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Магистратите от добричкия окръжен 
съд постановиха, дружествата „Литекс 
пропърти“ ЕАД и „Джитрейд“ ЕООД 
да върнат 11 имота с обща площ 103 
249 кв. м на държавата. С решението 
си те обявиха в нищожност договорите 
от 3 юни 2005 г., по силата на които е 

извършена замяна на имоти - частна 
държавна собственост, в землището на 
Шабла. 

Съдът се е произнесъл, че замяната 
е в нарушение на Закона за държав-
ната собственост и на конституцията, 
тъй като въпросните имоти са пясъчни 
дюни, част от крайбрежната плажна 
ивица, която е публична държавна 
собственост, а не гори, както се твърди 
в договора. Според губернатора на До-
брич Недко Марчев търговските друже-
ства се свързват с името на бизнесмена 
Гриша Ганчев. Преди време чрез свои 
фирми той бе заявил инвестиционно 
намерение за изграждане на голф ком-
плекс и ваканционно селище върху 
терена на дюните, но до реализирането 
им не се стигна.

Цвета ИВАНОВА

България не използва 
възможностите си за кру-
изен туризъм по Дунав. 

Това е изводът от изслед-
ване, направено от екип 
на катедрата по география 
на туризма в СУ “Климент 
Охридски“. Проучването 
е направено по поръчка 

на германско дружество 
за международно сътруд-
ничество и е част от негов 
проект за насърчаване на 
икономиката и заетост-
та. Вторият извод от това 

проучване е, че България 
не е сред най-популярните 
дестинации по Дунав. Тя 
има голям потенциал, тъй 
като градовете по Дунав 
имат много културни и 

исторически забележи-
телности. Третият извод е, 
че у нас по Дунав круизен 
туризъм развиват чужди 
туроператори. Български-
те „Дунавтурс“ и „Балкан-
турс“ си партнират с тях. 
При възможности кора-
би да спират при Видин, 
Свищов, Русе, Силистра 
и Тутракан, сега те спи-
рат само при Видин, Сви-
щов и Русе. Във Видин 
на чужденците се пред-
лага разглеждане само на 
крепостта „Баба Вида“. 
С автобуси пасажерите 
от корабите се превозват 
до Белоградчик, за да ви-
дят скалите и историче-
ската крепост „Калето“. 
При Свищов пък корабите 

спират, но не заради забе-
лежителностите на града, 
а заради Велико Търно-
во и Арбанаси. В Русе 
им се показват само Ива-
новските скални църкви. 
Атракция като резервата 
„Сребърна“ изобщо не 
попада в програмата на 
туроператорите. Силистра 
и Тутракан също не са в 
туристическите им марш-
рути, въпреки забележи-
телностите си. Пропуска 
се и къщата на писателя 
Елиас Канети, към която 
туристите проявяват инте-
рес. Животът на българи с 
европейски биографии би 
могъл да привлича чужди 
туристи у нас, сочи още 
проучването.

ОТ СЕДМИцАТА

България пропилява потенциала 
за туризъм по Дунав

Съдът върна пясъчните дюни 
край Шабла на държавата

Проектът за интермо-
далния терминал във 
Варна не е финансово 
обезпечен. Процедурата 
за избор на проектант за 
съоръжението в морския 
град обаче не е прекрате-
на, съобщи служебният 
министър на транспорта 

Николина Ангелкова. Тя 
е категорична, че няма 
да подпише договора с 
българо-холандския кон-
сорциум, който предложи 
да проектира терминала 
за 8,76 млн. лв. без ДДС, 
с авансово плащане от 
1,4, докато не се осигурят 

средства за реализация на 
проекта. Ще търсим ва-
рианти за осигуряване на 
парите или от финансо-
вото министерство, или 
за сметка на ДП „Приста-
нищна инфраструктура“, 
увери Ангелкова. Тя при-
помни, че проектът тряб-

ваше да бъде обезпечен с 
15 млн. лв. по програмата 
„Растеж и устойчиво раз-

витие на регионите“, но 
служебният кабинет спря 
финансирането на проек-

тите, договорите за които 
не бяха сключени до 17 
септември.

САНИРАЙТЕ С
TONDACH®

лесно;

ефективно;

дълготрайно;

сигурно;

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

Търсят финансиране за терминала във Варна
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„Ден на майстора“ е 
инициатива, която тра-
диционно организира 
„Рьофикс“. Събитието, 
чиято цел е да попу-
ляризира най-добрите 
продукти, предлагани 
на най-доброто място, 
събра много професио-
налисти, майстори, лю-
бители и гости в складо-
вата база на „Босстор“ 
- една от водещите ком-
пании за внос и продаж-
ба на строителни мате-
риали и системи у нас. 

Те имаха възможност 
да си закупят всички 
продукти на „Рьофикс“ 
с 50% отстъпка. Освен 
за новостите в зеленото 
строителство и полезни 
съвети за приложението 
на новите екоматериали, 
клиентите получиха въз-
можността да участват 
и в демонстрациите на 
живо. Всеки от тях има-
ше шанса да изпробва 
в реални условия как 

се работи с екомазилки, 
как се правят шпакло-
въчни смеси и какви са 
техниките за постига-
не на най-добри резул-
тати. Организаторите 
бяха подготвили мно-
го награди, изненади 
и почерпка за всички 
клиенти. На промоцио-
нални цени могат да се 
намерят и пълната гама 
продукти на реномира-
ни фирми. Предлагат 
се още пълна система 
за топлоизолация „Тер-
мофлекс“ за 6,99 лв. за 
квадратен метър и кере-
миди „КЕВЕ“ за същата 
цена.

Покривни прозорци, 
немско производство, 
могат да се купят с 10% 
отстъпка, както и много 
други строителни мате-
риали с безкомпромисно 
качество и дългогодиш-
на гаранция.

За поръчка: 
www.bosstore.bg

103 случая на непро-
ведени или неправилно 
проведени обществени 
поръчки в страната кон-
статираха инспектори на 
Агенцията за държавна 
финансова инспекция 
(АДФИ). Нарушенията 
са за периода юли-сеп-
тември, като финансова-
та им стойност е над 25 
милиона лева. Сред при-
ключилите в този срок 
173 инспекции попадат и 

проверките на всички ми-
нистерства. Контролните 
органи са засичали доку-
ментите по отношение на 
направените от министер-
ствата разходи, както и 
има ли отклонения от по-
етите финансови задъл-
жения към 31 юли 2014 г. 

Резултатите сочат, че 
финансовите инспекто-
ри са констатирали ви-
новно причинени вреди 
на държавата за 101 294 

лева, съобщават още от 
Агенцията. Сред най-не-
изрядните се оказва Ми-
нистерският съвет. Ус-
тановените нарушения 
на ведомството са 20, 
става ясно от доклада на 
финансовите инспекции 
за третото тримесечие, 
публикуван на сайта на 
АДФИ. По едно наруше-
ние има в Министерство-
то на външните работи 

и в земеделското минис-
терство, по три - в Ми-
нистерството на труда и 
социалната политика и в 
здравното министерство. 
15 са откритите наруше-
ния в Министерството на 

младежта и спорта.
АДФИ продължава 

да работи и по годиш-
ния план за финансови 
инспекции предимно в 
учебни заведения, дър-
жавни горски и ловни 

стопанства и територи-
ални поделения на На-
ционалния осигурителен 
институт. Резултати от 
тях ще бъдат огласявани 
поетапно след приключ-
ване на проверките.

ОТ СЕДМИцАТА

20 нарушения на правителствения 
кабинет констатират проверяващите

Министерства заобикалят 
обществени поръчки

Продуктите на 
„Рьофикс“с 50% 
търговска отстъпка 
в „Босстор“

 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:

Блокираните средства 
по програма „Околна 
среда“ може да бъдат 
пуснати до края на ок-
томври. Това заяви ре-
сорният зам.-министър 

в служебното правител-
ство Атанаска Николова. 
Тя уточни, че през тази 
седмица се очаква Бъл-
гария да посети екип 
на Европейската коми-

сия, който ще провери 
на място системите за 
управление и контрол на 
оперативната програма. 
целта на инспекцията 
е да установи доколко 
законосъобразно и це-
лесъобразно е изразход-
ването на европейския 
ресурс.

С п о р е д  з а м . - м и -
нистъра в резултат на 
усилената работа през 
последните два месе-
ца рискът от загуба на 
средства по програмата 
е значително намален. 
Преодоляна е и опас-
ността от провал при го-

ляма част от „тежките“ 
инвестиционни проекти, 
каза Николова.

От думите й стана 
ясно, че строителните 
фирми продължават да 
получават от бюджета 
средства за изпълнената 
работа в очакване пари-
те им да бъдат възста-
новени от Брюксел. „До 
този момент са разпла-
тени над 340 млн. лева, 
зад които стоят над 170 
обработени искания за 
средства по различни 
договори и проекти“, 
допълни служебният 
зам.-министър. 

Пускат парите по „Околна среда“ 
до края на октомври
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Години трябваха на 
Пловдив, за да узрее за 
идеята да даде нов живот 
на рушащите се тютюне-
ви складове в центъра на 
града. И то независимо от 
факта, че в цяла Европа 
подобни индустриални 
площи, служили през XIX 
и XX век за производство 
и съхранение на стоки и 
суровини, отдавна са пре-
върнати в пространства 
за културен живот и раз-
влечения. Сега, след като 
честта и отговорността да 

се нарече културна столи-
ца на Европа легна върху 
плещите на Пловдив, ре-
анимацията на тези ем-
блематични сгради, някои 
от които паметници на 
културата, стана почти 
неотложна. Опити за това 
имаше и назад във вре-
мето. Един от складовете 
от години приютява лук-
созен магазин за мебе-

ли, друг е превърнат от 
инвеститори в модерна 
спортна зала, част от тре-
ти възкръсна като музи-
кален клуб. Потенциалът 
на пловдивския Тютюнев 
град обаче е далеч по-се-
риозен. Дотолкова, че да 
бъде подчинен на една ця-
лостна концепция, която 
да оживи града и да при-
влече туристи с уникал-

ния си дух. Именно това 
е вдъхновило изложбата с 

архивни материали и съ-
временни фотографии на 

Тютюневия град, открита 
на 8 октомври в склада на 

ТЕМАТА

Тютюневият град в режим реанимация

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

Уникални със своята история и дух 
складове възкръсват за нов живот

Тютюневият склад, 
който се намира на ъгъла 
на улиците „Екзарх Йо-
сиф“ и „Иван Вазов“, бе 
избран наскоро за едно 
от шесте емблематични 
места, които рядко се 
отварят за култура. Като 
локация номер 85 той бе 
включен в юбилейната 
десета „Нощ на музеите 
и галериите“ - Пловдив, 
в раздел „Град и пуб-
лични пространства“. 
Ключовите проекти в 
програмата имаха за цел 
да трансформират или 
разтълкуват градската 
среда на Пловдив в нов 
културен контекст. 

„Прекосяване на пус-

тинята“ в 6 етапа бе име-
то на едно от събитията, 
представени там. Идеята 
на проекта бе да свър-
же в една рамка шестте 
локации по маршрута 
на Тъмната страна на 
Нощта. Историята в него 
нямаше определена по-
следователност, но всеки 
от етапите се намираше 
в някаква връзка и в за-
висимост от инстинкта 
на публиката можеше да 
се възприеме и разчете 
по различен начин. 

На територията на 
тютюневия склад бе 
представена и изложба-
та „Три начина да бъ-
деш щедър в условия на 

стрес“. Архивни масти-
леноструйни разпечатки 
разказваха за възниква-
нето на мащабна тютю-
нева промишленост като 
ключова точка в разви-
тието както на Съеди-
нените щати, така и на 
Пловдив. Експозицията 
имаше за цел да изслед-
ва и документира вза-
имоотношенията меж-
ду хора, които пушат от 
една цигара и как този 
ритуал на даване и по-
лучаване се различава в 
различните страни. 

Друг интересен про-
ект бе „Алтернативна 
карта - Пловдив“, дело 
на фондация „Отворени 
изкуства“ и „Студио 8 
½“. Тя имаше за цел да 
акцентира върху някои 
спeцифични за облика 
на града архитектурни 
и културни обекти, сред 
които и тютюневите 
складове, които са не-
глижирани и заплаше-
ни от унищожаване или 
бавна разруха.

Знакови сгради отвориха 
врати за култура

Ке р е м и д е н ожъ л т а 
сграда с малък барелеф 
на неизвестно божест-
во, с гипсови орнаменти 
и арки точно на ъгъла 
на ул. “Кап. Андреев“ 
и “Ив. Вазов“ и до днес 
привлича с достолепието 
си погледите на минува-
чи. Налага се обаче да я 
заобикалят отдалеч, тъй 
като цялата постройка 
е опасана с метални за-
граждения, а малкият 
двор е потънал в бурени. 
Точно под козирката на 
покрива на две места, 
сякаш недокоснати от 
времето, личат изписани 
инициалите на Димитър 
Кудоглу. Тютюневият 
търговец, голям филан-
троп и дарител, е бил 
собственик на най-кра-
сивия тютюнев склад в 
Пловдив. Няколко де-
сетилетия обаче този 

тютюнев склад стои 
изоставен, рушащ се, с 
опадали мазилки и из-
почупени стъкла. През 
2005-а година сградата е 
закупена от италианска 
фирма със съдружници 
братята Рикардо и Па-
оло Каральо. цената е 
1 840 000 лева без ДДС 
за 1431 кв. метра терен 
и над 6000 кв. м разгъ-
ната площ. Братята така 
и не напускат бащиния 
си дом в град Алба за-
ради пловдивския имот 
и движат бизнеса си от 
Италия. През 2008 г. в 
общественото простран-
ство се появяват проек-
ти, които трансформи-
рат склада в “Търговски 
център с офисна и жи-

лищна част“ по иници-
атива на инвеститора - 
фирма “Р.И.П.А.“ ООД. 
Бляскавите идеи обаче 
остават само на хартия. 
Последвалата криза ве-
роятно разколебава ита-
лианските предприемачи 
и те не рискуват с начи-
нанието. От местната ад-
министрация потвърди-
ха, че до 2013 г. складът 
се е водил собственост 
на “Р.И.П.А.“ ООД. Дали 
е променил собственост-
та си на този етап, не се 
знае. Последната препи-
ска между Общината и 
италианските собстве-
ници е искана скица с 
виза за имота. Проект 
обаче така и не е внесен 
досега. 

Инвеститори абдикират 
от перлата на Кудоглу
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ул. „Екзарх Йосиф“ 1. По 
покана на авторката Пен-
ка Калинкова млади тво-
рци от Пловдив, ученици 
и струденти от Национал-
на художествена гимназия 
„цанко Лавренов“, Нацио-
нална гимназия за сценич-
ни и екранни изкуства и 

АМТИИ работиха по тема-
та за тютюневите складове 
и в рамките на събитието 
представиха своите ин-
терпретации и визии за 
емблематичните сгради. 
Експозицията открива за 
пореден път закъснелия 
дебат за бъдещето на Тю-

тюневия град - дали да 
бъдем част от обществото, 
което е запазило една от 
най-големите си групови 
архитектурни ценности в 
XXI век, или ще оставим 
пловдивското архитектур-
но богатство да тъне в за-
брава и разруха.

ТЕМАТА

Тютюневият град в режим реанимация

 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

Докато ценни памет-
ници на архитектурата 
се рушат и изчезват пред 
очите ни, Европа раж-
да и изпълва със съдър-
жание понятието „Ин-
дустриална култура“. 
Специално внимание на 
втория живот на същест-
вуващия сграден фонд 
се отделя от години в 
Германия. Основна цел 
на местната власт архи-
тектурната гилдия, об-
ществени организации 
и творчески личности е 

не само да се съхранят 
ценни сгради. Амбиция-
та им е да се вдъхне нов 
живот и функционал-
ност на архитектурно 
богатство и то да дава 
познания за миналото на 
следващите поколения.

В началото на 21. век 
реиндустриализацита 
слага началото на все 
по-популярния в Запад-
на Европа „Индустри-
ален туризъм“. В Рур-
ска област например е 
разработен регионален 
проект за такъв туризъм 
с 400 километра кръгов 
маршрут. Той развежда 
туристите сред изкор-
мени от производството 
индустриални сгради, 
които са превърнати в 
места за изкуство и раз-
лични атракции. Точно 

тази концепция е дораз-
вита успешно през 2010-
а, когато Рурска област 
става Европейска столи-
ца на културата. Създа-
ден е дори европейски 
маршрут на индустри-
алното наследство с 850 
обекта в 32 страни. 

Когато преди време 
спира производството на 
въглища и кокс в района 
на град Есен в съща-
та област, собственикът 

на комплекса от цехове 
цолферейн вади заповед 
за събаряне на сградите. 
Дни преди да се слу-
чи това, благодарение 
на граждански проте-
сти и ангажираност от 
страна на няколко ми-
нистерства сградите са 
обявени за паметник на 
културата. По-късно в 
Есен електроцентралата 
на въглища и цеховете 
били преустроени в му-
зей. От тогава до днес в 
цолферейн се предлагат 
под наем офиси и атели-
ета на хора със собствен 
бизнес, които са готови 
да го демонстрират пред 
публика. Всяка година 
над 1 милион туристи 
идват да разгледат най-
големия промишлен па-
метник в района.

Германия печели милиони 
от индустриален туризъм

Темата за превръщане на тю-
тюневите складове в ултрамо-
дерни сгради е повдигана често 
през последните години. От про-
ектите за бизнес център, петз-
вездни хотели, музеи и всякакви 
авангардни промени се стигна и 
до последната - изграждане на 
22-етажна сграда до Бетонния 
мост в Пловдив. Проектът пред-
вижда тя да бъде разположена 
между „Кепитал Сити център“ и 
стъклената „кутия“, която е върху 

бивш тютюнев склад в центъра 
на града. Теренът на бъдещия 
небостъргач е собственост на ин-
веститора на „Кепитал Сити цен-
тър“. Той обаче е продал имота на 
бъдещия строител. Преди доста 
години на това място имаше ни-
ски постройки и там се провеж-
даха практически занимания. Се-
гашният градоустройствен план 
разрешава строителство до три 
етажа. Новината отново разбуни 
духовете на архитектурната гил-

дия. Специалистите определиха 
като „трагедия“ за града постро-
яването на подобна сграда, чиято 
архитектура няма да синхрони-
зира с атмосферата на района. 
Междувременно стана ясно, че 
има внесено предложение в Наци-
оналния институт за недвижимо 
културно наследство пловдивски-
те складове да се обособят като 
групов паметник на културата 
и така да получат защита срещу 
разрушаването им.

Небостъргач на мястото на руините

Най-големият търгов-
ски комплекс в Полша, 
който съчетава търгов-
ска, развлекателна и кул-
турна част, е подслонен в 
стара текстилна фабрика 
в Лодз. 

Със своите 110 000 кв. 
м брутна наемна площ 
Manufaktura (от полски 
- работилница) е по-
строен на територията 
на бивш индустриален 
комплекс от XIX-XX век. 
Старите тухлени сгра-
ди са реставрирани и са 
допълнени с нова сгра-
да от стъкло и стомана. 
Комплексът има над 300 
наематели, сред които 
над 100 магазина за об-
лекло, около 40 ресто-
ранта и барове, 25 ма-
газина за бижутерия и 
аксесоари, 2D и 3D кино, 
Experymentarium — ин-
терактивен музей на нау-

ката, дискотека, стена за 
катерене, казино, спор-
тен и фитнес център и 
др. 

В сградата на бившата 
предачна фабрика е раз-
положен четиризвездни-
ят хотел „Andel’s“. Тук 
са ситуирани и театър, 
музей на фабриката и 
крило на Музея на изку-
ствата в Лодз, известно 
като ms2 - пространство 
за експериментална жи-
вопис. В сградата има 

помещения за пърфор-
манси, срещи с авторите 
и филмови прожекции. 

Тук се помещават също 
арт книжарница и кафе-
не. Всяка събота в музея 
се провеждат ателиета за 
деца и се четат лекции в 
сферата на изкуството. 
Арт средището обичай-
но кани художници, ди-
зайнери и архитекти да 
представят концепции, 

специално проектира-
ни за пространството на 
ms2.

Стара текстилна фабрика в Полша 
приюти музей за съвременно изкуство 
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Разговаря  
Илияна КАРАЛАНОВА

- Господин Тирфел-
дер, като управител на 
„Ксела България“ дой-
дохте в страната ни през 
2010 г. Какви промени 
белязаха пазара на стро-
ителни материали у нас 
за този период?

- Строителният пазар 
по принцип не се слави 
с особено бързи темпове 
на развитие, и то не само 
в България. Ситуацията 
за 4 години не се е проме-
нила особено. Ако срав-
ня 2013-2014 г. с 2010-
а, изходните условия с 
всяка изминала година 
се влошават. Едва през 
2014 г. имаме увеличение 
на броя на разрешител-
ните за строеж. Затова 
съм малко предпазлив да 
проявявам оптимизъм за 
близкото бъдеще. Ще го 
кажа напълно открито - 
през 2010 г. имаше твърде 
много строителни фирми, 
архитекти и производи-

тели. Това, което видяхме 
през последните 4-5 го-
дини, е, че пазарът един 
вид се преструктурира и 
„изчиства“. Като изклю-
чим това, виждам същото, 
което и преди 4 години 
- малко иновации, недос-
татъчна склонност да се 
приемат и налагат нови 
технологии. Участниците 
на пазара са по-скоро кон-
сервативни. Може би все 
пак съществува една лека 
положителна тенденция, 
свързана с енергийната 
ефективност: към днешна 
дата хората се опитват да 
изолират сградите по-до-
бре, най-вече при новото 
строителство. През 2010 
г. имахме дебелина на из-
олацията до 5 см, като в 
момента тя е вече около 
7-8 см. За сравнение - в 
Германия средната дебе-
лина на изолацията е око-
ло 14,7 см. 

- Споменахте, че изо-
ставаме по отношение 
на иновациите. Опти-
мист ли сте, че новият 
програмен период 2014-
2020 ще раздвижи па-
зара?

 - Определено вярвам, 
че европейските средства 
могат да са от голяма пол-
за за България, но това 
е по-скоро един външен 
импулс. Много неща ще 

зависят от това доколко е 
стабилно новото прави-
телство, какви ще са стра-
тегическите точки, които 
ще постави то. Въпросът 
е дали в бъдеще акценът 
ще бъде само върху ин-
фраструктурното строи-
телство, или държавата 
ще се насочи по-силно, 
отколкото в миналото, 
към санирането на сгради 
и към енергийната ефек-
тивност като цяло.

- Темповете, с които 
обновяваме сградния си 
фонд, на този етап са по-
скоро незадоволителни. 
Как виждате бъдещето 
на санирането у нас и 
може ли то действител-
но да се превърне в един 
от двигателите на мест-
ната икономика?

- Съществуват програ-
ми, но към момента те са, 
според мен, с изключи-
телно слаб успех. В края 
на миналата година четох 
статия, в която се казва-
ше, че изпълнителите на 
проект за енергийна ефек-
тивност са много горди, 

че са намерили 6 сгради, 
които да бъдат санирани. 
В момента тези обекти са 
повече - около 160-180. 
Но при над 3 милиона 
сгради в България тази 
цифра е изключително 
малка. 

- Какво да очаква биз-
несът от пренарежда-
нето на политическата 
мозайка у нас? Би ли 
било печеливша схема 
за България едно след-
ващо правителство по 
германския модел? 

- Това, което в Гер-
мания със сигурно ст 
е различно, е, че когато 
се дефинират определе-
ни посоки за развитие на 
страната, се прави опит те 
да се запазят за по-дълъг 
период, независимо дали 
междувременно има избо-
ри или не. Преди две го-
дини например решихме 
да се откажем от атомната 
енергия. Недейте да ми-
слите, че всички в Герма-
ния са били категорично 
„за“ и са викали „ура“. 
Но по такива важни въ-
проси нацията съумява 
да е единна и решенията, 
които се вземат, се спаз-
ват. Приоритетите не се 
сменят на всеки 4 годи-
ни, а са постоянна вели-
чина. Принципно имаме 
обществен консенсус по 

повечето стратегически 
теми. Ако това разбирате 
под немски модел, то той 
определено би бил от пол-
за за България. На първо 
място трябва да е държа-
вата, а не политическите 
игри между партиите. 

- Заемали сте мени-
джърски позиции и в 
други европейски стра-
ни - Германия, Русия, 
Полша, Украйна... Как-
ви са предизвикател-
ствата у нас? 

- Не мисля, че съм в 
състояние да преценявам 
или критикувам хората в 
България, но това, което 
със сигурност установя-
вам, е, че има различия в 
манталитета между нем-
ците и българите. Аз съм 
роден в Германия, години 
наред съм работил там, 
заемал съм позиции и в 
други източноевропейски 
страни. Някои неща на-
всякъде са еднакви, дока-
то други се различават. И 
тук, и в Германия напри-
мер много частни клиенти 
искат да строят по-евтино. 
Това е въпрос на финан-
сови възможности. По-
съществената разлика от 
моя гледна точка е, че в 
България хората мислят 
за сградата само по време 
на нейното строителство. 
А какво ще се случи с нея 
през следващите 30-40 го-
дини, какви разходи ще се 
генерират, почти никой не 
е склонен да се замисли. 
Често се строи, без да има 
подходящ проект. В много 
случаи частният клиент 
смята, че той е най-до-
брият архитект на своя-
та сграда. Пътувайки из 
страната, наблюдавам не-
прекъснато това явление. 
Учудващо е, че през XXI 
век ролята на архитекта 
в България не е толкова 
силно изразена, колкото в 
други страни. В Германия 

той е отговорен не само 
за формата на сградата, но 
и за енергийната й ефек-
тивност. Знаете по-добре 
от мен, че това не е така 
в България. Самите архи-
текти също смятат така. 
Затова в бъдеще трябва 
да се работи по въпроса 
ролята на архитекта да се 
засили, а проектите да са 
качествени. Ако в крайна 
сметка клиентът плати 2 
или 3 хил. лв. повече за 
качествен проект на една 
къща, тези допълнителни 
средства много бързо ще 
бъдат компенсирани от 
намалените разходи от 
експлоатация през следва-
щите години. Това е нещо, 
към което искам да при-
каня всички участници на 
този пазар - да се излезе 
от рамката на самия стро-
ителен процес и да се ми-
сли в дългосрочен план.

- Природните ката-
клизми от това лято по-
ставиха и въпроса за от-
говорността и контрола. 

- През четирите годи-
ни, в които съм в Бълга-
рия, често чувам: „Не ме 
интересува качеството, 
искам да строя колкото 
се може повече. Няма аз 
да живея тук, ще продам 
това жилище“. Аз оба-
че бих искал да попитам 
тези, които ще го купят: 
„Защо хвърляте парите си 
на вятъра? Вие сте тези, 
които няма да получат до-
бро качество на живот“. В 
крайна сметка клиентът 
също носи своята отго-
ворност, той има основна 
роля за това как ще се 
държат всички остана-
ли в строителния процес, 
включително и ние като 
производители. Качест-
веното строителство не е 
задължително да е много 
скъпо. Въпросът е къде 
остава печалбата в един 
такъв процес.

- Оптимист ли сте, че 
контролът може да се 
подобри и какъв е начи-
нът за това - дискусии, 
санкции, законодателни 
норми?

- Роден съм в Източ-
на Германия, живял съм 
доста и преди 1990 г., за-
това не съм голям привър-
женик на санкциите. Те 
предизвикват по-различно 
поведение само в кратко-
срочен аспект. Много по-
важно е да се погрижим 
за това хората да имат ин-
терес да си вършат рабо-
тата добре. В България 
напри мер да се получи 
становище от проектант 
или строител е изключи-
телно трудно. Това не го 
разбирам. Срамуват се от 
работата си ли? Аз съм 
строителен инженер и 
смятам, че строителството 
е висше изкуство и човек 

трябва да е горд с резул-
татите от него. Забеляз-
вам обаче, че в България 
много хора не биха иска-
ли да бъдат свързвани с 
конкретния обект. А къде 
е строителният надзор? 
Къде са тези организации, 
които би следвало да се 
грижат за това правилата 
да бъдат спазвани? Как 
е възможно, когато един 
проект е одобрен и в него 
са заложени 10 см изола-
ция, в действителност да 
откриваме 5 или 6 см? В 
бъдеще надзорът трябва 
да има много по-голяма 
роля. А ако участници-
те в строителния процес 
съзнателно избягват пра-
вилата, декларират греш-
ни продукти и избират 
неправилните решения, 
трябва да се помисли и 
за санкции в рамките на 

съществуващите закони. 
- Как българинът да 

се научи да мисли „ус-
тойчиво“?

- Независимо коя пар-
тия или коалиция упра-
влява, е необходимо да 
се подобри енергийната 
ефективност. 40% от по-
треблението на енергия 
идва от сградите. Това не 
са големите индустриални 
предприятия, а нашите 
къщи, жилища и офиси. 
И ако в България има 3 
милиона сгради, от които 
80% са по-стари от 30-40 
години, и ако искаме да 
намалим потреблението 
на енергия и енергийна-
та си зависимост, тогава 
енергийната ефективност 
трябва да е най-горе в 
дневния ред на правител-
ството, независимо от ев-
ропейските средства. 

- Сред крайните кли-
енти съществуват опа-
сения, че системата Ев-
рокод ще оскъпи новото 
строителство. Доколко 
те са реални?

- В началото на тази 
година се вдигна много 
шум в пресата, че стро-
ителството ще се оскъпи 
примерно със 100% с въ-
веждането на европей-
ски норми. За да изясним 
ситуацията, решихме да 
проучим тази тема. Съв-
местно с УАСГ реализи-
рахме проект, в който в 
мострена 6-етажна сграда, 
типична за София, изчис-
лихме параметрите както 
по съществуващите бъл-
гарски норми, така и по 
Еврокод. Установи се, че 
наистина е малко по-скъ-
по да се строи по Евро-
код - между 5 и 10%, но 

в никакъв случай 50 или 
100%. При това говорим 
за себестойност, а не за 
пазарна цена! И ако днес 
някой ми каже, че стро-
ителството по Еврокод 
е двойно по-скъпо, бих 
му доказал с цифри, че 
умишлено подвежда хо-
рата. И тъй като искаме 
това изследване да стигне 
до колкото се може по-
вече хора, от ноември до 
март организираме Road 
Show в големите градове 
- София, Пловдив, Бургас, 
Варна, Търговище, Вели-
ко Търново, Стара Загора. 
Надяваме се резултатите 
от нашата съвместна ра-
бота с УАСГ по темата да 
бъдат полезни за всички 
заинтересовани страни 
- архитекти, строители, 
инвеститори и конструк-
тори.

На първо място да е държавата, 
а не политическите игри 
между партиите

Клиентът също носи своята 
отговорност в строителния 
процес

Йенс Тирфелдер, управител на „Ксела България“:

Г-н Йенс Тирфелдер за-
почва кариерата си в КСЕ-
ЛА през 1992 г. като реги-
онален търговски мени-
джър в провинция Саксо-
ния, Германия. От 2004 г. 
ръководи бизнеса на “Ксе-
ла“ в Русия и изграждане-
то на първия завод за кле-
тъчен бетон в страната.

От 2008 г. до февруари 
2010 г. е в управлението 
на “Ксела“ в Полша и от-
говаря за разширяването 
на дейността на фирмата 
в балтийските страни и 
Украйна. Същевременно 
ръководи оперативната 
дейност на “Ксела“ в Ук-
райна.

От 1 юни 2010 г. е упра-
вител на “Ксела България“ 
ЕООД. 

Енергийната ефективност трябва да е 
приоритет № 1 за новото правителство
Ролята на архитектите 
в България се подценява
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Възстановяването на 
цените на жилищата в 
България изостава спря-
мо средните за Европей-
ския съюз, показват дан-
ни на Евростат. За съвзе-
мане на пазара у нас дори 
е трудно да се говори, за-
щото става дума за мини-
мално раздвижване. През 
второто тримесечие на 
2014 г. цените са нарас-
нали с незабележимите 
0,3% спрямо първото, а в 
сравнение с нивата годи-
на по-рано поскъпването 
на апартаменти и къщи 
се оказва символично - с 
0,5 на сто. 

В същото време средно 
за Европейския съюз це-
ните са се увеличили съ-
ответно с 1,4% за триме-
сечие и с 1,7% за година. 

Има държави, в които 
жилищните пазари са по-
зле и от нашия. В Слове-
ния например цените са 
“потънали“ с почти 10%. 
В Италия и Румъния има 
спад с по 4,8 и 3,8% спря-
мо 2013 г. 

Други страни пък са 
записали впечатляващи 
ръстове на годишна база 
- с повече от 10%. Такива 
са Естония, Ирландия и 
Великобритания. 

Междувременно НСИ 
разпро страни данни, 
според които кризата 
в строителството у нас 
продължава и секторът 
отбелязва пореден спад 

през август. Това се дъл-
жи основно на свиването 
на обемите в сградното 
строителство - със 7,7%, 
докато при инженерното 
- пътни, ВиК съоръжения 

и т.н., където има зна-
чителни инвестиции по 
линия на еврофондовете 
и бюджета, е отчетен оп-
тимистичен ръст от 9,7% 
за година.

ИМОТИ

Жилища с най-раз-
лични характеристики 
продава НАП - Пловдив 
през месец октомври. Ог-
ледите на повечето от 
тях вече започнаха. На 
ул.“Плиска“ например 
се предлагат две жили-
ща с прилежащи изби 
към тях, едното от които 
е с площ 65 квадрата, 

а другото - 53 квадрат-
ни метра. Намират се 
в сграда, която е ново 
строителство и напъл-
но завършена. На същия 
адрес освен апартамен-
тите се продава и гараж. 

И трите имота могат да 
бъдат огледани до 17 ок-
томври включително, в 
присъствието на публи-
чен изпълнител от НАП. 
До същата дата се пода-
ват ценови предложения 
за закупуването им и се 
внася депозит в размер 
на 20% от първоначално 
обявената цена. 

Също в Пловдив, но 
на други адреси, са под-
готвени за продан апар-
таменти - съответно 93 
квадрата и 78 квадрата. 
Проявяващите любопит-
ство към Велинград като 

дестинация пък могат да 
разгледат жилище от 82 
квадратни метра, което 
излиза на търг на атрак-
тивната цена от 37 хи-
ляди лева. Причините 
за продажбата на апар-
таментите от НАП са 
различни. Някои от тях 
са свързани с натрупани 
данъчни и осигурител-

ни задължения от стра-
на на досегашните им 
собственици, а други са 
конфискувани в полза на 
държавата от Комисията 
за отнемане на незаконно 
придобито имущество.

НАП разпродава 
апартаменти в Пловдив

цените на имотите спряха своя спад 
и дори отбелязаха минимален ръст 
през първото и второто тримесечие на 
годината, сочат данните на Национал-
ния статистически институт. Основната 
причина за това е повишеното търсене 
на имоти, което води и до по-бързо 
сключване на сделките.

В момента средната цена за двустаен 
апартамент в столицата е около 55 500 
евро.

Едностаен апартамент с площ от 
45,15 кв. м се продава за около 32 000 
евро. Така цената на квадратен метър 
е 706 евро. От началото на годината 
едностайните жилища са поскъпнали с 

2,5%. А най-скъпият обявен за продаж-
ба едностаен апартамент в столицата 
е в Лозенец, като за площта му от 65 
кв. м се търсят 130 000 евро. Средната 
цена на двустайните жилища в София е 
55 477 евро, което прави по 796 евро за 
кв. м. При тях повишението на цената 
от началото на годината е с 0,8%. 

При тристайните жилища средната 
цена е 89 хиляди евро за 100-110 кв. м. 
Така квадратът излиза 841 евро. Този 
вид жилища са поскъпнали най-много 
от началото на годината - с 4,1%. 

Средният многостаен апартамент 
в София, който е с площ от 205 кв. м, 
струва 206 190 евро.

С 4% са поскъпнали 
тристайните имоти

Цените на жилищата у нас 
изостават спрямо европейските

Британци се оглеждат за по-
купки на имоти в България. 
Броят на купувачите от Остро-
ва, които искат да придобият 
недвижимост у нас, леко се е 
увеличил през септември, со-
чат данни на онлайн изданието 
themovechannel.com. Според 

него България се изкачва с три 
позиции в месечната класация, 
заемайки 11-о място. Страната 
ни събира малко над 2% от за-
питванията за покупка на имот 
от потенциални купувачи през 
месеца. В предходния месец 
август заемахме 14-а позиция в 

подредбата с 1,5% от запитва-
нията. Безапелационен лидер и 
най-желана дестинация за по-
купка на втори дом са САЩ, 
които събират близо 15 на сто 
от запитванията през септември. 
Страната оглавява класацията 
повече от година без прекъсване.

Повече британци инвестират в дом у нас



Както във всеки град, 
така и в нашия същест-
вува проблемът с парки-

рането на автомобили-
те, които все повече се 
увеличават. Във всеки 
жилищен имот трябва 
да се предвиждат мак-
симален брой места за 
паркиране, но това за 
жалост,не се прави. За-
конът за устройство на 
територията налага та-
кива изисквания, които 
също трябва се спазват, 
и общинската управа 
на гр. Гоце Делчев и аз 
като главен архитект се 
стараем да не се допус-
ка нарушаването им. Не 
се правят и достатъч-
но паркинги за масово 
паркиране. В гр. Гоце 
Делчев има изграден ху-
бав платен паркинг в 
съседство на бившето 
предприятие „Тютюне-
ва промишленост“. Там 
например паркоместата 
са около 150, а таксата 
е минимална - по един 
лев за цял ден. За об-
лекчаване на проблема 
в града взехме реше-
ние и за изграждане на 
многоетажен паркинг 
близо до градския па-
зар, където стълпотво-

рението от автомобили 
е особено голямо в па-
зарни дни. Друга въз-
можност е промяната и 
подобряването на орга-
низацията на движение. 
По някои от най-нато-
варените градски път-
ни артерии въвеждаме 
например еднопосочно 
движение, за да може 
да се паркира от едната 
страна. Там, където е 
възможно и има по-ши-
роки тротоари, част от 
тях могат да се адапти-
рат за паркиране - това 
също е разпространена 
международна практи-
ка. „Синята“ зона също 
е въведена в нашия град 
и действа успешно. 

Но за решаване на 
проблемите с паркира-
нето е нужна дългосроч-
на политика и последо-
вателна работа - за да 
намалява лека-полека 
„натискът“ на автомо-
билите.
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IBL spa - Head 
office - 
Cotignola plant 
(RA)
Via Ponte Pietra, 
11 - 48010 -
Cotignola (RA) - Italy
tel: +39 0545 40123
fax: +39 0545 42067 - ibl@iblspa.it 
Export Office: tel: +39 0545 
992496 - export@iblspa.it
www.iblspa.it

За да се реши пробле-
мът с паркирането, на 
първо място трябва да се 
спазват нормите на ЗУТ. 
При завареното положе-
ние на застрояване тряб-
ва да се търсят свободни 
територии. По принцип 
подземното паркиране е 
добро решение. Може и 
надземно паркиране на 
няколко етажа. Такова 

в Бургас няма, но на-
пример в Пловдивския 
панаир е добре решено.

В Бургас  може да 
се помисли за много-
етажни паркинги, ко-
ито да са с рампа, а не 
със скъпите платформи. 
Но за целта трябва да 
има специално отреден 
парцел. При подземното 
паркиране се комбинира 

- отгоре има друга функ-
ция - площад, училищен 
двор.

Изграждането на пар-
кинги е едно от най-евти-
ните строителства. Правят 
се едни плочи, слагат се 
едни елементи, някой да 
не падне - и това е всичко. 
По цял свят така се прави. 
Но това означава, че този, 
който ще ползва денонощ-
ните паркинги, ще трябва 
да плаща. А практиката 
сочи, че българинът не обича да си 
бърка в джоба. И понеже няма ника-
къв контрол, всеки си спира където си 
иска - върху зелени площи, въху пеше-
ходни зони, върху детски площадки. 
Затова е безмислено някой да тръгне 
да строи паркинг, сигурен съм, че той 
ще стои празен. Иначе това не струва 
скъпо. За 100-200 хил. лв. инвестито-
рът ще направи паркинг, който ще му 
донесе милиони по-нататък, но това 
може да се случи, ако държавата ни 

е добре организирана. Спо-
ред мен всичките ни бели 
идват от липсата на контрол. 
Навсякъде, по цял свят, има 
определени паркоплощи и е 
казано за какво и за кого са. А 
тук какво става? Идва някоя 
жена от близките села във Ва-
рна, дори не и с цел сериозна 
работа, а за да изчисти фри-
зьорски салон за 100 лв. За 

толкова си е купила и автомобила. И 
къде да го паркира? Естествено върху 
зелените площи. Това е всичко. Има ли 
контрол, ще има и ред. Но да сте ви-
дели във Варна някъде да закопчават 
или да вдигат автомобил? Да знаете за 
синя или зелена зона? Ние тук дори не 
сме гласували да има такава. А прите-
жателите на коли в града ни в работно 
време се увеличават двойно. Смятам, 
че глобите донякъде ще стреснат шо-
фьорите.

Проблемът с паркира-
нето е доста неглижиран и 
стои на заден план у нас. 
Улиците са оразмерявани 
много отдавна и са пред-
видени за съвсем друг тра-
фик, различен от сегаш-
ния. Към момента колите 
са много повече на брой в 
сравнение с преди 20-30 го-
дини. Най-малкото, защото 
са по-евтини и вече всеки може да си 
позволи да кара личен автомобил.

Организацията на движението 
също не е наред. В момента в Габрово 
има болезнена нужда от преработка 
на движението. Специално за нашия 
град, който е тесен и дълъг и повече-
то улици са наклонени, добър вари-
ант би бил многоетажният паркинг, 

но трябва по-обстойно и 
прецизно изследване на въ-
проса, преди да започне 
изграждането. В момента 
някои от улиците в града се 
преработват заради водния 
цикъл, дори ремонтите са 
на приключване. Има доста 
нови неща, които се напра-
виха, включително и това, 
че бе разрешен въпросът с 

паркирането в междублоковите прос-
транства. Общинската администрация 
наскоро проведе и конкурс за двата 
парка и за това как ще се обслужват 
те откъм паркиране. Аз дори бях в 
журито. Имаше доста добри предло-
жения, имаме и победител, така че 
сега предстои проектът да бъде реа-
лизиран.

Всичките ни бели идват 
от липсата на контрол

`

Улиците са оразмерени 
за съвсем друг трафик

Всяка сграда да има максимален 
брой места за коли

Арх. Даниела Бурулянова, Бургас

Арх. Георги Минчев, председател на РК на КАБ - Варна:

Арх. Евгений Николов, председател на РК на КАБ - Габрово:

Арх. Георги Скрижовски, главен архитект на община Гоце Делчев: 

Защо е проблем паркирането у нас?
На първо място трябва 
да се спазва ЗУТ
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С добър проект и ев-
ропейско финансиране 
Смолян се радва на подо-
брена градска среда. Това 
се отрази и на възмож-
ностите за паркиране. С 
евросредствата се извър-
ши ремонт на Главната и 
площада в стария център 
на града. Там бяха на-
правени и два паркинга, 
с които се подсигури-
ха почти 50% от необ-
ходимите паркоместа за 
тази част на нашия град. 

Направиха се и някои 
промени в организаци-
ята на движението, част 
от улиците се обособиха 

като еднопосочни, което 
даде още възможности 
за автомобилите. Може 
да се каже, че в Смолян 
нямаме особен проблем 
с паркирането, както е в 
някои по-големи градо-
ве, като Пловдив напри-
мер. Има и много добро 
взаимодействие между 
местната полиция и КАТ 
и не може да се види ав-
томобил, паркиран в зе-
лени площи или в детски 
площадки.

Един от начините за спра-
вяне с безразборното парки-
ране е синята зона, но про-
блемът е, че липсват паяци, 
липсва и служба или някакъв 
контролен орган, който да 
следи къде и как се паркира. 
За мен е много важно при 
новото проектиране на да-
дена сграда или обект да се 
спазва изискването на броя 
на апартаментите да отговарят и пар-
коместата. За съжаление,обаче, на 
практика това не се спазва. Правят 
се разни „врътки“ в проектирането и 
проблемът остава. Доколкото знам, 
в Добрич има проект и предстои из-

граждането на многоетажен 
паркинг в близост до центъ-
ра на града, но ако се реали-
зира, ще е първият такъв. В 
близост до парковете също 
няма периферни паркинги и 
масово шофьорите си оста-
вят автомобилите по алеите. 
Иначе наскоро правихме 
реконструкция на градския 
парк и сме заложили и нови 

паркоместа, но те тепърва ще се стро-
ят. Другото добро решение за справяне 
с проблема е там, където е възможно, 
да се направи еднопосочно движение. 
Това ще облекчи паркирането, особено 
в по-малките квартали.

При нас поетапно 
въпросът се разрешава Добър вариант е 

еднопосочното движение

Арх. Антон Василев, председател на РК на КАБ - Смолян:

Арх. Светослава Коларова, председател на РК на КАБ - Добрич:

Когато се вземат едни 
пари, а не се оползотво-
ряват за строителство на 
надземни, подземни и 
всякакви гаражи, когато 
се разпродават общински 
имоти, без да могат да се 
предвидят и вградят мес-
та за масово паркиране, 
е трагично. Още по-ло-
шото е, че няма никави 
санкции. На територията 
на Международен пана-
ир Пловдив например 
има огромен паркинг, но 
той стои празен. В съ-
щото време срещу него 
по зелените площи на 
междублоковите прос-
транства са се скупчи-
ли маса паркирали коли. 
Това е,  защото няма 
правила. Докато не се 
уточни къде и как да се 
паркира, няма да се реши 

проблемът. Не синя зона 
в центъра с цел печелене 
на пари, а просто да се 
увеличат местата за дос-
тъп на лични превозни 
средства до центъра на 
града. Това е начинът. 
Ако това не стане, ко-
лите трябва да ги оста-
вяме по кварталите. А 
там къде ще паркираме? 
Значи ще трябва да се 
помисли за изграждане 
на паркоместа по квар-
талите. Не може да се 
допуска строителството 
на многоетажни жилищ-
ни сгради в центъра, като 
се знае, че не могат да се 
постигнат плановете на 
100 процента осигуре-
ност. Сечем дърветата, за 
да можем на тяхно място 
да си паркираме колите. 
Инфраструктурата е пре-

наситена. Има нужда от 
цялостно градоустрой-
ствено проучване и нова 
организация на движе-
нието. В момента не се 
дава приоритет на град-
ския транспорт. Имаме и 
автобусен и тролейбусен 
транспорт, но не се пра-
ви нищо, за да се разви-
ва. За екологичен транс-
порт пък няма да гово-
рим, защото сме за смях 
на всички. Не може да 
приоритетизираме лифт-
ния транспорт за сметка 
на обществения. Нужни 
са по-големи стимули, за 
да заменим автомобили-
те си с градския транс-
порт.

Инфраструктурата в момента 
е пренатоварена

Арх. Хубена Салджиева, член на САБ - Пловдив:

Паркинг от стъкло, построен от 
концерна Volkswagen в немския 
град Волфсбург, е като произве-
дение на научната фантастика. 
Представлява 20-етажна сграда 
с автоматично зареждаща се 
система. Тя буквално „на-
станява“ всеки автомобил в 
най-близката свободна клет-
ка. Единственото изискване 
е колата да спре на входната 
платформа на многоетажното 
съоръжение.

ФАНТАСТИЧЕН ДИЗАЙН

Защо е проблем паркирането у нас?
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- Арх. Янулов, защо 
избрахте да се реализи-
рате в България?

- Избрах да се върна и 
да практикувам профе-
сията си в Стара Загора, 
защото прецених, че чо-
век трябва да се развива 
там, където има нужда от 
него, а не самоцелно да 
си избира място. В гра-
дът ни има будни хора, 
които дават шанс на 
архитектурта и все по-
често искат да я виждат 
около себе си. Разбира 

се, бих работил и в чуж-
бина, но по определени 
проекти.

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

- Основен проблем в 
проектантската дейност 
е тежката и в много слу-
чаи безсмислена адми-
нистрация. Голяма част 
от контролните дейности 
се припокриват, но вся-
ка от тях си има своите 
срокове. 

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

-  Б и х  с е  в к л юч и л 
в почти всяка общест-
вена кауза, водеща до 
превъщане на града ни в 
едно по-красиво и удоб-
но място за живеене. В 
момента целият ни екип 
участва в обществени 
поръчки, които са свър-
зани с облагородяването 
и подобрявнето на град-
ската среда в Стара За-
гора.

Арх. Явор Янулов:

Явор Янулов е от гр. 
Стара Загора. През 1998 
година завършва Гим-
назията с преподаване 
на чужди езици „Ромен 
Ролан“. Висшето си об-
разование продължава в 
Университета по архи-
тектура, строителство 
и геодезия - гр. София. 
Там учи специалности-
те „Транспортно стро-
ителство“ и „Архитек-
тура“. През 2005 г. полу-
чава образователно-ква-
лификационна степен 
магистър. Малко след 
дипломирането си за-
почва работа като уп-
равител и собственик 
на студио“„Архитект 
Янулов“ ЕООД. Занимава се с инвестиционно проектиране, градоустрой-
ствено планиране, 3D визуализиране и консултантска дейност. Работи 
активно в разработването на различни проекти. Носител е на почетен 
диплом на САБ за дипломнен проект „Сграда за култура и дебат“. Владее 
английски, немски и руски език. В свободното си време тренира тенис на 
маса, ски и футбол.

Безсмислената и тежка 
администрация пречи на 
проектантската дейност

ПРОЕКТИ

Еднофамилни жилищни сгради в района на гр. Стара Загора. Про-
ектирани са с идеята за постигане на по-високо ниво във всички 
области на дизайна. Следвана е тенденцията на преместване на 
по-заможните хора от града към сателитините села в региона.

Многофамилна жилищна сграда, реализирана в 
Стара Загора. В проекта е търсен характерен ди-
зайн на фасадата, който не повишава строител-
ната стойност на крайния продукт и е относител-
но лесен за изпълнение. Търсен е индивидуални-
ят почерк, но не за сметка на функционалността 
или рентабилността на инвестицията

Многофамилна жилищна сграда, 
проектирана за парцел в София. 
Състои се от подземен паркинг 
и четири етажа, всеки от които 
е самостоятелно жилище. При 
луксозните сгради важен елемент 
е индивидуалността на дизайна, 
като винаги целта е да се постигне 
характерна визия, без тя да бъде 
самоцелно причудлива, а тясно 
свързана с функцията на сградата
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Лилия ЛОЗАНОВА

„Град Велико Търно-
во - зелена и достъпна 
балканска столица на 
културния туризъм“ е 
името на проекта, който 
стартира в старопрес-
толния град. Той пред-
вижда изграждането на 
нови паркове и детски 
площадки, облагородява-
не на зелени територии. 
Стойността му е 4,8 млн. 
лв., като 4,6 млн. лв. са 
безвъзмездната финансо-

ва помощ по ОП „Реги-
онално развитие“, това 
съобщиха на пресконфе-
ренция Снежана Данева, 
заместник-кмет на общи-
ната, Мариела цонева, 
директор на дирекция 
„Общинско развитие“и 
главният архитект Ни-
колай Малаков. Те посо-
чиха, че проектът пред-
вижда строително-мон-
тажни работи в 6 обекта. 
Това са парковете „Света 
гора“, „Руски гробища“, 
“Майка България“, “Ака-
ция“, както и зелени-

те площи в кварталите 
„Зона В“ и „Чолаковци“.

Първата копка по про-
екта бе направена на те-
рена на бъдещия парк в 
квартал „Зона В“ от гра-
доначалника инж. Дани-
ел Панов. Близо 500 000 
лева ще бъдат вложени 
в озеленяване на района, 
в полагането на парко-
ви настилки и тротоари, 
както и в изграждането 
на три детски площадки 
с пейки и кошчета за от-
падъци. Ще бъде монти-
рана и поливна система.

Най-големите инвес-
тиции в размер на 1,2 
млн. лв. са предвидени 
за облагородяване на 
парк „Света гора“, кой-
то се намира на едно-
именния хълм. Там ще 
бъде направен ремонт на 
съществуващата алейна 
мрежа, ще се изградят 3 
нови детски площадки, 
кътове за отдих, спортни 
атракционни съоръжения 
с уреди за гимнастика. 
Ще има мултифункци-
онален улей, маунтин-
байк зона и площадка за 
скейтборд и ролери.

„Там ще изградим къ-
тове за отдих с нови па-
норамни площадки, от-
където ще се вижда це-

лият град, ще обособим 
места за пикник с пейки 
и маси. Ще възстано-
вим съществуващите в 
момента две чешми, ще 
бъдат ремонтирани алей-
ната мрежа и настилки“, 
каза ръководителят на 
проекта арх. Николай 
Малаков. Той уточни, че 
за този обект продължа-
ва да тече процедурата 
по обществената поръч-
ка и договорът ще бъде 
сключен в средата на ме-
сеца.

Тротоарната настил-
ка около парк „Майка 
България“ ще бъде до-
вършена със средства 
от новия проект. Пред-
стои реконструкция на 

детската площадка и 
алейната мрежа в парк 
„Марно поле“, както и 
изграждане на ограда в 
обекта. Улично осветле-
ние, поливна система и 
ограда са заложени и за 
парк „Руски“ във Велико 
Търново. 

Довършителни дей-
ности по благоустроява-
не ще бъдат направени в 
квартал „Колю Фичето“ 
между улиците „Полта-
ва“ и „Симеон Велики“.

Срокът на изпълнение 
на проекта е 24 месеца.

Участниците в екипа 
призоваха гражданите на 
старата столица да опаз-
ват изградените съоръ-
жения в зелените площи.

Велико Търново става зелена 
балканска столица 

ЕКОЛОГИя

Николай АНТОНОВ

Жителите и гостите 
на Благоевград вече мо-
гат да се разходят по 
новата екопътека, коя-
то свързва парка „Ло-
вен дом“ с християн-
ския комплекс „Памет 
и вяра“ над областния 
град. Тя носи името на 
символа на християн-
ската вяра - „Кръста“. 
Дължината й е 1320 м. 
Обозначена е с указа-
телни табели в двете на-
чални точки - парк „Ло-
вен дом“ и местността 
„Зайова поляна“. Пъте-
ката минава през пояс 

от зеленина и гориста 
местност. Зелени стрел-
ки показват посоката на 
движение. Оформени са 
зони за отдих с пейки, 
където туристите могат 
да поседнат и да се по-
любуват на природата. 
В района на 33-метро-
вия кръст, изграден на 
най-високата кота, има 
допълнителни места за 
почивка. Оттук се раз-
крива панорамна гледка 
към целия град. Идеята 
на общинското ръковод-
ство е екопътеката да 
свърже по естествен път 
християнския комплекс 
с парка, а оттам - с Мла-
дежкия дом и центъра 

на Благоевград. Проек-
тът предвижда също по-
ставяне на паметници 
на видни личности от 
Пиринския край, дали 
живота си за свободата.

Екооранжерия, която 
ще се отоплява с гореща 
вода от недрата на земя-
та, ще бъде изградена 
в община Минерални 
бани, област Хасково. 

Проектът е на стойност 
2,8 млн. лева, а средства-
та се отпускат по ОП 
„Развитие на селските 
райони“. Енергоефек-
тивната оранжерия ще 

е на площ около 15 дка. 
Конструкцията ще бъде 
стоманена, многошедо-
ва, горещо поцинкова-
на. Покритието ще бъде 
от двоен полиетилен с 
въздушна възглавни-
ца. Ограждащите сте-
ни ще са изпълнени с 
двуслойни плоскости от 
поликарбонат с дебели-
на 10 мм. В екобазата 
са предвидени прове-
трителна инсталация и 
система - термоекран с 
екранизиращо платно за 
повишаване на енерго-
ефективността. Ще бъ-
дат генерирани основно 
растителни отпадъци, 
които ще се предоставят 
на фирми за преработка 
на биомаса в биогаз.

Нова пътека свързва парк 
с християнски комплекс 
над Благоевград

Екооранжерия ще се 
топли с минерална вода

цели 71 338 лв. приходи са съ-
брани от посещения в Деветашка-
та пещера за периода от 1 януари 
до края на септември т.г., съобщи-
ха от община Ловеч.

Природният феномен е една от 
най-известните забележителности 
в района на Деветашкото плато и е 
сред най-големите открити пещери 
в България. Общата й дължина е 
2442 м, площта - 20 400 кв. м, а ви-
сочината й достига до 60 м.

Влизането в пещерата се осъ-
ществява през огромен полуелип-
совиден вход (30 х 35 метра). Пър-
воначално се преминава през га-
лерията, която се разширява и об-
разува най-голямата пещерна зала 
на Балканския полуостров. цялото 
това огромно пространство е осве-
тено от седем отвора, наричани от 

местното население „окната“. Тези 
особености на природната забеле-
жителност са довели до рекордния 

брой посетители, дошли да разгле-
дат обекта, коментират от община 
Ловеч.

Деветашката пещера с рекорден приход 
от 71 хил. лв.
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Катя ТОДОРОВА

Коалиция за подобрява-
не жилищните условия в 
България „Достоен дом“ 
иска основна редакция на 
жилищната стратегия на 
страната, приета преди 
десетина година. „Наша-
та коалиция има 40 пред-
ложения към жилищната 
стратегия“, каза Минчо 
Бенов от „Хабитат Бъл-
гария“. „Основното е да 
се увеличи социалният 
жилищен фонд (общин-
ски и държавен), който да 
се използва за конкретни 
нужди - оборотни, за нас-
таняване на хора с разли-
чен статус, уязвими групи 

(не само социално слаби, а 
и трайно безработни, мно-
годетни семейства, хора с 

увреждания). „Предложи-
ли сме регламент за учас-
тието на пазара на субе-

кти, които строят жилища 
на нестопански принцип. 
Другият начин е с използ-
ването на средства от ев-
рофондовете. Трябва да 
сме реалисти, нуждата е 
много голяма и парите от 
ЕС едва ли ще решат изця-
ло проблемите“, допълни 
той.

Предложените мерки 
са насочени към подобре-
ния в редица сфери на 
жилищната политика и 
констатирани проблеми 

НА ФОКУС

www.bosstore.bg

е валидна от 01.09 до 31.10.2014

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
ПЪЛНА СИСТЕМА ЗА 

промоцията

лева на м2

6 99.без ДДС
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
ПЪЛНА СИСТЕМА ЗА 

Коалиция иска нова жилищна стратегия
Атакуват с 40 предложения 
бъдещия кабинет

Необходима е децентрализация на 
програмата за енергийно обновяване на 
жилищата и прецизиране на финансовите 
инстититуции, които управляват фон-
довете за енергийно обновяване. Около 
това мнение се обединиха участниците в 
работна среща, на която бяха дискутира-
ни механизмите за енергийно обновяване 
на жилищните сгради през новия програ-
мен период по ОП „Региони в растеж“ 
2014-2020 г. В срещата, която се проведе 
в началото на този месец в София, се 
включиха експерти от Министерството 
на регионалното развитие, Министер-
ството на инвестиционното проектиране, 
представители на общински админи-
страции, неправителствени организации, 
архитекти, проектанти.

Една от препоръките, която направи 
кметът на гр. ямбол Георги Славов, бе 

в бъдещата програма общинските адми-
нистрации да имат по-значително място 
като звено между държавата и потреби-
теля. Също така да се предложат механи-
зми за подпомагане на семейства с ниски 
доходи, които да си осигурят собствения 
дял от съфинансирането на жилищни-
те подобрения. Пламен Иванов от Сен 
Гобен Констракшън Продъктс повдигна 
въпроса за изискванията към качество-
то на строително-монтажните работи и 
последващия контрол, който на практика 
често не се осъществява. Арх. Георги 
Георгиев, ръководител на департамент 
„Архитектура“ в НБУ, допълни, че обно-
вяването на българските домове трябва 
да се разглежда като част от една обща 
жилищна политка, каквато в момента 
липсва в България. Той добави, че по 
отношение на хората с ниски доходи би 
било подходящо да се създаде законова 
възможност за т.нар. наемна собственост. 

Участниците изразиха мнение, че 
настоящата програма е нова и въпреки 
че не е перфектна, процедурите и доку-
менти се адаптират и подобряват непре-
късното и като цяло програмата работи 
успешно. Те се съгласиха и с факта, че за 
да бъдат конструктивни предложенията 
към новата програма, е необходимо да се 
фокусираме върху общата рамка и техни-
ческите аспекти, което може да бъде тема 
на последващи срещи между експертите 
по енергийна ефективност.

Общини напират към средства 
за енергийно обновяване

Само около 10 000 се-
мейства в София са наста-
нени в общински жилища, 
а 2 пъти повече чакат, за 
да могат да получат такъв 
покрив над главата, сочи 
статистиката.

За последните 2-3 пети-
летки броят на общински-
те жилища в столицата си 
остава един и същ. Най-
много са чакащите да се 
освободи общинска квар-
тира в „Люлин“ - 18 348 
човека. 1748 са общински-
те апартаменти в района, 
които се дават под наем 
от кметството, и всички те 
вече са заети. Освобожда-
ване на общинско жили-
ще става единствено при 
смърт на обитателя или 
ако настанените не пла-
щат наем и консумативи 
за жилището. Общинските 
апартаменти във втория по 
брой жители столичен ра-
йон - „Младост“, са около 
1000. Една трета от нае-
мателите там не плащат за 
ток и парно. В общината 
има списъци на наематели 
длъжници.

Сред районите с най-го-
лям брой желаещи да жи-
веят в общинско жилище 
са още „Надежда“, „Овча 
купел“ и „Красна поляна“. 
Най-малко картотекирани 
има в кварталите „Изток“ 
и „Оборище“.

Право на настаняване 
под наем имат само хора, 
които не притежават не-
движима собственост, не 

са прехвърляли имоти в 
последните 14 години, 
нямат парични депозити 
и не могат да плащат по 
пазарни цени за кварти-
рите. Наемната цена за об-
щински жилища е 0,30 лв. 
за кв. м. Затова и всички 
апартаменти са заети.

Преди дни стана ясно, 
че на общински терен в 
кв. „Модерно предгра-
дие“ ще бъде издигната 

4-етажна жилищна сграда 
с 24 социални жилища. 
Блок 959 в столичния жк 
„Люлин“ пък ще бъде ре-
монтиран и достроен до 
деветия етаж. Сградата на 
бул. „царица Йоана“ от 
години стои недовършена. 
В нея ще има 44 жилища 
за нуждаещите се. В двете 
сгради ще бъдат разкрити 
социално-консултативни 
центрове. Стойността на 
проекта е около 5 млн. лв., 

които ще са субсидия от 
ОП „Регионално разви-
тие“.

Причина за силно на-
малелия брой общински 
жилища е, че само през 
периода 2000-2004 г. са 
били продадени над 2300 
апартамента, като панел-
ките в големите перифер-
ни комплекси са придо-
бивани по около 153 лв./
кв. м, като по онова време 

пазарната им цена е поне 
няколко пъти по-висока.

За периода 2014-2020 
г. България ще получи 
европейски средства за 
изграждане на социални 
жилища. Става дума за 
86 млн. лв., които са за-
делени от ОП „Региони в 
растеж“ по изискване на 
Брюксел. С тези средства 
трябва да се построят до-
мове за социално слаби 
хора и за роми.

Две трети от нуждаещите 
се в София чакат за дом
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Хиляди семейства в 
българските села и гра-
дове обитатват жилища, 
които се рушат или се 
нуждаят от спешни ре-
монти. Здравето, а поня-
кога и животът на деца-
та и възрастнитечесто са 
в риск заради нехигие-
нична и опасна домашна 
обстановка, алармират 
от фондация „Подслон 
за човечеството“.

Повечето от семей-
ствата, които живеят 
при неприемливи жи-
лищни условия,  из-
питват сериозни фи-
нансови затруднения. 
Те трудно успяват да 

посрещнат месечните 
си нужди и обикнове-
но нямат възможност 
да заделят средства за 
подобряване на домове-
те си. В изпълнение на 
мисията си да работи за 
премахване на неадек-
ватните жилищни усло-
вия в България Habitat 
for Humanity Bulgaria/
Фондация „Подслон за 
човечеството“ стартира 
изпълнението на проект 
„Подобряване на жи-
лищните условия чрез 
безлихвено финансира-
не за жилищни подобре-
ния на семейства с ни-
ски доходи, отглеждащи 
деца“ 

Проектът е финанси-
ран от фондация „Ве-
лукс“ и ще се изпълня-
ва в продължение на 5 
години в страната. Той 
дава шанс на семейства 
с ниски доходи,с лоши 
битови условия да подо-
брят средата си на жи-
вот. 

Механизмът на пре-

доставяне на тази под-
крепа е чрез осъщест-
вяване на партньорство 
с местни неправител-
ствени организации, ра-
ботещи активно с уяз-
вими групи и общности 
в риск от бедност. Чрез 
тях Хабитат България 
предоставят малки суми 
като безлихвени заеми 
на семейства, отгова-
рящи на критериите на 
програмата за извърш-
ване на приоритетни ре-
монти. Тези заеми са в 
размер от 200 до 1000 
лева и се изплащат на 
малки месечни внос-
ки в срок до 1 година. 
Събраните вноски се 
връщат в местния Фонд 
за жилищни подобре-
ния и се предоставят на 
следващите нуждаещи 
се семейства. Кандида-
тите са селектирани от 
съвместни комисии по 
подбор, съставени от 
представители на Хаби-
тат България и местния 
партньор.

кти, които строят жилища 
на нестопански принцип. 
Другият начин е с използ-
ването на средства от ев-
рофондовете. Трябва да 
сме реалисти, нуждата е 
много голяма и парите от 
ЕС едва ли ще решат изця-
ло проблемите“, допълни 
той.

Предложените мерки 
са насочени към подобре-
ния в редица сфери на 
жилищната политика и 
констатирани проблеми 

по отношение на новото 
строителство, нуждата от 
увеличаване на дела на 
държавния и общинския 
жилищен фонд, наемните 
отношения, обновяването 
и текущата поддръжка на 
съществуващия жилищен 
фонд, подобряване на ка-
чеството на строителство-
то. „Хабитат България“ 
обяви, че програмата за 
безлихвено финансира-
не на социално слаби се-
мейства, които искат да 
ремонтират жилищата си, 
ще бъде разширена с до-
пълнителни средства от 
датска фондация. Бюдже-
тът по тази програма е 1 
млн. евро за следващите 

пет години. Таванът на 
заемите е 1000 лева, които 
могат да покрият ремонти 
на течащи покриви, осигу-
ряване на липсващи про-
зорци, врати, за справяне с 
влага и мухъла. Друга про-
грама на „Хабитат Бъл-
гария“ подпомага самоу-
частието на хората, които 
искат да обновят жилища-
та си по програмата за об-
новяване на многофамил-
ни сгради с европейски 
средства от ОП „Регионал-
но развитие“. Средства за 
заемите се осигуряват от 
„Хабитат България“ заед-
но с небанкова финансова 
институция, като фондът 
е в размер на 1 млн. евро, 

а таванът на кредитите е 
до 10 000 евро. По тази 
програма се отпускат за-
еми с лихва и за ремонти 
на дома. Досега по двете 
програми са отпуснати 
около 900 кредита. С пре-
димство по програмите 
се ползват семейства с 
малки деца, които оба-
че имат доходи. Сега има 
четири фонда за безлих-
вено микрофинансиране, 
които обслужват общини-
те Търговище, Дупница, 
Кюстендил и София - в 
ромската махала. Все по-
вече са случаите, когато 
и български семейства се 
възползват от тази въз-
можност.

Дупница е една от четирите пи-
лотно одобрени общини, където 
ще се изграждат социални жилища 
за крайно нуждаещи се. Обосо-
бената площ за това са земите на 
бившите казарми. Според проекта 
средната площ на жилищата ще е 
66 кв. метра, разпределени в общо 
петнайсет сгради. В жилищата ще 
бъдат настанени 460 души, които 
отговарят на критериите за подбор 
на целевата група по проекта и са 
с доказани нужди. Първата копка 

за строителството бе направена 
през това лято, макар че реали-
зацията на проекта трябваше да 
започне преди година и половина. 
Причината това да не се случи бе 
недостатъчен финансов ресурс. 
Договорът за безвъзмездна финан-
сова помощ бе подписан на 28 юни 
2012 година. Заради недостига на 
средства обаче стартът бе отложен. 
Сега бюджетът от 4,9 млн. лева е 
увеличен на 6,3 млн. лева. Пре-
ди дни ообщина Дупница получи 

превод от 765 лв. безвъзмездна по-
мощ за изграждане на водопровод 
и канализация от ПУДООС към 
Министерство на околната среда и 
водите. Строителните дейности по 
проекта вече са започнали, като се 
очаква те да приключат в рамките 
на 214 дни.

Предвижда се до края на май 
2015 г. жилищата да бъдат въве-
дени в експлоатация. Изпълнител 
на поръчката е дупнишката фирма 
„Стройкомерс“.
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Фонд подпомага социално 
слаби семействаКоалиция иска нова жилищна стратегия

Казармите в Дупница стават къщи 
за бедни

които ще са субсидия от 
ОП „Регионално разви-
тие“.

Причина за силно на-
малелия брой общински 
жилища е, че само през 
периода 2000-2004 г. са 
били продадени над 2300 
апартамента, като панел-
ките в големите перифер-
ни комплекси са придо-
бивани по около 153 лв./
кв. м, като по онова време 

пазарната им цена е поне 
няколко пъти по-висока.

За периода 2014-2020 
г. България ще получи 
европейски средства за 
изграждане на социални 
жилища. Става дума за 
86 млн. лв., които са за-
делени от ОП „Региони в 
растеж“ по изискване на 
Брюксел. С тези средства 
трябва да се построят до-
мове за социално слаби 
хора и за роми.
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Цвета ИВАНОВА

- Г-жо Паскова, По-
крайна се намира само 
на 3 км от Видин. Бли-
зостта до града помага 
ли за запазването на 
селото или напротив - 
изсмуква жителите му?

- Близостта до града си 
има своите предимства. 
Човек може да работи 
във Видин и да живее в 
Покрайна. Комуникаци-
ята с големия град ни е 
много лесна. Затова мно-
го земеделски произво-
дители продават продук-
цията си на пазара във 
Видин. В съботните дни 
половината от предлага-
щите продукти от домаш-
ните си стопанства на 
пазара във Видин са от 
Покрайна. Това е, защото 
разходите за транспорт 
са минимални. Близост-
та до града държи висо-
ки цените на имотите. 
В селото не може да се 
купи къща за по-малко 
от 30 000 лв. Всичките са 
над тази цена. В момента 
търсенето е по-голямо от 
предлагането. Има неп-
родадени само няколко от 
обявените къщи, но соб-
ствениците им, които не 
живеят в селото, умиш-
лено държат много висо-
ка цена. Всички останали 
се купуват веднага след 
обявяването им. Купуват 
ги хора, които живеят 
във Видин, но искат да 
напуснат града. Няколко 
години в Покрайна живя 
семейство от Англия, но 
през миналата година си 
тръгна. То продаде къ-
щата си на видинчани. 
В момента семейство от 
София продава жилище-
то си в столицата и иска 
да се засели в Покрайна, 
за да развие земеделско 
стопанство. И румънци 
оглеждат къщи в селото, 
но никой още не е ку-
пил имот тук. В Покрай-
на и земята е най-скъпа. 
Декар се продава от 750 
до 1000 лв., но през по-
следните години никой 

не предлага нивите си. 
Всичко това е предим-
ство за селото. Близост-
та до Видин ни носи и 
загуби. Родителите тър-
сят по-добри училища 
за децата си и лесно ги 
записват в града. Карат 
ги с автомобили дори за 
детска градина.

- Колко души живеят 
в Покрайна?

- Постоянно - 1500. Но 
нямаме училище, то бе 
закрито през 2008 годи-
на. Сега возим децата 
за училище във Видин. 
Детската ни градина про-
дължава да съществува, в 
момента я посещават 11 
деца. Над 30 души напус-
наха селото и потърсиха 
препитание в чужбина. 
Като се установят там, 
вземат със себе си жени-
те и децата. Имаме цели 
семейства - възрастни, 
синове, снахи и внуци 
да живеят в Италия. Мъ-
жете работят в строител-
ството, а жените - на по-
лето или като помощни-
ци по къщите.

- Къде работят тук 

младите хора? Близост-
та до града спасява ли 
ги от безработица?

- Имаме безработни 
млади хора поради факта, 
че и Видин не предлага 
много работни места. По 
време на строителството 
на моста между Видин и 
Калафат, който се намира 
само на 1 км от Покрай-
на, мнозина си осигуря-
ваха добри доходи на го-
лемия строеж. Сега вече 
всички са освободени. 
Няколко месеца прека-
раха на трудовата борса, 
което омекоти финансово 
оставането им без препи-
тание. Повечето се насо-
чиха към земеделие като 
единствена възможност 
за оцеляване. В селото 
много хора разработват 
проекти за развитие на 
собствени стопанства. 
Нямаме и един декар 
пустееща земя. 

- Това означава, че 
гладни хора няма?

- Не, защото тук всич-
ки са много трудолюби-
ви. Никой не гладува, 
само мързеливите. Ос-

вен плодове и зеленчуци, 
всеки отглежда и домаш-
ни животни. Трапезата 
ни не е бедна. Но мизе-
рията при нас си личи 
по изгледа на селото. 
Улиците ни са с дупки и 
напукан асфалт, по-мал-
ките не са асфалтирани, 
къщите са големи, но не 
са модернизирани. Хора-
та нямат пари за инвес-
тиции в тях. Това прави 
картината мрачна, потис-
каща.

- Румъния е на кило-
метър разстояние през 
моста. Ходят ли земе-
делските производите-
ли от селото на пазар в 
Калафат?

- Когато пуснаха мо-
ста, ходеха често. Някои 
дори опитаха да предла-
гат продукцията си там. 
Но след месец бяха нало-
жени такси за премина-
ване от 6 евро на човек. 
12 евро такса изглежда 
скъпо на нашите хора. Та 
те ако изкарат на пазара 
във Видин по 25 лв, на 
ден, са доволни. В Кала-
фат трябва да ги дадат за 

път. Затова във Видин и 
в Покрайна бе направена 
подписка за отмяна на 
таксите за населението 
от селищата до моста. Но 
нямаме резултат, те си 
остават и до днес.

- Как гледа общината 
на селото ви? Взема ли 
под внимание нуждите 
му?

- През миналата годи-
на ни отдели малко сред-
ства, с които покрихме с 
ломен камък 2 основни 
улици и една по-малка. 
През есента и зимата не 
газим кал. За тази година 
имаме одобрени 20 000 
лв. С тях искахме да ба-
ластрираме още две ули-
ци. Но досега не сме ги 
получили. Вероятно няма 
да ги получим, защото 
общината няма пари. По-
крайна е едно от най-го-
лемите села в областта, 
но не се ремонтира нито 
една обществена сгра-
да, не взехме нито лев 
за малките проекти за 
ремонт на читалищата. 
Други взеха по 10-15 000 
лв., ние - нищо. А на-

шето читалище бе опо-
жарено от наемател и се 
нуждае от ремонт. Само 
за ден-два строителната 
група на общината може 
да поправи покрива на 
една къща, който бе от-
несен от торнадо през 
юни. Собствениците й са 
бедни хора, затова тър-
сят помощ. Става въпрос 
за керемиди, които са в 
наличност, и малко дър-
вен материал. Но досе-
га нищо не е направено, 
въпреки моите молби. 
Чакаме одобрение и на 
средства от Междуве-
домствената комисия за 
възстановяване и подпо-
магане. То също се бави. 
Сградата на детската ни 
градина е пропукана, но 
общината не бърза да я 
ремонтира. През 2008 г. 
учиилщето е закрито, но 
не е решено за какво ще 
се използва сградата, как 
ще се стопанисва. Адми-
нистрацията не се грижи 
за нея. Тя е много стара 
и покривът пропадна, от 
него висят греди. В мо-
мента това е най-опасна-
та сграда в селото, а око-
ло нея играят деца. Пре-
ди избори идват полити-
ци, изслушват молбите 
ни, обещават помощ, но 
след това нищо не след-
ва. Никой не мисли за 
селата, те, изглежда, са 
последната грижа на по-
литиците.

- Близостта на селото 
до реката създава ли ви 
проблеми?

- Покрайна не е застра-
шена от Дунав, макар 
при голямото наводнение 
през 1942 година водата 
да е стигнала до площада 
на селото. Затова имаме 
изградени групи за ре-
акция при високи води. 
Те наблюдават реката и 
са обучени да действат 
при пробиви по дигата. 
Но близостта до реката 
повишава нивото на под-
почвените води. Когато 
Дунав придойде, терени 
в ниската част на селото 
се превръщат в тресави-
ща.

РЕГИОНИ
Адриана Паскова, кмет на Покрайна:

Адриа-
на Паско-
ва е кмет 
н а  с е л о 
Покрайна 
о т  2 0 11 
г .  Преди 
т о в а  1 7 
години е 
р а б о т и -
л а  ка то 
секретар 
в  к м е т -
с т в о т о . 
Ро д ом  е 
от с. Го-
мотарци, 
н о  о т 
много вре-
ме живее 
и работи 
в Покрай-
на и добре 
п о з н а в а 
п р о б л е -
мите на 
м ес т н и -
те жите-
ли.

Не получихме нито лев за ремонти

18,5 млн. лв. са отпуснати 
на община Русе от ПУДОС за 
рекултивация на старото сме-

тище, което ще бъде премах-
нато напълно. Проектът пред-
вижда затваряне на грундовите 

ями с панели и последващо 
залесяване. Това обяви кметът 
Пламен Стоилов по време на 

съвещанието за организация и 
подготовка на общината през 
зимния сезон. По време на 
срещата, на която присъстваха 
представители на различни 
институции и кметове от ре-
гиона, бяха очертани мерките 
за предотвратяване на пробле-
ми, които са възниквали през 
миналата година. Фирмите 
увериха, че разполагат с нуж-
ните ресурси и техника, за 
да посрещнат зимния сезон. 

Машините са в изправност, а 
някои от фирмите, които ще 
се грижат за проходимостта на 
улиците, са закупили модерна 
нова техника. За почистването 
на тротоарите са осигурени 
шест броя малка техника. Гра-
доначалникът съобщи, че за 
първа година площадът пред 
общината ще се почиства не 
със сол, а със специален пре-
парат, който е безвреден и не 
уврежда бетона.

Отпускат 18,5 млн. лв. за рекултивация 
на сметището в Русе
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До края на 2014 година 
се очаква да бъдат завър-
шени и одобрени кадас-
тралните карти и регис-
три по Закона за устрой-
ството на Черноморското 
крайбрежие (ЗУЧК) за 

последните 5 землища 
в област Варна, инфор-
мират от Агенцията по 
геодезия, картография и 
кадастър (АГКК). Това са 
селата Осеново, Близна-
ци, Ново Оряхово, Шкор-

пиловци и Самотино. С 
това завършва картогра-
фирането на районите в 
област Варна, попадащи 
в охранителна зона „Б“. 
Преди 2 години са били 
направени специализи-

рани карти и регистри на 
289 черноморски плажа, 
попадащи в територии 
с одобрена кадастрална 
карта и кадастрални ре-
гистри по цялото край-
брежие, припомнят от 
агенцията. На тях са на-
несени и всички други 
обекти, попадащи на те-
риторията на плажовете 
- брегозащитни и брегоу-
крепителни системи и съ-

оръжения, дюни, влажни 
зони. През 2013 г. заради 
изменението на Закона 
за устройство на Чер-
номорското крайбрежие 
(ЗУЧК) към територия-
та на морските плажове 
се включват и дюните, 
непосредствено разполо-
жени до тях. За точното 
определяне местополо-
жението и вида на дю-
ните се наложи картите 

да бъдат актуализирани. 
Досега това е направено 
за 41 плажа, разположени 
в землищата на село Осе-
ново, село Близнаци, с. 
Ново Оряхово, с. Шкор-
пиловци и с. Самотино 
в област Варна. Новите 
кадастрални карти и ре-
гистри на всички общини 
по Черноморието трябва 
да бъдат готови преди 
началото на 2016 година,

РЕГИОНИ

Цвета ИВАНОВА

Агенцията за общест-
вените поръчки е удъл-
жила срока за изпълне-
нието на проекта за об-
новлението на водния 
цикъл на Видин, съоб-
щиха от общината. Това 
е поискано от фирмата 
изпълнител. Отсрочката 
е с 2 месеца, като първо-
началният срок изтече на 
1 октомври. Изпълнение-
то на проекта за подмяна 
на водопроводи, кана-
лизационни тръби и из-
граждане на пречиства-
телна станция за отпадни 
води започна през 2013 
година. Общата стой-
ност на този проект е 75 
млн. лв. 72 млн. лв. се 
осигуряват от европей-
ския екологичен фонд 
чрез Оперативна програ-
ма „Околна среда“, а 3 
млн. лв. - от общината. 

За подмяната на водо-
проводната и каналната 
мрежа са предвидени 44 
млн. лв., а за изгражда-
нето на пречиствателната 
станция - 25 млн. лв. До-
сега са извършени 60% 
от предвидените строи-
телни работи. За тях са 
отделени общо 21,5 млн. 
лв.: 18 млн. - за рехаби-
литация и реконструкция 
на водната мрежа, и 2,5 

млн. - за пречиствателна-
та станция. От фирмата 
изпълнител на проекта 
са поискали удължаване 
на срока със 132 дни и 
за изграждането на пре-
чиствателната станция. 
Общината ще осигури 
заем чрез фонд „ФЛАГ“ 
за съфинансиране на 
проекта. В момента тече 
общественото обсъждане 
за него.

Удължиха срока за обновлението 
на водния цикъл на Видин

Завършват кадастралните карти 
на черноморски селища

Николай АНТОНОВ

С тържествен водос-
вет в Благоевград бе от-
крит новият правосла-
вен храм „Свети Дух“. 
Параклисът е изграден в 
началото на алеята, ко-
ято води към 33-метро-
вия православен кръст 
на хълма в местността 
„Зайова поляна“ над 
града. Строителството 
е осъществено с даре-
ния от родолюбиви бла-
гоевградчани. Храмът 
придава завършен вид 
на комплекса „Памет и 
вяра“ с Кръста - пази-
тел на града, който бе 
открит през 2013 годи-
на. Новият владика на 
Неврокопската епархия 
- Серафим, даде името 

на новия параклис по 
време на честванията на 
102-годишнината от ос-
вобождението на Горна 
Джумая (днешен Благо-
евград) и Пиринска Ма-
кедония и присъединя-
ването им към България.

Параклисът е изогра-
фисан от художниците 
Васил Василев и Иван 

Вълканов. „Това е малък 
епархийски храм, в кой-
то няма да има редовни 
богослужения, а ще се 
служи само на празни-
ци“, обясни Васил Ва-
силев. Върху стените на 
новата църковна обител 
има около 40 образа на 
светци и библейски сце-
ни.

Цвета ИВАНОВА

За находки отпреди 3600 го-
дини съобщи във Видин архе-
ологът от Националния архео-
логически институт при БАН 
Георги Иванов. Той за пореден 
път е ръководил екипа, про-
дължил разкопките на древно 
селище и неговия некропол при 
село Балей, община Брегово. 
Открити са над 50 глинени 
съда, оръдия на труда, битови 
вещи. Продължихме проуч-
ванията на некропола, където 
се откриват следи от погребе-

ния - урни, покривани с купи 
и положени до тях съдове за 
жертвена храна. Те имат го-
ляма научна стойност, защото 
говорят много за живота и по-
гребалните обичаи на древните 
хора, живели по нашите земи, 
изтъкна Георги Иванов. Спо-
ред археолога става въпрос за 
пратракийско племе. Подобни 
находки откриват и археолози 
по съседните земи в Румъния 
и Сърбия. Близката култура на 
находките - женски фигури, 
птици, урни от глина, основи 
на къщи, говорят за сродни 
племена или дори за едно и 

също племе, населявало тези 
земи. По тях е имало голяма 
популация на бобри, а местни-
те са използвали месото им за 
храна, откриват също археоло-
зите.От началото на разкопките 
при село Балей са открити над 
60 000 артефакта. 60 от тях са 
цели глинени съдове. Датирани 
са 1600 години преди Христа. 
Част от тях са изложени в Реги-
оналния исторически музей във 
Видин. Предстои откриването 
на изложба, на която ще бъдат 
представени находките от това 
лято. Това ще стане през 2015 
година, след обработката им.

При разкопките в Балей – находки на 3600 години

Благоевград с нов православен 
храм
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Най-мащабният про-
ект в спортната инфра-
структура, изпълняван с 
европейски средства на 
територията на община 
Павликени, стартира. Ин-
вестицията е на стойност 
близо 7 милиона лева. 
Основната цел е осигу-
ряването на устойчиво 
развитие на община Пав-
ликени, повишаване на 
жизнения стандарт на на-
селението на общината 
и подобряване на селищ-
ната среда посредством 
развитие на социалния 
туризъм и създаване на 
условия за спорт, отдих 
и развитие на младежки-

те дейности. Модерният 
комплекс ще е разполо-
жен до Спортната зала 
в града. Изграждането 
му е по проект “Спорт, 
пълноценен отдих и раз-
влечения на територия-
та на община Павликени 
- СПОРТ Павликени“. 
Обектите, които са вклю-
чени в проекта, са три. 
Първият е Спортен ком-
плекс „Йордан Петров 
- Графа“, в който трябва 
да бъде изграден покрит 
плувен басейн. Ще бъ-
дат реконструирани още 
два тенис корта, игрище 
за мини футбол, както и 
частично ще се изгради 

нова оградна стена. 
Комплексът, в който 

ще е покритият плувен 
басейн, ще бъде съставен 
от две различни по висо-
чина тела. В по-високото 
тяло ще е разположно 
водното съоръжение с 
размери 12,5х25 м. Ба-
сейнът ще е с пет състе-
зателни коридора. Към 
него се предвиждат и ме-
тални сглобяеми трибуни 
за 110 зрители. 

В приземното ниво на 
ниското тяло ще бъдат 
разположени сервизни 
помещения - каса за про-
дажба на билети, събле-
кални, помещения за тре-

ньори, зала за физическа 
подготовка, а в сутерена 
ще бъдат помещенията 
за домакина, за съдиите, 
лекарски кабинет и др. 
Ще бъде осигурена топла 
връзка между покрития 
басейн и съществуваща-
та спортна зала. Според 
проекта, до покрития 
плувен басейн ще бъдат 
разположени два нови 
тенис корта и игрището 
за мини футбол. Пред-

вижда се трите площад-
ки да бъдат с винилова 
настилка и осветление, и 
предпазна оградна мрежа 
с височина 4 м.

В проекта е залегнала 
и мащабна реконструк-
ция на градския стадион 
„Ганчо Панов“, където 
ще бъдат подменени се-
далките на цялото съо-
ръжение. На мястото на 
старите дървени пейки 
на стадиона ще се мон-
тират 3000 метални се-
далки. В непосредствена 
близост до съоръжени-
ето ще бъде построена 
нова сграда, в която ще 
са разположени събле-
кални за отборите с бани 
и тоалетни към тях, стаи 
за треньорите, помеще-

ние за съдиите, лекарски 
кабинет и складово по-
мещение. Съществуваща 
хижа в района пък ще 
бъде превърната в спорт-
но общежитие. 

Част от предвидените 
близо 7 милиона лева ин-
вестици за спортни съо-
ръжения ще бъдат инвес-
тирани в нови спортни 
площадки в селата Бяла 
Черква, Недан, Карайсен 
и Върбовка. Проектът 

предвижда още изграж-
дане на беседки и фитнес 
на открито с различни 
уреди.

След проведени тръж-
ни процедури вече са из-
брани изпълнители. Про-
ектант е „Лидер проект“ 
ЕООД - гр. София, която 
ще изпълнява и автор-
ски надзор на обекта. За 
управление и отчитане 
дейностите на проекта е 
определен ДЗЗД „Обеди-
нение Павликени 2013“ 
- гр. Варна. Строител-
ството е възложено на 
Консорциум „Спорт Пав-
ликени“ - гр. София. За 
упражняване на строи-
телен надзор е сключен 
договор с „Градиакт кон-
султ“ ООД, гр. София.

ИНФРАСТРУКТУРА

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

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

www.hmcbg.com

Спортни обекти за близо 7 милиона 
лева изграждат в Павликени
Това е найñмащабният проект в 
общината, който се изпълнява 
с европейски средства
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Заем от 500 млн. евро 
ще изтегли държавата от 
Европейската инвести-
ционна банка (ЕИБ), за 
да осигури средства за 
национално съфинанси-
ране на европроектите 
от втория програмен пе-

риод 2014-2020 г. Заемът 
е бил подготвeн отдав-
на и служебното прави-
телство само е финали-
зирало работата, за да 
бъде отпуснат. След като 
е получил одобрение от 
Европейската инвести-

ционна банка, се очаква 
да бъде гласуван от но-
вия парламент, инфор-
мира вицепремиерът по 
еврофондовете Илияна 
цанова. За периода 2007-
2013 г. страната ни е из-
теглила със същата цел 

700 млн. евро от ЕИБ. 
Предстои държавата да 
търси финансиране и в 
случай че бъдат запазени 
моментните приорите-
ти в ОП „Транспорт“, за 
да се покрие разликата 
от настоящото държавно 
съфинансиране от 15% 
до увеличената вноска, 

която може да достигне 
до 50%. В този случай 
средствата ще се осигу-
рят чрез „дългосрочен 
финансов ресурс от меж-
дународни финансови 
институции при много 
по-изгодни условия от 
тези на търговските бан-
ки“, обясни цанова.

До края на този ме-
сец се очаква у нас да 
пристигнат проверяващи 
от Брюксел, които да се 
уверят, че системите за 
контрол и управление на 
парите от ЕС вече рабо-
тят добре. Изпратени са 
и нужните финални одит-
ни доклади на Агенция-
та за одит на средствата 
към Европейската коми-
сия. Ако минем успешно 
проверката, каквито са 
очакванията, средствата 
по ОП „Околна среда“ и 
тези за туристическите 
атракции по ОП „Регио-
нално развитие“ трябва 
да бъдат размразени в на-
чалото на ноември. Спре-
ните временно европари 
за градско развитие се 
очаква да бъдат пуснати 
от Брюксел в началото на 
2015 г.

България ще си съ-
трудничи с  Босна и 
Херцеговина в областта 
на икономиката. Две-
те страни подписаха 
междуправителствено 
споразумение, според 
което се утвърждават 
деловите отношения 
между тях. На своето 
редовно заседание слу-
жебният кабинет одо-
бри документа. Така ще 
се улесни обменът на 
информация и конта-
ктите между правител-
ствените институции и 
деловите и бизнес сре-
ди между България и 
Босна и Херцеговина в 
икономическата област. 
Освен това ще се ра-
боти за насърчаване на 
двустранната търговия. 
Ще се позволи на фир-
мите да засилят своето 
сътрудничество и да се 
кооперират в различни 
сектори.

С въпросното спо-
разумение се създава 
и смесена комисия за 

икономическо сътрудни-
чество. 

Статистиката сочи, че 
само за първото триме-
сечие на 2014 г. стоко-
обменът между двете 

държави възлиза на 17 
476 млн. евро, което е 
увеличение с 27% спря-
мо същия период на ми-
налата година.

Наскоро стана ясно 
и че страната ни ще си 
партнира по различни 
европрограми с няколко 
страни членки в ЕС. Те 
са предимно на Балка-
ните и в Източна Евро-
па. По време на заседа-
нието служебният каби-
нет е взел решение това 
да бъдат конкретно три 
програми за транснаци-
онално сътрудничество 
в новия планови период 
2014-2020 г. Предстои 
те да бъдат одобрени от 
Европейската комисия. 

16 млн. евро ще бъ-
дат вложени в проекти 
за повишаване на енер-
гийната ефективност на 
бизнеса до 2017 годи-
на, съобщи служебният 
зам.-министър на енер-
гетиката Антон Павлов. 
85% от програмата са 
безвъзмездна помощ от 
Исландия, Лихтенщайн 
и Норвегия.

Грантовите схеми са 
четири, по две от кои-
то вече може да се кан-
дидатства .  Едната  е 
за ползване на ВЕИ в 
общински и държавни 
сгради, за което ще бъ-
дат дадени 7,6 млн. евро. 
Другата е за производ-
ство на горива от биома-

са на стойност 1,7 млн. 
евро. Останалите две 
грантови схеми, които 
ще се отворят по-късно, 
са за оползотворяване на 
хидроенергийния потен-
циал и за насърчаване 
на енергийната ефектив-
ност в обществени сгра-
ди. 

Реализацията на про-

грамат а  „Енергийна 
ефективност и възобно-
вяема енергия“ ще дове-
де до намаляване на пар-
никовите емисии чрез 
иновативни технологии 
за оползотворяване на 
енергийния потенциал 
на ВЕИ и въвеждане на 
енергоефективни реше-
ния в сградите. 

Отпускат ни 16 милиона евро 
за енергийна ефективност

Теглим 500 млн. евро заем от ЕИБ 
за европроекти

Инженери, заварчици и IT 
специалисти ще търси Евро-
па през 2015 г. Кадри с такава 
квалификация не достигат на 

пазара на труда в Австрия, Гер-
мания, Великобритания, Хо-
ландия, Италия и Чехия, става 
ясно в хода на подготовката на 

информационно-трудова борса 
„Европейски ден на труда“. Хо-
ландия например търси да наеме 
различни специалисти - техници 
и инженери в корабостроенето, 
заварчици, инженерни, техни-
чески кадри, ИТ специалисти, 
химици, фрезисти. В Германия 
се предлагат възможности и за 
електротехници, мотокаристи, 
фрезисти, специалисти по ме-
хатроника и други. Италия пък 
предлага работа за научни ра-
ботници - приложни математици 
или инженери с научна степен 
с английски език и италиански 
език. Тази зима близо 150 000 
българи, заети през летния ту-
ристически сезон, остават без 
работа, коментира Румен Дра-
ганов, директор на Института 

за анализи и оценки в туризма. 
Според него част от тях могат 
да намерят добра реализация 
на европейския трудов пазар. 
Европейските работодатели, 
участващи в борсата, изискват 
от кандидатите задължително 
сертификат за завършено обра-
зование и добита квалифика-
ция. Обикновено се търсят хора 
поне с една-две години стаж в 
професията. Задължително е и 
владеенето на немски и англий-
ски език. Има позиции, за които 
предимство е ползването и на 
двата езика. Българите, владе-
ещи добре чужди езици, имат 
възможност да намерят работа 
и в България като сътрудници 
за техническа и софтуерна под-
дръжка в колцентрове.

Сътрудничим си в икономиката 
с Босна и Херцеговина

Глад за инженери и техници в Европа
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По отношение на па-
зара на труда проф. д-р 
Искра Белева заяви, че 
за съжаление тенденция 
към нарастване на зае-
тостта засега, а и в близ-
ките няколко години 
не трябва да се очаква. 
„Равнището на безрабо-
тица у нас е 13%, което 
е по-високо от средно-

европейското“, заяви 
проф. Белева. Тя смята, 
че с очакван икономиче-
ски растеж от 1,0-1,4% 
възможността за уве-
личаване на заетите е 
почти минимална. „От 
24 години преход имаме 
само 8 години растеж 
в заетостта в периода 
2000-2008 г.“, каза още 
проф. Искра Белева.

Шансът за увеличаване на 
работещите е почти минимален

Проф. д-р Искра Белева :

Икономисти на БАН, 
учени и изследователи 
от висши училища в Бъл-
гария и Европа обсъж-
даха възможностите за 

растеж, пазара на труда, 
инвестиции, въвеждане 
на иновации и подобря-
ване на бизнес климата 
в страната по време на 
международна конферен-
ция в София.„Икономи-
чески растеж: стимули и 
ограничители“ бе темата 
на организирания от Ин-
ститута за икономиче-
ски изследвания при БАН 
форум. Едно от заключе-
нията, направено в рам-
ките на проведените дис-
кусии, е, че развитието на 

икономиката на България 
оттук нататък ще зависи 
от провежданите реални 
реформи, намаляването 
на степента на регулира-
не на пазарни структури 
от страна на регулатори 
и институции и поемане-
то на политическа отго-
ворност за вземането на 
едно или друго решение. 
Проф. Ксавие Рише от 
Сорбоната отбеляза, че 
не е толкова важно колко 
инвестиции влизат в оп-
ределен регион, а каква 

роля са оказали те на па-
зарите и имат ли същест-
вено значение в опреде-
лени производства. Той 
допълни, че държавите 
трябва да обръщат вни-
мание на развитието на 

промишлеността, тъй 
като тя дава тласък за 
растеж и на други сфери. 
Проф. Рише даде пример 
с автомобилостроенето, 
като заяви, че „Източна 
Европа е едно ново Елдо-
радо за производителите 
на автомобили“. 

АНАЛИЗИ

Хаотична промяна 
на законите е 
противопоказна за 
бизнес климата в 
страната, смятат 
експерти

Формулата за икономически растеж 
търсят от БАН

„Бизнес секторът трябва да се на-
сочи към иновациите, към обновяване 
на малките и средните предприятия и 
завоюването на нови външни пазари“, 
заяви проф. д.ик.н. Росица Чобано-
ва по време на панела „Иновации и 
икономически растеж“ в рамките на 
конференцията. Страната ни трябва да 
има обща стратегия за иновации, като 
трябва да се увеличат и държавните 
инвестиции за научна и развойна дей-
ност, каза още проф. Чобанова.

„Кредитирането у нас е достигна-
ло 85% праг на насищане и това е 
така от 2008 г. насам“, заяви доц. д-р 
Григор Сарийски при представяне на 
доклада си „Роля на кредитирането за 
икономическия растеж в България до 
началото на кризата и след това“. Ос-
новния извод, който направи доцен-
тът, е, че кредитната активност у нас 
основно е подчинена на субсидиите 
от ЕС и евентуално преструктурира-
не на тези субсидии може да доведе 
до шок в системата. Той подчерта, че 

кредитите у нас не се насочват към от-
расли, от които може да се очаква зна-
чителен доход. „Към момента хората 
и фирмите са доста предпазливи при 
тегленето на кредити. Те са станали 
в това отношение по-консервативни 
отпреди години“, каза още доц. Георги 
Сарийски.

В доклада си „Инсти-
туционални ограничи-
тели на икономическия 
растеж“ професор Ми-
насян подчерта факта, 

че законите у нас се про-
менят често и видимо с 
лека ръка. Като пример 
икономистът даде, че 
един закон се е проме-

нял 8 пъти в рамките на 
една година. „Честата и 
хаотична промяна на за-
коните е противопоказна 
за действието и разви-
тието на икономиката“, 
заяви той. Промяната в 
законите у нас най-чес-
то е свързана с лобист-
ки интереси, липсата на 
нужна квалификация на 
депутатите, некадърност 
и липса на професиона-
лизъм на регулаторни-
те органи, каза още по 
време на конференцията 
проф. Минасян.

Страната ни трябва да има 
обща стратегия за иновации

Проф. д.ик.н. Росица Чобанова :

Доц. д-р Григор Сарийски:

Проф. д.ик.н. Гарабед Минасян:

Политическата система може да развие, 
но и да спъне икономическия прогрес 

на страната

Преструктурирането на субсидиите 
от ЕС може да доведе 
до шок в системата
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Катя ТОДОРОВА

София е една малко-
то европейски столици, 
която си няма градска 
железница. Основите на 
това „постижение“ са за-
ложени още през 1901 г., 
когато общинарите ре-
шават да се купят трам-
ваи от Белгия, които са 
теснолинейни с между-
релсие от 1009 мм, а не с 
нормалното от 1435 мм, 
което още по онова време 
е било стандартното за 
Европа. И сега тесноли-
нейни са повечето трам-
вайни линии в София, 
докато с нормално меж-
дурелсие са едва около 
40 км от тях (по линии № 
20, № 22 и № 23 между 
кварталите „Дружба“ и 
„Васил Левски“, центъ-
ра и трамвайното депо 
„Красна поляна“). На 
места дори двата трамвая 
вървят заедно по буле-
вардите „Възкресение“ и 
„Константин Величков“.

Възможности за евро-
пеизирането на столицата 
ни и с градска железница 
имаше достатъчно. В гра-
да имаше околовръстна 
жп линия с междурел-

сие, колкото на широки-
те трамваи, и дължина 
двайсетина километра. 
До 1989 г. тя и разклоне-
нията й свързваха про-
мишлените зони на Со-
фия. От западния край 
околовръстната жп линия 
тръгваше от гара Захар-
на фабрика и минаваше 
покрай кварталите „За-
паден парк“, „Илинден“, 
„Разсадника“ и „Красна 
поляна“. Близо до стади-
он „Септември“ имаше 
отклонение на запад към 
топлоцентралата „Земля-
не“ и електрокарния за-
вод „Шести септември“, 
а на изток - към промиш-

ления район югозападно 
от днешната „Зона Б-5“, 
бившия завод „Средец“ 
и гара Сердика под ня-
когашния мост на бул. 
„Стефан Стамболов“. 
При построяването на 
Завода за тежко машино-
строене в Радомир към 
средата на 80-години 
имаше идея от тази гара 
да тръгват скоростни вла-
кове, като се изгради ди-
ректна жп връзка между 
гарите Сердика и Горна 
баня и оттам през Перник 
до Радомир да стига за не 
повече от половин час.

След кв. „Красна по-
ляна“ околовръстната жп 

линия продължаваше под 
днешния бул. „цар Бо-
рис III“, през западния 
край на кв. „Лозенец“, 
промишлената зона при 
„Хладилника“ и закрита-
та вече гара Пионер. От-
там покрай кв. „Изток“, 
зала „Арена Армеец“ и 
железопътния институт 
до гара Подуяне са 7,5 
км. Дори сега линията 
има малко конфликтни 
точки с останалите видо-
ве транспорт.

Още през 70-те години 
дори се правеха разчети 
колко ще струва градска-
та железница, използва-
ща вътрешните жп тра-
сета на София, като дори 
тя се приемаше като мно-
го по-евтина от метрото. 

Днешните сметки сочат, 
че километър метро в 
София струва средно 32 
млн. лева, а електрифи-
цирана жп линия - само 
2-3 млн. лв.

Веднага след промени-
те започнаха да се лан-
сират различни идеи за 
съдбата на жп линиите, 
свързвали някога про-
мишлените зони в юж-
ните райони на София 
с основната жп инфра-
структура. Едната беше, 

че след като заводите 
вече не работят, линии-
те трябва да се махнат и 
терените да се застроят. 
Другата бе да се направи 
градска железница. Ня-
колко години след 1989 
г. от Министерството на 

отбраната не даваха и да 
се издума за премахва-
не на релсите, защото те 
били включени в моби-
лизационните планове на 
военните. Във вътреш-
ността на София има 20 
неизползвани жп спирки.

През пролетта на 2010 
г. тогавашният изпълни-
телен директор на ИА 
„Железопътна админи-
страция“ в транспортно-
то министерство Симеон 
Ананиев на конференция 
за развитие на стратеги-
ческата инфраструктура 
обяви, че в София има 
условия за изграждане на 
бърза градска железница, 
като моделът за нея ще 
бъде заимстван от чешка-
та столица Прага.

Предложено бе още 
Сточна гара да бъде една 
от вътрешните пътниче-
ски гари и жп линията, 
стигаща само на 1 км 
от аерогарата, да бъде 
продължена до летище-
то. Обявени бяха дори 3 
етапа за реализация на 
идеите. Първият пред-
виждаше изграждане 
на Югозападна дъга на 
градската железница с 
3 спирки в гара Владая, 
Обеля и Западен парк. 
На втория трябваше да 
се изгради Южна дъга с 
жп спирки Спортна зала, 
Пионер, УНСС. Третият 
етап включваше трасето 
от Сточна гара пътниче-
ска до летището.

Преди почти петилетка 
ни уверяваха, че метрото 
и градската железница 
не се конкурират. Първо, 
градската железница е 
обиколна на града и с 
нея може да се стигне в 
диаметрално противо-
положна посока, без да 
се минава задължително 
през центъра на града, 
като ще се спестят много 
прекачвания. В крайна 
сметка обаче столичните 
общинари избраха по-
скъпиятвариант на ме-
трото и започна демонти-
ране на жп линиите. Така 
идеята за градската же-
лезница отива в забвение.

КАЗУСИ

Близо 15 000 лева дариха 
пловдивчани и гости на гра-
да в помощ на тазгодишната 
кауза на Седмицата на благот-
ворителността - реновиране и 
облагородяване спирките на 
Детска железница „Знаме на 
мира“ в Пловдив. Средствата 
са за изграждане на съоръже-
ния за игра за деца с увреж-
дания, монтиране на рампи, 
видеонаблюдение, информаци-
онни табели и чешма.

Сумата бе събрана по време 
на благотворителните меро-
приятия и инициативи, които 
дирекция „Спорт и младежки 
дейности“ в община Пловдив 

организира от 19 до 28 сеп-
тември. В рамките на събити-
ето се реализира и кампанията 
„Жълти стотинки“. В хипер-
маркети в града бяха поставе-
ни касички на Българския чер-
вен кръст, в които се събираха 
монети в подкрепа на каузата. 

Сред благотворителните ме-
роприятия, които се проведоха 
по време на седмицата, бяха 
театралната постановка „За-
вещанието на целомъдрения 
женкар“, хип-хоп концертът 
на Bobo&The Gang, класове 
по зумба и пилатес, кулинарна 
академия с Ути Бъчваров, кон-
церт с Тони Димитрова, бал 

с Васил Петров, танцов спек-
такъл „Извинявай, Живот!“, 
Салса парти, опит за подобря-
ване на световен рекорд, търг с 

вещи на известни спортисти и 
демонстрации, детски празник 
с гумени патета на р. Марица 
и др.

Неродената градска железница на София

Столичната гара Подуяне е трябвало да бъде една от възловите спирки на градската 
железница

Градската железница е транс-
порт, добре познат във високо-
развити държави като Австрия, 
Германия и Швейцария. Използ-
ван е за връзка с предградията и 
някои близки до града селища. 
Нарича се Stadstschnellbahn - 
S-Bahn: „бърза градска желез-
ница“. По-компактна от влак и 
по-евтина от метрото, градската 
железница в Германия съществу-
ва от 1930 г.

До ден днешен този вид транс-
порт съществува в столицата 
Берлин, в градовете Бремен, 
Дрезден,  Хамбург,  Хановер, 
Лайпциг, Мюнхен, Нюрнберг, 
Франкфурт, Висбаден, Хайдел-
берг, Карлсруе, в областта Рур, 
Рощок и Щутгарт. Важна под-
робност е, че градската желез-
ница S-bahn не е в конфликт 
с метрото, което в Германия е 
отделен транспорт, наречен U-

Bahn - unrergrundbahn. В Берлин 
то официално тръгва през 1902 г. 
и не е спряно, когато е въведена в 
експлоатация градската железни-
ца тридесет години по-късно.

В България със специален цар-
ски указ през 1920 г. започва 
строеж на градската железница 
в София. целта й, по примера на 
големите европейски градове, е 
била пътническо и товарно об-
служване на столицата.

В Германия S–Bahn не конкурира метрото

Събраха 15 000 лв. за спирките на детското влакче в Пловдив
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Много  пъст рот а  и 
цветни покрития, живи 
с т е н и ,  д е ко р а ц и и  и 
принтове - така най-об-
що могат да се очертаят 
основните тенденции в 
световен мащаб за се-
зон есен-зима 2014-2015 
година. Голяма част от 
чуждестранните интери-
орни дизайнери твърдят, 
че домът ни ще става все 
по-цветен. Красноречив 
пример за това са нов 
вид плочки за пода, които 
имитират дървесината, 

но за разлика от досегаш-
ния паркет са в цветовете 
на дъгата. Те се редят 
в различни форми и се 
комбинират в различни 
гами, като по този начин 
сякаш започват да прили-
чат на дъга. Разноцвети-
ето се търси и в стените 
и мебелите. Хит при въ-
трешните стени е комби-
нацията от многоцветни 
линии, хоризонтални или 
вертикални.

Особено актуални са 
още принтовете от цветя 
и животни, които това 
лято завладяха и модните 
подиуми. Те се прене-
соха и върху диваните 
и стените. В момента, 
според експертите, ся-
каш се налага един по-
нов „викториански стил“, 

който е много по-дързък. 
Диваните са изпъстрени 
с цветя, а по стените са 
принтирани десетки сти-
лизирани животни или 
дървета. Бухалчетата, ко-
ито виждахме доскоро 
върху клиновете и туни-
ките, сега ни наблюдават 
от стените. Пеперудите 
и пойните птици също 
накацват по пердетата и 
възглавниците. Все по-
вече започва да се тър-
си и индивидуалността 
при обзавеждането. Това 

личи и от факта, че хла-
дилниците и готварски-
те печки, които доскоро 
бяха в традиционни цве-
тове като сиво, черно и 
бяло, вече са в гамите 
на жълтото, зеленто, си-
ньото. Те обикновено се 
подбират в тон с една или 
две от стените в кухнята. 
Така се подчертава инди-
видуалността при обза-
веждането. Отскоро осо-
бено търсен е и металът 

при обзавеждането, като 
се използват предимно 
месинг и мед.

Друга тенденция е 
употребата на несъвмес-
тими нюанси, създава-
щи съответно мъжка или 
дамска атмосфера, както 
и цветове, които взаимно 
се допълват. Тук смело 
могат да се комбинират 
естествени елементи с 
индустриален стил, на-
ситено синьо с розово, 
меки памучни тъкани с 
метални аксесоари. Този 
стил се отличава още с 
употребата на много ог-
ледала в помещенията.

Все по-голяма попу-
лярност набира и екооб-
завеждането. То черпи 
вдъхновение от идеята за 
устойчиво развитие и за 
използване на възобно-

вяема енергия. Няма да 
сбъркате, ако заложите 
на естествени нюанси. 
В този случай най-под-
ходящите цветовете са 
зеленото,  кафявото и 
червеното. Аксесоари-
те също трябва да са от 
естествени материали, а 
подът - от дърво. В мо-
мента много актуални са 
порцелановите плочки за 
под, имитиращи дърво.

Живите стени,  или 
така наречените верти-
кални градини, също за-
пазват водещо място в 
интериорните тендеции. 
Тяхното предимство е, че 
прочистват въздуха. Ос-
вен това създават усеща-
нето за свежест, която на-
малява стреса след дъл-
гия работен ден. Живите 
стени могат да се инста-
лират в хола, в дневната, 
дори в кухнята, а могат 
да се спуснат и отвън по 
фасадата на сградата. То-
гава същите служат като 
естествена изолация и 
абсорбират замърсите-
лите на въздуха. Инте-
ресна подробност е, че 
чужденците привнесоха 
цвят и в зелените гради-
ни. Скандинавците на-
пример създадоха обра-
ботени цветни мъхове, с 
които вече гамите на дъ-
гата се пренесоха и върху 
живите стени и градини. 
Новата техника вече се 
предлага от няколко ме-
сеца и у нас, но е доста 
по-скъпа.

Модерният дом става 
все по-цветен и дързък

ИНТЕРИОР
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А н г л и й с к о т о  а р -
х и т е к т у р н о  б ю р о 
Pascall+Watson представи 
проект за новото летище 
в Мексико, разработен в 
рамките на междунаро-
ден конкурс. Участие в 
него взеха знаменити ар-
хитекти като Заха Хадид, 
Норман Фостър, Ричард 
Роджърс и др.

Проектът, предложен 

от Pascall+Watson и Сор-
до Мадалено, отразява 
устойчивото развитие 
и иновативните архите-
ктурни решения, съот-
ветстващи на нуждите на 
съвременното общество. 

Ключови концепции и 
отправни точки в разра-

ботването на дизайна на 
терминала са търговската 
ефективност и преживя-
ванията на пътниците, 
пребиваващи в него.

Архитектурният екип 
е използвал централна-
та ос на зданието, за да 
създаде пространство на 
две нива, което се къпе 
в естествена светлина, 
с пищна растителност и 

невероятна панорамна 
гледка.

Интегрираните гра-
дини са връхната точка 
в проекта. Те създават 
усещане за топлина, ме-
кота и спокойствие - точ-
но тези чувства, които 
обичайно не свързваме с 
престоя си на летището.

ЕКСТЕРИОР

Иновативна архитектура 
„приземява“ летището в Мексико
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Ако през октомври ля-
тото започва неудържимо 
да ви липсва, Тайланд е 
дестинацията, която ще 
възвърне настроение-
то ви. Докато по наши-
те географски ширини 
настъпват есен и зима, 
там ще събирате тен по 
прекрасните плажове. 
Страната има три вместо 
четири сезона - горещ, 
хладен и дъждовен. От 
октомври до февруари 
е хладният сезон, кое-
то означава температури 
над 26 градуса. Кралство 
Тайланд привлича по-
вече туристи, отколкото 
която и да е друга стра-
на в Югоизточна Азия, 
с комбинация от смай-
ваща природа, вдъхно-
вяващи храмове и руи-
ни от приказни градове 
от древността. Минало, 
настояще и бъдеще са 

хармонично преплетени 
в тази страна. В столи-
цата Банкок (Bangkok) 
съжителстват бляскави 
небостъргачи, будистки 

храмове и ултрамодерни 
хотели. Банкок е столица 
на Тайлан от 1782 г., гра-
дът е и политическият, 
икономически и социа-
лен център на страната. 
Тук пристигат повечето 
чуждестранни туристи, 
въвлечени в приключе-
нието Тайланд. То не би 
било истински вълну-

ващо без посещение на 
артистичния, духовен и 
военен център на Юго-
източна Азия - древната 
столица Аютая. „Перлата 

на Изтока“ е била столи-
цата на Тайланд от 1350 
г. до разрушаването от 
завоевателите бирманци 
четири века по-късно. 
Трийсет и трима крале от 
различни династии са по-
строили стотици храмове 
и хиляди статуи на Буда 
в град-държава, чиито 
руини и запазени архиви 

показват, че е бил един от 
най-богатите и най-хуба-
вите градве в Югоизточ-
на Азия. 

царският път за посе-
щение на Аютая е през 
реката на кралете Чао 
Пхрая, извиваща се като 
змия 365 км от северните 
високи части на Тайланд 
до Сиамския залив. Тя 
минава непосредствено 
край Банкок. Затова не 
пропускайте да се качите 
и да поплавате на „Ма-
нохра Сонг“, прекрасно 
реставриран петдесетго-
дишен шлеп за превоз на 
ориз, направен изцяло от 
тиково и редки дървета. 

Това е най-луксозният 
плавателен съд по река-
та, изграден по светов-
ни яхтени стандарти, със 
само четири самостоя-
телни кабини, обзаведе-
ни с тайландски гоблени, 

пищни тъкани, резби и 
изтънчени занаятчийски 
произведения и антики, 
напомнящи за древното 
кралство Сиам.

Вечеря на палубата на 
това уникално бижу, как-
то и екзотичните сменя-
щи се гледки определено 
ще останат сред неза-
бравимите ви спомени. 
Кралският дворец (Grand 
Palace) е другата емблема 
на тайландската столица. 

Той е величествено ар-
хитектурно постижение, 
дом на смарагдовия Буда 
(Emerald Buddha), който 
е най-почитаният образ 
на Буда в Тайланд. Дво-
рецът е разположен на 

площ от 945 000 кв. м и 
обхваща над 100 сгради, 
в които е събрана 200-го-
дишна история на двор-
цов живот и архитектур-
ни експерименти. Ето и 
още някои забележител-
ности, с които не се раз-
минава нито един турист 
в Тайланд.

Уат По 
(Wat Phra Kaew) 
Това е най-старият и 

най-голям храм в Банкок. 
Притежава най-богатата 
колекция от изображения 
на Буда - над 1000, и най-
големия, който е дълъг 46 
м и висок 15 м. Очите му 
са направени от перли. 

Това е най-почитаният 
будистки храм в Тайланд. 

Океански свят 
Сиам

Най-големият воден и 
образователен център в 
Югоизточна Азия. Аква-
риумът има повече от 30 
000 водни обитатели от 
около 400 вида. Тук дори 
можете да поплувате с 
истински акули. 
Плаващият пазар 

Световноизвестният 
плаващ пазар се намира 
на 80 км извън Банкок. 
Можете да стигнете до-
там по суша и по вода. 
Най-добре е да си нае-
мете някоя от многото 
лодки за туристи ,които 
обкръжават пазара от су-
трин до обяд. Не забра-
вяйте, че тук пазарлъкът 
при покупката дори на 
един плод или едно цвете 
е задължителен.

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

ПъТЕШЕСТВЕНИК

Кралството привлича повече 
туристи, от която и да е друга 
страна в Югоизточна Азия

Приключението Тайланд
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Богата програма от 
лекции, изложби, филми, 
детски работилници и 
редица намеси в град-
ската среда стартира в 
пловдивския квартал „Ка-
пана“ в рамките на One 
Architecture Week 2014. 
Инициативите по време 
на международния ар-
хитектурен фестивал ще 
оставят следи с постоя-
нен и временен характер 
върху облика на града. 
Тазгодишното издание на 
форума е на тема „Въз-
можното невъзможно“.

Проектът „Повърх-
ност“ на един от лектори-
те в професионалния фо-
рум - Нура Ал Сайех, ще 
препавира улица в „Капа-
на“. За този проект Сайех 
е вдъхновена от социал-
ните, религиозните и по-
литическите контрасти в 
Пловдив. Улицата е едно 
от публичните простран-
ства във всеки град и ра-
ботейки с повърхностния 
й слой, авторката ще сти-

мулира възприемането 
й като място за взаимо-
действие между различни 
хора.

„Ключ“ е една от град-
ските намеси, която е 
дело на Иван Мудов, съз-
дадена специално за One 
Architecture Week 2014. 
Идеята е да се свържат 
десет помещения в твор-
ческия квартал в обща 
електрическа мрежа и да 
се даде възможност на 
жителите и посетителите 
на квартала да ги контро-
лират с един-единствен 
ключ.

В рамките на „ДЕ-ни-
велация“, съвместна ра-
бота на Derida Dance и 
Държавна опера - Плов-
див, ще бъде проведено 
десетдневно работно ате-
лие с танцьори, визуален 
артист и архитект, чийто 
фокус ще бъде създава-
нето на пърформанс ин-
сталация. Резултатите от 
ателието ще бъдат пред-
ставени под формата на 

инсталации в различни 
локации на „Капана“ чрез 
средствата на съвремен-
ния танц, театър и визу-
ални изкуства.

За да създаде проекта 
„К/Капанът пише“, Неда 
Генова ще прекара десет-
те дни на One Architecture 
Week 2014 в „Капана“, 

като критично анализира 
под формата на текстове 
случващото се в квартала 
по време на фестивала. 
Множащите се всеки ден 
изписани листове хартия 
ще се превърнат в част 
от архитектурна инста-
лация. 

Сдружение Хамалоги-
ка от Бургас участва в 
програмата с „Идеален 
град“. Проектът ще про-
следи виждането на хора-
та за идеалните градове в 
серия от видеоинтервю-
та, заснети в Бургас и по 
време на архитектурния 
фестивал в Пловдив.

Работилницата „Пле-
тене с хартия“ на Джи-
джи систърс на 19 ок-
томври ще научи мал-
чуганите  да  правят 
собствени елементи от 
хартиени листове и да 
импровизират с тях, съз-
давайки архитектурни 
министруктури - небос-
търгачи, мостове и кули, 
които ще останат изло-
жени по време на фес-
тивала. 

Инициативата „От-
ново на училище“ тази 
година ще се проведе 
в София и Пловдив. Тя 

предвижда срещи на 
ученици от I до IV клас 
с професионалисти от 
областта на архитекту-

рата, строителството, 
градското планиране, 
ландшафтната архитек-
тура и геодезията, които 
да ги въведат в основи-
те на своите професии. 
Информацията ще бъде 
поднесена по интересен 
за децата начин, като се 
разкрият ключови мо-
менти от практиката, 
творческият процес и 
страстта на архитектите 
към това, което създа-
ват.

„Възможното невъзможно“ завладява 
градската среда на One Architecture Week

ФОРУМИ

Български и чужди архитекти 
работят заедно в пловдивския 
квартал ÑКапанаî

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Жуао Руиво 
(Фора) 

Фора е архи-
тектурен колек-
тив, основан през 
2009 г. в Атина 
от португалците 
Жуао Фагуля, Ра-
кел Оливейра и 
Жуао Руиво. Сега 
студиото им е със седалище в Лиса-
бон, където те често си сътрудничат с 
други архитекти, урбанисти, дизайне-
ри и инженери. Работата им изследва 
връзкaтa между обществената и лич-
ната сфера и ролята на архитектурата 
като основен социален инструмент. 
Екипът е участвал в няколко изложби, 
включително през 2012 г. на биенале-
то във Венеция, а работата му е била 
награждавана в редица международни 
конкурси. През 2014 г. Фора печелят 
конкурса за реновация на централния 
площад в Пловдив след два етапа на 
гласуване и в конкуренция със 125 
проекта от 41 държави. 

Роберто 
Гонзалез 
Гарсиа 
(Андрес Жак)

Роберто Гонза-
лез заедно с Ан-
дре с  Жак ръко-
водят Office for 

Political Innovation, а девизът им е 
„Архитектурата е технологичният 
образ на обществото“. В момента във 
фокуса на тяхната работа е изследва-
нето на свързаните домакинства като 
вид активен политически урбанизъм. 
Съвсем наскоро те бяха отличени със 
Сребърен лъв за най-добър изследо-
вателски проект на архитектурното 
биенале във Венеция, курирано от Рем 
Кулхас. През 2012 г. Музеят за модер-
но изкуство в Ню Йорк (MoMA) вклю-
чи Ikea Disobedients на Андрес Жак в 
колекцията си.
Дорийн Лиу 
(Ноуд Офис)

С л е д  к ат о  с е 
дипломира  като 
магистър по aр-
хитектура от UC 
Berkeley и получа-
ва докторската си 
степен по дизайн 
от Harvard Graduate School of Design, 
Дорийн Лиу създава дизайн студи-
ото Ноуд (Nansha Original Design) 
в Хонконг, Нанша и Гуанджу. Сред 
реализираните архитектурни проек-
ти на студиото са музеят Guangzhou 
Times, Nansha Science Museum, Nansha 
Bookstore, постояннaтa локация на 
Lianzhou Int’l Photography Festival и 
много други. Тази година Дорийн е ку-
ратор на павилиона на Хонконг на би-
еналето за архитектура във Венеция.

НА СВЕТОВНО НИВО

ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ


