания 
„Бибови ко“, изпълни-
тел на ремонта. „Ще се 
забавим поне още две-
три седмици. Налагат се 
непредвидени дейности, 
които изискват допъл-
нителни конструктивни 
решения“ - съобщи за 
в. „Строителство Имо-

ти“ директорът на музея 
д-р Огнян Тодоров. От 1 
октомври миналата го-
дина тече цялостната 
реконструкция на ем-
блематичната сграда на 
музея, която е на повече 
от 120 години. Извър-
шена е подмяна на про-
гнилата и опасна подова 

конструкция, като дър-
вените греди са замене-
ни с метални, а върху 
тях е изградана бетонна 
плоча. Сложени са вече 
нови настилки, електри-
ческа и ВиК инсталация, 
осветление, монтирани 
са експозиционни вит-
рини, аквариуми и тера-
риуми, така че музеят да 
стане още по-привлека-
телен за посетителите. 
Предстои обновяване и 
на фасадата. Цялостният 
ремонт на сградата заед-
но с изграждането на 3D 
планетариума възлиза 
на около един милион 
лева. Община Пловдив 
отпусна 150 000 лв. от 
общинския бюджет за 
ремонтни дейности, ко-
ито са отлагани с десе-
тилетия.

Седеметажен блок с 
два входа и трафопост е 
предвиден за изгражда-
не в кв. „Левски“ вър-
ху зелена площ със 75 
дървета от 10 дървесни 
видове и две детски пло-
щадки, алармират жите-
ли на ул. „Студенстка“ 
във Варна. Районът на 
бъдещия градеж е един-

ственият зелен оазис за 
обитателите на блок 14 
на ул. „Студентска“ (с 
240 апартамента и над 
1000 обитатели) и още 
три 17-етажни блока (с 
по над 110 апартамента 
всеки). По думите на 
недоволните, с протокол 
от 28 май Експертни-
ят съвет по устройство 

на територията (ЕСУТ) 
към община Варна е 
разрешил изменението 
на Подробния устрой-
ствен план на района 
(ПУП) и фактически е 
дал зелена светлина за 
застрояване. За да за-
щитят парка и зелената 
растителност, съквар-
талците нееднократно 
излизат на мълчалив 
протест на мястото на 
планирания строеж в 
градинката. „Единстве-
ното, което е започнало 
по отношение на имота, 
е това, че за пореден път 
собственикът му е подал 
заявление за допускане 
на ПУП, с което да бъде 
изменен действащият 
план за този квартал“ 
- контрират от община 
Варна.

Варненци бранят градинка 
с мълчалив протест

Компрометирани стени 
бавят откриването на музей 
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Все по-осезаемо есен-
та влиза в домовете ни. 
Наред с мрачните дни и 
пронизващия студ обаче, 
този сезон носи със себе 

си и много изненади - га-
лещо слънце, изобилие 
от топли багри и вкусни 
аромати. Затова, ако ис-
кате през тези месеци да 

усетите с душа и сърце 
красотите на есенната 
природа, то просто я по-
канете у дома. Това може 
да стане само с леки про-
мени в декора. С подхо-
дящи аксесоари, одеяла, 
килими, декоративни въз-
главници и букети може-
те да изпъстрите цялата 
си къща. Уют и топлина 
ще внесете, ако пренесе-
те изобилието на есента 
и в интериора. Напълнете 
фруктиерите и кошни-
ците с плодове, декори-
райте вратите с венци от 
есенни листа, използвай-
те всяка ваза или съд, за 

да поставите в тях букет 
или да направите аран-
жировка. Плодородието 
на есента може да при-
съства и в текстила - за-
веси, покривки, килими 
и възглавници. Най-под-
ходящите цветови съ-
четания са от наситено 
зелено, жълто-червено, 
златно, виолетово и си-

ньо. материите трябва 
да са меки, топли и мъ-
хести. Препоръчително е 
да включите в интерио-
ра кадифе, кашмир, груб 
лен и разбира се, топлия 
вълнен килим.

Специфично усеща-
не за топлина и есенна 
благост внасят тоновете 
на слънчевото оранжево. 
Особено в дните, когато 
не ни достига естествена 
светлина.

Не бива обаче да се 
прекалява с яркото оран-
жево. добре е интерио-
рът да се организира в 
няколко акцентни петна, 
които да се приглушат 
със зелено. То със си-
гурност ще освежи об-
становката. Още по-го-
лям ефект се постига с 
естествените дървесни 
тонове.

декорацията в червено 
е също много впечатля-
ваща за този сезон. Чер-
вените петна в помеще-
нията ще са източник на 
енергия и ще зареждат с 
позитивно, оптимистич-
но настроение, дори и в 
най-студените и мрачни 
дни. Внимавайте един-
ствено със спалнята. 
Огненият цвят е агреси-
вен и може да ви донесе 

горещи, но неспокойни 
сънища. Потъналата в 
доматено червено трапе-
зария пък може неусетно 
да ви дари с още няколко 
килца.

Ако предпочитате по-
изчистения интериор, то 
може да се спрете на цве-
товата схема на Сканди-
навието - разнообразни 
нюанси на черно, сиво, 
бяло и слонова кост. Една 
от основните характерис-
тики на скандинавския 
есенен интериор е да се 
добави естествено дърво, 
шишарки, ябълки, еле-
нови рога, клони, тикви 
и паднали листа. Всичко 
това оформя перфектно 
атмосферата в жилище-
то. Трикотаж или дребни 
кожени акценти ще под-
чертаят чара на есента, 
а едно плетено одеяло, 
хвърлено небрежно пред 
камината или на дивана, 
ще създаде усещане за 
топлина. 

Всеки детайл в декора-
цията на дома носи своя 
принос за атмосферата 
и подчертава идентич-
ността на помещението. 
Така че не пестете сили и 
въображение и създайте 
вашия индивидуален есе-
нен свят! 

Топлина и меки багри 
в есенния декор

ИНТЕРИОР
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медицински център, 
който, подобно на ги-
гантски презокеански 
лайнер, „развява платна“ 
край бреговете на Среди-
земно море в Тунис, про-
ектира руският архитект 
Василий Клюкин.

Впечатляващата по 
своите мащаби структура 
се разстила по дължината 
на бреговата линия, а в 
огромните й платна са 
разположени медицин-
ските лаборатории, цен-

тровете за профилактика 
и SPA зоните. 

Главната цел на проек-
танта е била да създаде 
такъв тип медицинско за-
ведение, което би предиз-
викало у пациентите и 
посетителите чувство за 
спокойствие и комфорт, 
а не негативни емоции и 
страх.

„Стремили сме се да 
изградим първата болни-
ца в света, която никой 
няма да се притеснява да 

посети“, разкрива арх. 
Клюкин.

динамичният нос на 
кораба стремително се 
възправя към небето, 
осигурявайки сенчести 
места за постителите, ко-
ито седят под масивния 
навес. Терасите и бал-
коните са с изглед към 
живописния ландшафт и 
простиращата се наоколо 
водна шир. 

Ярки цветни светли-
ни огряват медицинския 
център през нощта, съз-
давайки около зданието 
още по-силен ореол на 
спокойствие и безметеж-
ност. 

Зданието навява спокойствие, 
а не типичния за болничните 
заведения страх

ЕКСТЕРИОР

Медицински център акостира край 
бреговете на Средиземно море в Тунис
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Цвета ИВАНОВА

Една каменна кула, 
стърчаща на 16,30 м ви-
сочина в центъра на град 
Кула, е дала името на гра-
да. Тя е най-запазената 
част от късноантичната 
крепост „Кастра мар-
тис“ (марсова крепост). 
Стените й са оцелели до 
днес на 2 м височина. На-
мира се в самия център 
на Кула, разстоянието до 
който от Видин е 32 км.

Преди на това място 
римляните да вдигнат 
своя отбранителна кре-
пост, на него е имало тра-
кийско селище. Находки 
доказват, че то е същест-
вувало през първото хи-
лядолетие преди нова-
та ера. Стратегическото 
му място забелязали и 
римляните, които през 
първия век от новата ера 
започват изграждането 
на дунавския лимес (гра-
ница). В края на третия 
и началото на четвърти 
век построяват на него 
военно съоръжение, с ко-
ето пазели важния за тях 
старопланински проход 
„Вършка чука“ и пътя от 
Бонония (Видин) към Си-
гидунум (Белград) и Рим. 
То се простира на площ 
от 15,5 дка и се състои 
от две части - малко ква-
дратно укрепление и 
кастел. Строени са през 

различно време. Пред-
полага се, че градежът е 
започнал при император 
диоклециан. През 377 го-
дина през него преминава 
император Грациян със 
своите легиони на път 
за Тракия. По времето 
на император Констан-
тин Велики са изградени 
нови стени, чиято дебе-
лина достига до 4 метра. 

В крепостта се влиза 
само от южната и страна. 
От вътрешния двор чрез 
стълба се е стигало до 
бойниците. В двора има 
кладенец, в него са раз-
положени и двуетажни 
помещения. Те са били 
предназначени за комен-
данта на крепостта, а 
едно - и за командния й 
състав. Историците до-
казват, че в него са се 
съхранявали и бойните 
знамена на военната част, 
отседнала в крепостта. 

до квадрибургия се на-
мира кастелът, който има 
формата на неправилен 
четириъгълник. Той бил 
пазен със 7 кули. Севе-
розападно от крепостта 
са открити основите на 
римска баня.

През 408 година „Кас-
тра мартис“ е превзе-
та от хуните. След това 
император Юстиниян я 
възстановява. 20 години 
по-късно е разрушена от 
аварите. доразрушават я 
отново хуните. История-

та на крепостта е история 
на гибелта на римска-
та империя. Последно за 
отбранителни цели след 
частично възстановяване 
е била използвана по вре-
ме на видинското българ-
ско царство - 14. век.

През 1965 година кре-
постта е обявена за ар-
хитектурно-строителен 
паметник. днес има ста-
тут на паметник от на-
ционално значение. Тя 
може да бъде видяна в 
цялост от площадка до 

главната улица на Кула. 
Има и нощно осветление. 
За пръв път е описана 
от унгарския етнограф 
и археолог Феликс Ка-
ниц, който спира при нея 
през 70-те години на 19. 
век. Разкопки започват 
през втората половина на 
миналия век. Смята се, 
че крепостта е напълно 
проучена. Интересно е 
да се видят и находките, 
открити от археолозите - 
глинени лампи, различни 
съдове със зелена и кафя-
ва глазура, бронзови фи-
були и монети. Има вър-

хове на копия и стрели, 
земеделски, скотовъдни и 
строителни сечива.

дълги години останки-
те от крепостта са само 
историческата забележи-
телност на Кула. Общи-
ната обаче е разработила 
проект за нейната соци-
ализация. През последни-
те години в нея се орга-
низират детски празници, 
симфонични концерти, 
а по време на поетич-
ния панаир, който се про-
вежда всяка година през 

август, поети от страна-
та четат свои стихове. 
Идеята е във вътрешния 
двор да се изгради зала 
и пространството да се 
приспособи и за изложби 
и други културни проя-
ви. Проектът включва и 
изграждането на експо-
зиционна зала, в която да 
бъдат показвани наход-
ките, открити при архе-
ологическите разкопки в 
крепостта.

Само на няколко км от 
Кула - до близкия сръб-
ски град Зайчар, се на-
мира друга римска за-
бележителност - архе-
ологическият комплекс 
„Феликс Ромулиана“. От 
българо-сръбската грани-
ца при Кула през ГКПП 
„Връшка чука“ Зайчар се 
намира на 12 км, а ком-
плексът - на още 11 км от 
него. Той е едно от най-
посещаваните места в 
Сърбия, а според истори-
ците - един от най-запа-
зените антични обекти в 
цяла Европа. Неслучайно 
е включен в списъка на 
културно-историческото 
наследство на ЮНЕСКО 
и се намира под неговата 
закрила.

Комплексът включва 
резиденцията на римския 
император Галериус, уп-
равлявал империята от 
297 до 311 година, хра-
мове, гробници, мемо-
риал. Построен е в края 
на трети и началото на 
четвърти век в чест на 
майката на императора - 
Ромулиана. Архитектура-
та му се отличава с вели-
чественост - достойна за 

величието на императора. 
Има богата орнаментика, 
а в детайлите са вложе-
ни множество символи. 
Използваните материали 
са най-добрите, които е 
имало в империята тога-
ва, вероятно са били ан-
гажирани и най-добрите 
строители и скулптори. 
Камъкът е бил доставян 
от най-добрите кариери 
на империята. Архите-
ктурните елементи - ко-
лони, капители, стени, 
мозайки, са обработени 
много изкусно. Особено 
красиви са подовите мо-
зайки, които по качест-
вото на мрамора и по ху-
дожествено изпълнение 
са най-интересните сред 
всичко, оцеляло от рим-
ската империя. Запазени 
са части от мавзолея на 
Галерий и Ромулиана, а 
в южната част на ком-
плекса - и от храма на 
бог Юпитер, който бил 
издигнат по поръчка на 
Галериус. Част от оце-
лелите архитектурни 
елементи могат да бъдат 
видени в музея на град 
Зайчар, където се съхра-
няват и показват на посе-
тителите. 

И докато в Кула ще 
трябва да потърсите екс-
курзовод, тъй като той 
не стои непрекъснато в 
крепостта, то в Зайчар 
няма да имате този про-
блем. В археологическия 
комплекс предлагат вед-
нага разглеждане с водач, 
разходка из всички части, 
картички и брошури, су-
венири. В близкото се-
лище - Гъмзиград, както 
и в Зайчар, може и да 
нощувате.

Гъмзиград е част от 
легендата за знатния 
български болярин, кой-
то поделил имането си 
между трите си дъщери - 
Вида, Кула и Гъмза. Вида 
и Кула основали българ-
ските градове Видин и 
Кула, а третата - Гъмза 
- сръбския Гъмзиград.

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

Двата града предлагат късноантична 
крепост и императорски дворец

Кула и Зайчар - един 
маршрут за уикенда
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