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Общо 26 580 640 лв. 
одобри правителството 
за изпълнението на про-
екти и дейности за пре-
дотвратяване, овладяване 
и преодоляване на по-
следиците от бедствия. 
На общините се очаква 
да бъдат преведени 21 
733 543 лв. Останалите 
средства са за министер-
ствата на вътрешните ра-
боти, здравеопазването, 
отбраната, образованието 

и науката, регионално-
то развитие, транспорта, 
информационните тех-
нологии и съобщенията 
и по бюджета на Минис-
терския съвет за област-
ните управители.

Основното предназ-
начение на одобрените 
разходи е за дейности, 
извършени от сили на 
Единната спасителна 
система при овладяване 
на обстановката в резул-

тат от вредното въздейст-
вие на водите на тери-
торията на засегнатите 
общини и за възстано-
вяване на сгради и ин-
фраструктурни обекти. 
Възстановителна помощ 
е предоставена за укреп-
ване или премахване на 
жилищни сгради, стана-
ли опасни и негодни за 
обитаване в резултат от 
наводнение или земетре-
сение.

От сЕдМицата

Част от средствата са за укрепване 
и премахване на жилищни сгради

Правителството отпусна 26,5 
млн. лева за борба с бедствията

създаване на публичен ре-
гистър на брокерите на недви-
жими имоти, постигането на 
ясни регламенти в бранша и 
повече етика в отношенията са 
част от мерките, които тряб-
ва да се вземат спешно срещу 
нелоялната конкуренция в сек-
тора. това каза иван Велков, 
председател на Комисията по 
професионална етика към На-
ционално сдружение недвижи-
ми имоти (НсНи), по време на 
кръгла маса в Пловдив на тема 
„Хората и брокерите“. той под-
черта, че с въвеждането на ясни 
правила, задължения и отговор-
ности и с налагането на по-ви-
соки професионални критерии 
за дейността на брокерите на 
недвижими имоти ще се гаран-
тират правата и интересите на 

потребителите на тези услуги. 
Ще се защитят интересите на 
държавата и обществото и ще 

се създадат условия за лоялна 
конкурентна среда на пазара 
на недвижимости. Като всеки 

един бизнес в България, бро-
керството страда от нелоялна 
конкуренция, която се изостри 

много поради финансовата кри-
за, но най-сериозният проблем 
в момента е краденето на офер-
ти - каза Мирослав Язов, член 
на Ус на НсНи. Една и съща 
оферта може да бъде видяна 
по сайтовете с еднакви снимки 
и описания, но на различни 
цени. В един момент се започва 
наддаване и в крайна сметка 
всички са губещи. тази нело-
ялна практика в момента е най-
пагубна за развитието на паза-
ра, каза Язов. На срещата бяха 
изтъкнати още предимствата и 
ползите от използването на бро-
кер при покупка на имот, бяха 
откроени и добрите, и лошите 
практики. Присъстващите по-
лучиха съвети и от какво трябва 
да се пазят бъдещите продавачи 
и купувачи на имотния пазар. 

Нелоялната конкуренция e проблем № 1 за брокерите

допълнителни сред-
ства в размер на 8 747 
305 лв. одобри прави-
телството за финансира-
не на дейности за подо-
бряване на училищната 
база в страната. Ще бъде 
обновено учебно-техни-

ческото оборудване, ще 
се обзаведат базите за 
практическо обучение 
и учебните стаи. Ще се 
подобрят и помещенията 
в общежитията.

средствата са пред-
видени в централния 

бюджет за изпълнение 
на Националната про-
грама „Модернизация 
на материалната база в 
училище“. те ще бъдат 
преведени по бюджетите 
на министерствата на 
образованието и науката, 
на земеделието и храни-
те, на културата, на мла-
дежта и спорта и на 141 
общини. с тях ще бъдат 
оборудвани кабинети и 
работилници за профе-
сионално обучение, ще 
бъдат доставени мебели, 
учебни пособия и ма-
териали, ще се подме-
нят подовите настилки 
в училища, общежития 
и детски градини, в ко-
ито има предучилищни 
групи. По този начин ще 
се осигурят по-добри 
условия за обучение и 
възпитание на децата.

Модернизират училищната 
база с 8,7 млн. лв.

3,5 км от магистрала 
„струма“ между пътния 
възел за Петрич и грани-
цата с Гърция ще бъдат 
пуснати най-късно до 
края на ноември. това 
каза председателят на 
Управителния съвет на 
агенция „Пътна инфра-
структура“ (аПи) инж. 
Лазар Лазаров. По думи-
те му, вече е постигнато 
принципно споразуме-
ние фирма „актор“ да 
довърши най-късата от-
сечка от автомагистрала 
„струма“ - между сан-
дански и Кулата, като за 
целта ще бъде удължен и 
договорът с гърците. 

трасето е почти гото-
во. Остава да се положат 
още малко насипи, ас-
фалт, както и да се мон-
тират мантинели. Лаза-
ров заяви, че още не е 

оптимист за завършване 
на отсечката до пролет-
та, защото строителят 
на Лот 4 на „струма“ 
все още не е проявил 
нужното желание за ра-
бота, въпреки че са ком-
пания с доказан оборот 
от 8 млрд. евро. строи-
телството на най-късата 
отсечката от аутобана 
тръгна през април 2012 
г. срокът за изпълне-
ние на договора бе 23 
месеца, като през април 

2014 г. бе удължен с око-
ло 4 месеца. Проектът 
предвижда на лота да 
бъдат изградени седем 
надлеза, шест подлеза, 
седем моста. Миналата 
седмица стана ясно, че 
обжалване в Комисията 
за защита на конкурен-
цията (КЗК) на проце-
дурата за изграждане на 
най-трудния участък от 
аМ „струма“ може зна-
чително да забави стро-
ежа на аутобана. 

Пускат 3,5 км от АМ 
„Струма“ до месец
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Големите инфраструк-
турни проекти в столи-
цата ще бъдат отложени 
за следващата година, 
съобщи кметът на со-
фия Йорданка Фандъко-
ва. През 2015-а ще за-
почне ремонтът на бул. 
„цариградско шосе“ в 
участъка от бул. „Пейо 
К. Яворов“ до 4-ти км. 
За догодина се отлага и 
реконструкцията на бул. 
„България“ при кръс-
товището с бул. „акад. 

иван Гешов“, където е 
предвидено изграждане 
на кръстовище на две 
нива. Предстои да бъдат 
пуснати и три нови от-
сечки от метрото, каза 
още Фандъкова. 

З ап и т а н а  д а л и  щ е 
бъде прекратена практи-
ката за въвеждане в екс-
плоатация на завършени 
строежи без изградена 
към тях инфраструкту-
ра, тя посочи, че това е 
въпрос на контрол и че 

собствениците поемат 
ангажимента да изграж-
дат прилежащата инфра-
структура.

К м е т ъ т  н а  с о ф и я 
уточни, че в средата на 
ноември т.г.  ще бъде 
пуснато движението в 
района на Лъвов мост, 
както и в ремонтирания 
участък от бул. „алек-
сандър Малинов“ в кв. 
„Младост“, който е за-
творен заради строител-
ството на метрото.

От сЕдМицата

Големите инфраструктурни проекти 
в София се отлагат за 2015-а

Европейската комисия 
поиска от България да 
определи повече обекти 
за „Натура 2000“ - ев-
ропейската мрежа от за-
щитени природни зони. 
това е записано в месеч-
ния пакет от решения 
на ЕК, свързани с неиз-
пълнението на задъл-
женията на страните от 
общността.

Първоначално Бъл-
гария определи доста-
тъчен брой специални 
зони - 114, но площта 
на шест от тях се ока-
за значително по-малка 
от изискваната съгласно 
списъка на орнитологич-
но важните места, става 
ясно от съобщението на 

Брюксел. В него се при-
помня, че процедура за 
нарушение на страната 
по отношение на специ-
алните зони беше започ-
ната още през 2008 г.

Въпреки това обаче 
проблемите остават, осо-
бено по отношение на 
специалната защитена 
зона „Калиакра“, във 
връзка с която има вися-
що дело в съда на Ес. 

Не се изпълняват задъл-
жения и по отношение 
на областта на Рила, къ-
дето има местообитания 
на 17 вида птици.

България има срок от 
два месеца да предпри-
еме действия за разре-
шаване на проблема, в 
противен случай казусът 
може да бъде отнесен до 
съда на Ес, допълват от 
Брюксел.

Последен шанс да 
продължи работата си 
може да получи тЕц 
Варна, която трябва да 
бъде затворена на 31 
декември тази година. 
Причината за преуста-
новяването на дейност-
та на централата е лип-
сата на изискваните от 
Ес сероочистващи ин-
сталации. Новият шанс 
е записан в мерките, ко-
ито ЕК очертава за Бъл-
гария в случай на спира-
не на вноса на руски газ 
заради напрежението по 
оста Москва-Киев.

Миналата седмица 

бяха представени ре-
зултатите от проведен 
стрес тест на европей-
ската газова система в 
случай на спиране на 
доставките на синьо го-
риво от Русия, като в 
документите се посоч-
ва, че България е една 
от страните, които биха 
пострадали най-тежко 
при такъв развой на съ-
битията.

Една от конкретните 
мерки, които ЕК предла-
га, е именно тЕц Варна 
да получи краткосрочна 
дерогация (възможност 
за неприлагане на опре-
делени изисквания или 
правила) и така да се 
даде нов интервал от 
време, през който цен-
тралата да може да бъде 
спасена.

 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:

Започва  ст ро ежът 
на спортна зала „аре-
на Бургас“, информират 
от общината на край-
морския град. За симво-
личния старт по покана 
на кмета димитър Ни-
колов и президента на 
Българска федерация по 
лека атлетика - добро-
мир Карамаринов, у нас 
пристига легендарният 
лекоатлет сергей Бубка. 
той ще даде подкрепа за 
кандидатурата на Бур-
гас за домакин на Евро-
пейското първенство по 
лека атлетика в зала през 
2019 г.

„арена Бургас“ ще се 
строи в две фази. Пър-
воначално ще се изграж-

да многофункционална 
зала с основен профил 
лека атлетика, а впо-
следствие обектът ще се 
допълва с още корпуси 
за други видове спорт. 
Мултифункционалната 
зала ще бъде изградена 
на мястото на старата 
дивизия в комплекс „из-
грев“. имотът бе прех-

върлен от Военното ми-
нистерство на общината. 
Местните власти осигу-
риха 5 млн. лв. от общо 
необходимите за проек-
тиране и изграждане над 
30 млн. лв. В момента 
теренът се разчиства от 
порутените постройки, 
уточниха от кметството 
в Бургас.

Легендарният Бубка идва за 
първа копка на „Арена Бургас“

Последен шанс за 
ТЕЦ Варна

Брюксел настоява за повече 
зони от „Натура 2000“
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Катя ТОДОРОВА

само преди дни запо-
чна строителството на 
част от завода за опол-
зотворяване на столич-
ните битови отпадъци. 
Първият етап на проекта 
е завършен с построява-
нето на модерното депо 
за отпадъци преди две 
години. От януари в екс-
плоатация са и двете ин-
сталации за преработка 
на биологични отпадъци 
„Хан Богров“.

според информация-
та от общината вече се 
работи по актуализиран 
график и вече при три 
от петте сгради има на-
предък и се очаква до 
Коледа те да бъдат по-
крити. Оборудването за 
завода се произвежда в 
момента в Германия и 
австрия. Обектът трябва 
да бъде приключен до 
края на август 2015 г. 
договорът със строителя 
предвижда за всеки ден 
закъснение от срока да се 
плащат по 200 000 евро. 
Контрактът с обединение 
„актор ад - Хелектор 
ад“ е за 213 462 193 лв., 

което е повече от заложе-
ните за проекта. Запоз-
нати твърдят, че западни 
фирми са давали двойно 
по-ниска цена за изграж-
дането. Заводът трябва 
да е с капацитет от 410 
000 тона отпадъци, които 
ще се сортират ръчно. 
след това боклуците ще 
се третират биологично, 
ще се сушат и накрая от 
тях ще се произвежда 
154 000 тона RDF гори-
ва (подбрани отпадъчни 
горива), което ще се из-
ползва в „топлофикация 
софия“.

През юли миналата го-
дина КЗК разкри, че гър-
ците са спечелили търга 
с фалшиви документи, 
в които са декларирали 
неверни данни за изгра-
дените от тях подобни 
съоръжения, и отмени из-
бора им. според експер-
ти, имало е и други нару-
шения. Подадената от тях 
техническа оферта била 
пълна с пропуски. Отдел-
но елините са предвиди-
ли само формално про-
изводството на компост 
и са заложили 4 пъти 
по-голямо потребление 
на вода от останалите, с 

40% по-малко електри-
чество и 4 пъти по-малко 
дизелово гориво, което на 
практика било невъзмож-
но от техническа гледна 
точка. Въпреки намере-
ни кусури в процедурата 
обаче, Вас не я отменя и 
потвърждава избора. 

Решението на съдиите 
на практика спаси общи-
ната от загуба на дого-
ворените 193 млн. лв. от 
еврофондовете за стро-
ежа на завода за боклук. 
Причината бе изтичащи-

Над 1 милиард лева 
ще са нужни на Бълга-
рия, за да постигне за-
ложените цели за опол-
зотворяване и рецикли-
ране на отпадъците до 
2020 г. това е посочено 
в Националния план за 
управление на отпадъ-
ците. 

В документа е записа-
но, че страната изостава 
с изграждането на необ-
ходимата инфраструк-
тура за преработка на 

отпадъците, а процесът 
по закриването и рекул-
тивацията на старите 
общински депа за бито-
ви отпадъци, които вече 
не отговарят на норма-
тивните изисквания, все 
още е в начална фаза, 
въпреки че вече тряб-
ваше да е приключил. 
Заради това преди ня-
колко месеца срещу Бъл-
гария вече започна и на-
казателна процедура от 
страна на Европейската 

комисия. 
съществуващата ин-

фраструктура няма ка-
пацитет за достигане на 
целите за рециклиране и 
оползотворяване. Недос-
татъчен се оказва и капа-
цитетът за обезвреждане 
на опасни отпадъци.

Заради липсата на ме-
ханизми пък, които да 
защитават социално сла-

бите слоеве от населе-
нието, няма как да бъдат 
значително завишени 
таксите и така да се оси-
гури финансов ресурс за 
инвестиции в сектора.

Най-много средства 
ще са необходими за ин-
сталации за компостира-
не и анаеробно разграж-
дане - почти 290 млн. лв. 
За закриване и рекулти-

вация на стари депа за 
битови отпадъци са нуж-
ни над 176 млн. лв., а за 
изграждане на нови депа 
и претоварни станции 
- други 165 млн. лв. За 
съдове за разделно съби-
ране на биоотпадъци ще 
са необходими 53 млн. 
лв., а почти още толкова 
трябват и за превоза на 
разделно събраните био-

отпадъци. Компостерите 
за домашно компостира-
не ще струват почти 30 
млн. лв. За изграждането 
на общински площадки 
за безвъзмездно преда-
ване на разделно събра-
ни отпадъци пък ще са 
необходими 53 млн. лв. 
За по-голямата част от 
парите България ще раз-
чита на европейските 
фондове, става ясно от 
документа. Предвидени 
са средства по новите 
оперативните програми 
за периода 2014-2020 г.

Общините обаче ще 
трябва сами да финан-
сират изграждането на 
площадките за безвъз-
мездно събиране на от-
падъци от домакинства-
та, закупуването на до-
машни компостери с цел 
насърчаване на компос-
тирането и подготовката 
на проекти за рекулти-
вация на депа. Площад-
ковата инфраструктура 
и претоварните станции 
пък ще се изграждат с 
пари от бюджета. също 
с държавни пари ще се 
закриват и рекултивират 
старите депа за отпадъ-
ци. Като възможност са 
посочени и публично-
частни проекти.

Изоставаме с инфраструктурата за преработка 

тЕМата

Криза с боклука тегне над София

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

Столицата без завод за 
отпадъци поне още година

От септември 2005 г. до 
ноември 2007 г. 3 българ-
ски фирми прибраха около 
15 млн. евро за балирането 
и съхраняването на боклука 
на София

От 1 декември столичани ще могат 
да оставят старите си мебели и електро-
уреди на 10 обособени за целта специ-
ални площадки, съобщиха от общината. 

там софиянци ще могат да изхвърлят 
растителни отпадъци. На някои места 
ще се приемат и опаковки от пластма-
са, хартия и стъкло, стари батерии и 
текстилни отпадъци. срещу заплащане 
ще може да се предава и желязо. три от 
площадките са до железопътните гари 
„софия-север“, „илиянци“ и „искър“. 
другите са в кварталите „Люлин“, 

„Кремиковци“, „Банкя“ и „Бояна“. 
събраните зелени отпадъци ще се из-
возват на терена в „Хан Богров“. той 
е част от интегрираната система за 
преработка и функционира от началото 
на годината. За 9 месеца там вече са об-
работени 8200 тона зелена биомаса, от 
които са произведени 800 тона компост 
за торене. Преработени до този момент 
са и 3200 тона хранителни отпадъци, 
които са събрани от 1000 ресторанта, 
столове, детски градини, училища, па-
зари и хранителни вериги.

От декември хвърляме мебелите 
на 10 специални площадки
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ят в края на миналата го-
дина срок, поставен от 
Брюксел за подписване на 
договор с фирмата изпъл-
нител.

сагата със столичния 
завод за боклук става осо-
бено актуална през юли 
2005 г.,  когато жители 
на кв. суходол блокира-
ха достъпа към местното 
депо за отпадъци. тога-
ва спешно бе намерено 
алтернативно междинно 
решение - опаковане на 
боклуците по технология-
та на австрийската фирма 
„ивенио“. 9 месеца по-
късно общината проведе 
конкурс за инвеститори, 
в който участваха 39 бъл-
гарски и чуждестранни 
фирми. Малко по-късно 
обаче търгът беше прекъс-
нат, като беше обяснено, 
че той служел само за „на-
бавяне на информация“, 

а фабриката за преработ-
ка на боклук трябвало да 
бъде построена с пари от 
европейските фондове.

Година след началото 
на балирането на столич-
ния боклук започна епо-
пеята и с неговото разна-
сяне из страната. Част от 
него бе транспортирана 
на стотици километри от 
софия. Приемането или 
не на бунището на съ-
ответната община стана 
част от противопоставя-
нето между управляващи 
и опозиция. От септември 
2005 г. до ноември 2007 
г. три български фирми 
прибраха около 15 млн. 
евро за балирането и съх-
раняването на боклука на 
софия, когато община-
та успя отново да отвори 
столичното депо за бок-
луци, въпреки съпроти-
вата на населението на 

суходол. Оттогава на раз-
лични интервали от вре-
ме се появяваха различ-
ни изявления за мястото, 
технологията и датата за 
завършване на бъдещата 
фабрика за боклук, без 
да има видим конкретен 
напредък. 

3 години преди да бъде 
решено „актор“ да строи 
завода, през юни 2010 г., 
обединението „Хут-ста-
нилов“, включващо бъл-
гарската фирма „стани-
лов“ ЕООд и германската 
„Хайлит Умвелтехник“, 
бе избрано от общината за 
изпълнител на проекта с 
оферта от 208 808 700 лв. 
През януари 2012 г. обаче 
столичната община обяви 
на сайта си нова процеду-
ра по избор на строител 
на завода за боклук. В нея 
прогнозната стойност на 
проекта е 166 млн. лв.

тЕМата

Криза с боклука тегне над София
Работи по технологията за 
компостиране, която все повече се 
предпочита в Европа

 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

Е к о з а в о д ъ т  в 
Шишманци реши зна-
чителен екологичен и 
социален проблем за об-
щина Пловдив, свързан 
със замърсяването при 
изхвърляне на битови-
те отпадъци в депото 
край река Марица. това 
е първият реално функ-
циониращ завод в Бъл-
гария, който работи по 
уникална за Балканския 
полуостров технология.

За неговото завърш-
ване държавата отпусна 
близо 32 млн. лв., кое-
то е около две трети от 
средствата, необходими 
за изграждането му. а 
за база бяха ползвани 
и част от съществува-
щите празни сгради на 
бившия стоманолеярен 
завод в Шишманци.

Оборудването и тех-
нологията са на френс-
ката фирма „тексем“, 
която е построила по-
добни заводи в Белгия, 
Южна Франция, испа-
ния и четири завода във 
Виетнам. 

В Шишманци успеш-
но се прилага техноло-
гията на компостиране-
то. При нея се извършва 

триетапно сепариране 
на битовите отпадъци, 
при което се отделят 
всички оползотворяеми 
и органични отпадъци, 
накрая неоползотворя-
емите (като например 
строителните и др.) 
отпадъци се транспор-
тират в изграденото в 
съседство депо за твър-
ди битови отпадъци. 
Органичните отпадъци 
се подлагат на аеробна 
ферментация, в резултат 
на което като краен про-

дукт се получава ком-
пост - ценен продукт за 
наторяване на земедел-
ските земи. В България 
за първи път се строи 
завод на тази основа, а 
компостирането е тех-
нология, която все пове-
че се предпочита и на-
лага в Европа. Предпри-
ятието има възможност 
да преработва 125 000 
тона битови отпадъци 
годишно при двусменен 
режим на работа. В мо-
мента заводът е изцяло 
изграден в своя първи 
етап, завършени са и 
строително-монтажни-
те работи за безпрепят-
ственото монтиране на 
втора поточна линия. 
с нея количеството на 
сепарираните отпадъци 
може да нарасне почти 
двойно.

стара Загора започна изграж-
дането на система за управление 
на битовите отпадъци като първа 
стъпка към завод за преработката 
им. Проектът е на стойност 52 
млн. лв. и се финансира от Опе-
ративна програма „Околна среда 
2007-2013 г.“. той има за цел да 
намали замърсяването на околната 
среда в общините от региона на 
стара Загора. Ще се постигне уве-
личаване на разделното събиране 
на битовите отпадъци и тяхното 
рециклиране, въвеждане на ефек-
тивна и екологосъобразна система 
за съвременно управление на от-
падъците в региона. Регионалният 
център включва депо за неопасни 
отпадъци (клетка 1 с полезен обем 
1,2 млн. куб. т), Общински център 
за рециклиране и инсталация за 
сепариране и закрито компости-
ране. Проектът за Регионалната 
система включва още три обекта 
- претоварни станции за битови 
отпадъци в Казанлък, Гурково и 
Гълъбово, чието изграждане вече 
е в ход. 

От години община стара Загора 
плаща отчисления, защото няма 
модерно депо и колкото пове-
че се забавя строителството му, 

толкова повече ще плащат граж-
даните, каза по време на първата 
копка кметът Живко тодоров. той 
припомни за затрудненията, през 
които премина проектът, с двего-
дишните съдебни спорове относ-
но доклада за ОВОс и проекта 
за Подробен устройствен план, 
които бяха обжалвани на няколко 
инстанции, но в крайна сметка 
общината спечели делата. сегаш-

ното градско сметище „Мандра 
баир“ ще бъде ликвидирано, за 
което ще бъдат необходими при-
близително 3 млн. лв. следващата 
стъпка ще е изграждане на завод 
за преработка на битови отпадъ-
ци, с който ще се затвори цикълът 
на управлението им. Регионал-
ното депо за отпадъци на стара 
Загора трябва да бъде готово до 
средата на 2015 година.

Стара Загора изгражда модерно депо Получените при се-
парирането отпадъци от 
хартии, картони, стъкле-
ни и пластмасови бутил-
ки, пластмасови опаков-
ки и торбички, метали 
и други се събират раз-
делно и като ценна суро-
вина се предлагат на съ-
ответните предприятия 

за рециклиране. В края 
на сепариращата линия 
на завода в Шишманци 
неоползотворените от-
падъци (строителни и 
инертни материали) се 
товарят на самосвали и 
се извозват в съседното 
депо за твърди битови 
отпадъци. 

Ценни суровини отиват 
за рециклиране

ПРАКТИЧНО

Още от края на 50-те години на мина-
лия век във Виена работи първият завод 
за изгаряне на отпадъци - „Фльотцер-
щайг“. Енергията от него се използва 
за централно отопление. Втората по-
добна мощност в австрийската столица 
заработва през 1971 г. В пещите на 
съоръженията отива остатъчен боклук 
след отделянето на стъклото, хартията и 
пластмасата - отпадъците, които могат да 
се рециклират.

Във Виена има три завода за боклук и 
в техните пещи се изгарят близо 1 млн. 
т битови отпадъци и осигуряват топлина 
на една четвърт от домакинствата в гра-
да. От тон боклук се произвеждат около 
2,5 мегават часа топлинна енергия. Жи-
лище от 70 кв. м при средно потребление 
плаща за топлинна енергия и подгряване 
на вода 650 евро годишно с ддс. От тон 
боклук остава килограм гъст прах, пълен 
с вредни и едновременно ценни метали.

Във Виена горят сметта 
в пещите на парното

Шишманци реши екологичен 
проблем на Пловдив
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Разговаря  
Илияна КАРАЛАНОВА

- Господин Чернев, 
преди дни излезе ста-
тистика, според коя-
то административната 
тежест върху бизнеса, 
налагана с многоброй-
ните и ненужно услож-
нени държавни регу-
лации, възлиза 3 млрд. 
лева годишно. Това ли 
е причината сериозни 
играчи на пазара да на-
пускат страната ни?

- Факт е, че всяко пра-
вителство през послед-
ните 25 години обещава 
да намали администра-
тивната тежест и така 
наречените режими за 
правене на бизнес. това 
не се случва. тези те-
жести и режими са като 
Феникс. администраци-
ята е достатъчно гъвкава 
и измисля нови и нови. 
Шегуваме се, че праве-

нето на бизнес у нас е 
скъпо хоби. Все по-мал-
ко са хората, които вяр-
ват, че с труд ще успеят. 
Успяват само партиите, 
които си дават големи 
субсидии, в пъти по-го-
леми от тези в Германия. 
Политиката стана биз-
нес у нас. Започнаха да 
правят партии по бизнес 
план. Против съм бизне-
сът да прави партии и да 
участва в политиката, за 
да се защитава. има друг 
начин това да стане.

- Говорите за полити-
ката като за бизнес, но 
самият Вие бяхте кан-
дидат за кмет на София 
през 2011 г. Какво щях-
те да промените, ако 
бяхте успели да влезете 
в местната власт?

- идеята ми беше да 
се явя като независим с 
подкрепата на социал-
демократите. Постиг-
нахме добър резултат. 
Но тогава, през 2011 г., 
разбрах с огорчение, че 
у нас няма честни из-
бори. това, че се купу-
ват гласове, го знаех. Но 
видях, че дори в моята 
секция, където гласува-
хме 8 души приятели и 
роднини, имам 1 глас. 

Оставям това без комен-
тар. Мисля, че спорът за 
избирателната система 
е излишен, ако изборите 
не станат честни. У нас 
не е имало честни избо-
ри и затова са виновни 
партиите, които са ни 
управлявали. На тези 
избори разбрах, че сис-
темата е непробиваема. 
Някои казват, че се нуж-
даем от Политически 
борд. Отговарям сега на 
въпроса Ви - опитах се 
да променя ситуацията 
на бизнеса и гражданите 
в софия към по-добро. 
Мисля, че всеки честен 
човек е длъжен да опи-
та.

- Нарекохте „цирк“ 
ситуацията с малкия и 
средния бизнес, която 
се разиграва от начало-
то на българския пре-
ход. Защо тръгнахме в 
грешна посока, която 
ни отведе в задънена 
улица?

- България е имала 
закон за търговско-ин-
дустриалните камари 
от 1895 до 1948 г. той 
е бил премахнат. дори 
демократичните проме-
ни след 10 ноември не 
доведоха до приемането 
на такъв закон. Бизне-
сът беше раздробен и 
това е умишлено. така 
по-лесно може да бъде 
мачкан и манипулиран 
от партиите и властта. 
сега имаме тристранен 
съвет, който не е ефек-
тивен. свидетели сме на 
имитация на дейност, на 
влизане и на напускане 
на партньорите без съ-
ществен резултат.

- Какви проблеми би 
решило приемането на 
закон за търговско-ин-
дустриалните камари? 

- Преди изборите под-
писахме с някои от пар-
тиите меморандум. той 
се състои от три точки: 
приемане на закон за ка-
марите, диалог и защита 
на браншовите интереси 
и постоянна икономи-
ческа кръгла маса. По 
силата на този закон ще 
има една национална 
камара, която ще пред-
ставлява и защитава це-

лия бизнес. Надявам се 
десните партии, защо 
не и БсП, да подкрепят 
приемането на закона, 
защото това е на прак-
тика фундаментална ре-
форма в икономиката. 
тази реформа ще даде 
шанс на МсП, защото 
камарата ще защитава 
основно тях. има ли ра-
ботещи МсП, ще се за-
роди и средна класа. За 
едно демократично об-
щество е важно да има 
средна класа, хора със 
самочувствие и сигур-
ност. те ще се изправят 
срещу политическата 
безотговорност. другите 
реформи - пенсионната, 
в образованието и здра-
веопазването, изискват 
средства, които могат да 

дойдат, ако има работе-
ща икономика. Борбата 
с корупцията и реформа-
та в съдебната система 
също ще тръгнат, ако се 
вдигне стандартът. Няма 
как в едно бедно обще-
ство да няма корупция.

- Има ли страната 

ни нужда от чужди ин-
веститори „на всяка 
цена“?

- аз мисля, че се пре-
експонира темата с чуж-
дите инвеститори. да, те 
са важни, но какво сме 
направили за собствения 
си бизнес? ако той е до-
бре и се развива, то чуж-
дите инвеститори сами 
ще дойдат - не са нужни 
агенция за инвестиции-
те и президентски деле-
гации в чужбина, които 
са показни и са харчене 
на пари. Няма по-добър 
посланик на бизнеса от 
самия бизнес. 

- Как виждате ситуа-
цията на строителния 
бранш след спирането 
на средствата по „Ре-
гионално развитие“ и 

„Околна среда“? Ще 
успеят ли да изплуват 
фирмите, които вече 
са започнали да реали-
зират проекти по тези 
програми, а все още 
чакат финансиране?

-  Като цяло мисля, 
че приемането на закон 

за строителната камара 
беше положително явле-
ние. Вече има ред и се 
знае кой кой е в бранша. 
това трябва да стане у 
нас и национално ниво 
за всички фирми. стро-
ителните фирми се оп-
лакват от висок членски 
внос в строителната ка-

мара, но този въпрос те 
могат да си решат сами 
на Общо събрание. За 
тях е проблем свитият 
пазар. те разчитат на об-
ществени поръчки, на 
европейски фондове. 
Подкрепям идеята да се 
насочват фондовете из-
цяло в реални бизнеси. 
Против съм т.нар. „вир-
туални проекти“ - там е 
мафия и се краде много, 
правят го най-вече поли-
тиците чрез подставени 
лица. Проекти като „ад-
министративен капаци-
тет“ и други са източник 
на корупция и източва-
не на европейски сред-

ства. За съжаление тази 
практика дойде у нас от 
самия Ес. тези проек-
ти трябва да се спрат. 
ако има пари, то те да се 
насочват само в реални 
бизнеси - инфраструкту-
ра, земеделие и т.н.

- Оптимист ли сте 
по отношение на сред-
ствата, които се пред-
вижда да усвоим през 
новия програмен пери-
од - 2014-2020? Сред во-
дещите приоритети на 
Стратегия Европа 2020 
са иновациите.  Има 
ли българският биз-
нес сили да разработва 
подобни проекти и не 
слагаме ли каруцата 
пред коня, говорейки 
за иновации? Все пак 
имаме много по-съ-
щностни проблеми за 
решаване - свързани с 
машини, оборудване, 
човешки капитал...

- има голяма коруп-
ция в дирекциите, кои-
то се занимават с евро-
фондовете в министер-
ствата. сигнализираме 
за безобразия, в т.ч. по 
програма „Конкуренто-
способност“ - и нищо. 
Номинирахме служеб-
ния министър Щонов за 
„Златен охлюв“ за спре-
ни 100 млн. лв. Предиш-
ният министър драгомир 
стойнев и подчинените 
му подведоха фирмите 
по тази програма.

- Какви приоритети 
трябва да заложи но-
вият парламент, за да 
подпомогне работата 
на малкия и средния 
бизнес? Вярвате ли, че 
имаме потенциал за 
промяна във възходя-
ща линия?

- Винаги вярвам, че 
МсП имат  шанс ,  но 
трябва някой да ги по-
веде и да ги защитава. 
това не са партиите и 
министрите. това е все 
едно вълците да ги на-
правим овчари. трябва 
ни закон за камарите. та-
къв закон има във всич-
ки страни от Ес. и това 
не е случайно. Вярвам в 
десните партии. Мисля, 
че те ще разберат, че е 
крайно време да поста-
вят с този закон бизнеса 
в равноправно положе-
ние, за да започне влас-
тта да се съобразява с 
него.

Против съм бизнесът да 
прави партии и да участва 
в политиката, за да се 
защитава. Има друг начин 
това да стане

Приемането на закон за 
строителната камара беше 
положително явление. Вече 
има ред и се знае кой кой е 
в бранша. Това трябва да 
стане у нас и национално 
ниво за всички фирми

Има голяма корупция в 
дирекциите, които се 
занимават с еврофондовете 
в министерствата

Георги Чернев, председател на Софийската търговско-промишлена камара:

Г е о р г и 
Чернев е ро-
ден на 1 май 
1958 г. в Пер-
ник.  Завър-
шил е Френс-
ката езикова 
г и м н а з и я 
в  С о ф и я , 
У Н С С  с ъ с 
специалност 
„ Меж ду н а -
р од н и  и ко -
н о м и ч е с к и 
отношения“. 
Ма р кет и н г 
директор на 
„Тежко ма-
ш и н о с т р о -
ене“ - Радо-
м и р ,  п р ед -
с е д а т е л  и 
основател на 
Пернишката 
т ъ р г о в с ко -
промишлена 
палата, зам.- 
председател 
на Българска-
та търгов-
ско-промиш-
лена палата 
(БТПП), а от 
2005 г. пред-
седател на 
Софийската 
т ъ р г о в с ко -
промишлена 
камара. Се-
меен, с три 
деца.

Бизнесът беше раздробен умишлено, 
за да бъде манипулиран по-лесно
Все поñмалко са хората, 
които вярват, че с труд 
ще успеят
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активен летен сезон, 
с много огледи и запит-
вания, но неголям брой 
сключени сделки, отчи-
тат от „сдружение бро-
кери на имоти“ (сБи). 
те са готови с анализа на 
пазара на недвижимости 
през ваканционните ме-
сеци, както и с прогнози 
за сезон есен-зима.

Летния период опре-
делят като по-скоро про-
учващ за много клиенти, 
които се колебаят дали 
да инвестират в имот, 
или да оставят спестява-
нията си в банките. По 
отношение на ваканци-
онните имоти брокери-
те регистрират спад в 
търсенето от страна на 
рускоезичните клиенти. 
това се отнася както за 
планинските, така и за 
морските курорти. При-
чината е основно в де-
валвацията на руската 
рубла спрямо основните 
валути. Предвид продъл-
жаващата криза в Украй-
на брокерите не очакват 
съществено изменение 
на тази ситуация. според 
търгуващите с имоти по 
Черноморието сезонът 
не е така силен, както 
преди 2012 година. сега 

сделките във Варна са на 
приливи и отливи, като 
клиенти за покупка на 
имоти този сезон са пре-
димно българи.

За агенциите на имоти 

в централна България 
летният сезон е характе-
рен с множество огледи 
на къщи в планински ра-
йони, с добри комуни-
кации и висока степен 
на сигурност. Забелязва 
се търсене от страна на 
купувачи от софия и Ва-
рна, проявяващи активен 
интерес предимно към 
стари къщи за реставра-
ция. търсенето е в ни-
ския ценови диапазон. 
Чужденци пък търсят за 
покупка или под наем 
по-луксозни и качестве-
но ремонтирани имоти. 
В жилищния сектор тен-

денциите са две. Първата 
е от страна на млади се-
мейства и двойки, които 
избират своя първи дом.  
По-възрастни двойки из-
бират по-малки жили-
ща, с цел инвестиция или 
осигуряване на постоя-
нен допълнителен доход 
от наем. Брокерите отчи-
тат леко раздвижване в 
индустриалните имоти, 
като се търсят основно 
складови площи, празни 
терени за индустриално 
строителство, както и на 
цели предприятия. ин-
терес проявяват основно 
инвеститори от италия и 

австрия.
Като ново явление 

през  летните ме сеци 
секторът откроява по-
голямото предлагане на 
ненужни имоти от бъл-
гари, живеещи в чужби-

на. В повечето случаи 
става дума за наследена 
недвижимост, към коя-
то сънародниците ни не 
прояват интерес да сто-
панисват и менажират, а 
предпочитат да продадат. 

друга част от българите 
зад граница обаче актив-
но проучват пазара и са 
готови да закупят имот, 
който ще ползват след за-
връщането си в България 
след 3 до 5 години.

иМОти

Има раздвижване в бизнеса с индустриални 
парцели и складови бази

според брокерите от „сдружение 
брокери на имоти“ есенният пазар ще 
бъде активен, особено по отношение 
на наемите. това е обичайна тен-
денция с началото на академичната 
година в големите университетски 
центрове. тенденциите за покупка 
на имот ще останат почти на същите 
нива като до момента. Очакванията 
са, че след множеството огледи през 
лятото все пак купувачите ще вземат 
крайни решения за покупка. това би 
раздвижило пазара, тъй като ще влее 
свежи пари в имотите. Брокерите от 
сБи прогнозират, че решението за 
КтБ би променило ситуацията на па-
зара за недвижимости.

В сферата на ваканционните имоти 
брокерите очакват лек спад в тър-

сенето, което се определя от споме-
натия намаляващ интерес от страна 
на основната група купувачи у нас 
- руските граждани. На тяхно място 
може и да се появат нови играчи, но 
засега няма такива сериозни при-
знаци. Проект за бъдещ тунел под 
Шипка и активизирането на строи-
телството на обходните пътища около 
Габрово ще се отрази на търговията 
с имоти в района. Очаква се засилен 
интерес към купуване и наемане на 
промишлени терени и терени за скла-
дова дейност и обществени сгради. 
Би могло да се прогнозира и пови-
шен интерес към жилищни имоти в 
Габрово и трявна, както и в селата 
с добри комуникации в планинската 
част.

Развръзката с КТБ ще повлияе 
на пазара на недвижимости

ПРОГНОЗА

„сдружение брокери 
на имоти“ е на финалната 
права на оформянето на 
проектозакона, регули-
ращ бранша. Основни-
ят момент в него е съз-
даването на национален 
регистър на брокерите, 
контролиран от държава-
та. идеята за национален 
регистър, контролиран от 
държавата, е съгласувана 
и обсъждана до този мо-
мент от сБи с Министер-
ството на правосъдието, 
Министерството на труда 
и социалната политика, 
агенция по вписванията, 
Национална агенция по 
приходите, Комисията за 
финансов надзор, сродни 
организации като БаНс 
(Българска асоциация на 

недвижима собственост) 
и НсНи (Национално 

сдружение недвижими 
имоти).

Нужен е национален 
регистър на брокерите, 
контролиран от държавата

РЕГУЛАЦИЯ

Много огледи и малко сделки 
с имоти у нас

Въз основа на решение на събранието на кредиторите от 17.09.2014 година и съгласно чле-
нове 33, 34, 97 и 98 от Закона на придобиване и стандартите от Правилника за професионалните 
стандарти при процедура по придобиване, временният управител на ТДГПКУ “МАВРОВО 
ИНЖЕНЕРИНГ“ - дружество в процедура по придобиване, гр. скопие, обявява процедура по:

ЯВНО СЪБИРАНЕ 
НА ОФЕРТИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВОТО

Продава се фирма/дружество “МаВРОВО иНЖЕНЕРиНГ“ Еад, сОФиЯ, за цената от 23 
000,00 лева.

Заинтересованите купувачи на дружеството следва да изпратят своите оферти в затворен 
плик, с надпис “ОФЕРТА, НЕ ОТВАРЯЙ“ на следния адрес: Живко Калков, бул. “Пар-
тизански одреди“ № 62-2/24, 1000 Скопие, Република Македония, най-късно до 30.10.2014 
година, до 12,00 часа, което ще бъде отразено в протокола.

В офертите освен оферираната цена (без включен ддс) трябва да бъдат посочени и: името 
на купувача, адрес и телефон за контакт.

Заинтересованите да закупят въпросния субект - дружество лица ще могат да участват на 
явния търг, ако в затворения плик представят доказателство за платени 10% от началната цена, 
предвидени в банковата сметка на продавача, а именно:

IBAN: MK07500701000215977
SWIFT: STBBMK22

„СТОПАНСКА БАНКА“ АД, ГР. БИТОЛИЯ
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

Управителят на дата 30.10.2014 година, в 12:30 часа, по време на заседание на съвета 
на кредиторите ще извърши отваряне, класиране и избиране на най-добра офертна цена, след 
което ще бъдат обявени и списъци с класацията.

Размерът на депозита заинтересованите участници ще трябва да внесат в срок до 5 дни преди 
крайния срок за представяне на оферти.

депозитът ще бъде върнат на оференти, които не са предложили най-добрата цена в работ-
ния ден, следващ деня на отваряне на офертите.

Всички задължения, произтичащи от настоящия договор (ддс, данък върху оборота, нота-
риална зверка и евентуални други държавни такси) се поемат от купувача.

За по-подробна информация, моля, обадете се на телефон: **389 70 223300
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Надзорът има поло-
жителни и отрицателни 
страни. идеята за него 
е добре разработена в 
българското законода-
телството, което сме 
хармонизирали с евро-
пейското, като сме полз-
вали опита на развитите 
страни. За съжаление 
приложението на норма-
тивната база в България 
не е адекватно и не е на 
нужното ниво. Затова 
на практика надзорът не 
работи както трябва.

В същото време няма 
надзорници, санкцио-
нирани за допуснати 
грешки и нарушения. В 
повечето случаи коефи-
циентът им на полезно 
действие е почти нулев 
или липсва при изпъл-
нение на вменените им 
по закон задачи. Над-
зорниците се избират 
от възложителя на стро-
ителния обект или на 
одобрения европейски 
проект. В повечето слу-

чаи надзорникът води 
перфектна документация 
и отчетност по проекта, 
но реалният надзор на 
съответния строителен 
обект не е на ниво.

Затова е необходимо в 
строителството избрани-
те за тези дейност лица 
и дружества да се нато-
варят с отговорности и 
да бъдат следени дали 
реално работят и как. 
Надзорът в областта на 
проектантската дейност 
е нормативно разписан, 

но не е толкова необхо-
дим. На практика проек-
тантът отговаря за рабо-
тата си, следи го съот-
ветната община, РдНсК. 
В много случаи е важно 
и на какъв обект ще бъде 
избрана фирма за надзор 
- дали малък или голям, 
например от мащабите 
на аЕц.

Важно в строителния 
бранш в България е все-
ки да си изпълнява за-
дълженията, разписани 
му в нормативната база.

Понеже страната ни е 
на едно от първите мес-
та по бюрокрация и ко-
рупция в света, затова 
аз и колеги от Камарата 
на архитектите в Бъл-
гария предложихме във 
връзка с предстоящата 
промяна на Наредба № 4 
всички интердисципли-
нарни части, като упра-
вление на отпадъците, 
безопасност и здраве и 
т.н., да бъдат изтеглени 
след издаването на разре-
шение за строеж. целта 
е те да бъдат под кон-
трола и съгласуването на 
надзора в проектирането 
и строителството, за да 
освободим общинските 
администрации от тази 
тежест и да не товарим 
излишно бюджета на все-
ки един предприемач. В 
Германия например стро-
ително разрешение се 
издава само на част „ар-
хитектура“. а тук всяка 
година се появяват нови 
проектни части, които 
товарят инвеститора и 
създават предпоставки 
за корупционни възмож-
ности за общинските 
чиновници. През 1997 
г., неслучайно посочвам 
тази година, защото то-
гава бе приет Законът за 
териториално и админи-
стративно делене, тогава 
и Пловдив бе разделен на 
шест района. та тогава 
общинската администра-
ция наброяваше 360 чо-

века, а сега са 3800 души. 
има ли нормална държа-
ва, в която общинските и 
държавните администра-
ции да нарастват толкова 
драстично, да не произ-
веждат никакъв брутен 

вътрешен продукт и да 
искаме да има развитие? 
В момента никой не носи 
отговорност. Одобряват 
ви 12 проекта, но нито 
един от тези служители, 
който е поставил печат, 
не носи отговорност. За-
това трябва да се дели-
гират повече правомо-
щия на надзора и да се 

освободят общинските 
администрации от това 
бреме да одобряват по 
сумати проекти за една 
двуетажна еднофамил-
на сграда например. По 
отношение на Наредба 
№ 4 съществуват реални 
опасения преките учас-
тници в проектантския 
процес да създадат още 
по-голяма бюрокрация и 
проблеми с инвеститори-
те и проектантите. Затова 
ние връчихме в минис-
терството две основни 
искания. Първото, както 
вече казах, прехвърляне 
на интердисциплинарни-
те части след издаване на 

разрешително за строеж. 
и второ, при одобряване 
на проектите да се из-
исква удостоверение за 
регистриран договор от 
съответната камара. По 
този начин, като профе-
сионална организация, 
камарата става гарант 
за качество. Надявам се 
този път да бъдем чути. 

Много често един-един-
ствен човек упражнява 
надзор, а всички остана-
ли представители от екипа 
дори и не са стъпвали на 
обектите. В момента този, 
който си регистрира фир-
мата, той е и единствени-
ят, който движи нещата. 
до каква степен упражнява 
контрола по всички части, 
не мога да кажа със сигурност, но за 
мен голяма част от тях са формални. 
и в крайна сметка всички негативи 
понася авторският надзор. а за пози-
тивите няма да говоря, защото такива 
почти никога няма. Получава се така, 
че за нередностите трябва да отговаря 
винаги авторският надзор. У него се 

търси и вината, той трябва 
да поправя и грешките. а 
строителният надзор „уж“ 
надзирава и накрая само 
пише протоколите и акто-
вете. а по време на строи-
телството само авторският 
надзор проверява обекта и 
комуникира със строите-
лите. имам впечатления не 
само за местните надзор-

ници, а и за тези, които не са от нашия 
район. При тях положението е още 
по-тежко, защото нито са в течение 
с проектите, нито са дошли да видят 
обекта. само пишат протоколи. така 
че това е една ненужна ниша, която не 
дава никаква защита при изпълнение-
то на проектите.

Всички негативи понася 
авторският надзор

Арх. Емил Жечев, зам.-председател на КАБ: Арх. Мария Друмева - РК на КАБ - Силистра:

Арх. Огнян Гърбев - председател на КАБ - Шумен:

Има ли цена строителният надзор у нас?
Новите проектни части създават 
предпоставки за корупция

Приложението на нормативите 
не е на ниво



строителният надзор 
е ефективен тогава, кога-
то действа в интерес на 
строителния процес. Но 
става сложно, когато ин-
веститорът плаща за над-
зор и променят неща по 
проектната документация 
без съгласието на проек-
тантите. Когато говорим 
за обекти от обществена 
значимост, възлагани от 
държавни или общински 
органи, когато строи-
телният надзор е наеман 
със съответния конкурс, 
то тогава задължени-
ята се изпълняват мно-
го стриктно и коректно. 
следи се както за спазва-
нето на проектната доку-
ментация, така и за стро-
ителството. В останали-
те случаи обаче, когато 
надзорът е частно нает 
от даден възложител, не-
щата са съвсем различни. 
При положение, че му се 
плаща, той няма как да 
действа против волята 
на инвеститора. а спаз-
ването на проектната до-
кументация е най-важно 
в случая. ако надзорът 
е един държавен орган, 
съм уверен, че въпреки 

корупционните практики 
в България, той ще си 
спазва доста по-добре за-
дълженията. Както беше 
преди време - по общи-
ните си имаше специални 

служби за това. а в мо-
мента само се подписват 
актове по офисите, без 
въобще да се вижда какво 
е изпълнено на място, без 
да има никакъв контрол.

Арх. Петър Койнов - РК на КАБ - Сливен:

смятам, че строител-
ният надзор у нас е из-
лишен, защото откъсва 
проектанта от проекта 

му и всъщност той не 
може да види какво ста-
ва с работата до края.

Какво се случва в мо-

мента у нас? Проектан-
тът работи на сляпо, не 
следи какво се случва 
по време на целия про-
цес и накрая го карат 
само да се подпише. 
и той е поставен пред 
свършен факт. По цял 
свят проектантите про-
следяват всичко от на-
чалото до финала. а тук 
се правят едни папки, 
върху тези папки една 
камара народ си слага 
печатите и съответно 
взима парите. това е - 
на този етап ролята на 
строителния надзор е 
безмислена.

Проектантът е поставен 
пред свършен факт

Арх. Галя Цонева, РК на КАБ - Търговище:
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строителният надзор 
у нас трябва да отпад-
не, защото не виждам 
някакъв особен смилъл 
в него. По никакъв на-
чин той не облекчава 

строителния процес. 
Може би трябва да има 
някакъв надзор, но не 
в този вид, в който е в 
момента, защото сега 
инвеститорът плаща на 
някой, който да го кон-
тролира. а това не е 
най-разумният вариант. 
Би могло такъв надзор 
да се извършва, само 
че от проектантите на 
обекта, които знаят за 
какво става въпрос и в 
същото време са заин-
тересовани обектът да 
се изпълни по най-до-
брия начин. смятам, че 
водещ в целия процес 
трябва да бъде главни-
ят проектант, в зави-
симост от специфика-
та на обекта. а не да 
се включват някакви 
фирми, които по ни-
какъв начин не правят 
строителството по-ка-
чествено и добро. Отго-
ворността трябва да се 
носи както от проектан-
та, така и от възложите-
ля на обекта, защото в 
момента отговорността 
се размива. Мисля, че у 

нас трябва да се въведе 
немското законодател-
ство. По отношение на 
промените в Наредба 
№ 4 смятам, че те по 
никакъв начин не об-
лекчават строителния 
процес. Очаквахме, че 
ще се намалят частите, 
особено за пета и шес-
та категория, но това 
не стана. даже има до-
пълнителни части, като 
„Управление на отпадъ-
ците“, които не виждам 
защо е нужно за един 
малък строеж или едно-
фамилна сграда. това в 
момента само допълни-
телно натоварва възло-
жителя.

Има ли цена строителният надзор у нас?
Арх. Галина Антова - РК на КАБ - Видин:

Трябва да приложим 
немското законодателство

Ако е държавен орган, 
ще е по–ефективен
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ПРОЕКТИ

- Арх. Киряков, защо избрах-
те да се реализирате в Бълга-
рия?

- Вярвам, че България ще се 
развива. тук все още има много 
неща, които не са направени, и 
ниши, които не са запълнени. На-
всякъде по света хубавите неща 
стават бавно и с много усилия. 
Ние също не правим изключение. 
Все още гледам напред и вярвам, 
че съм взел правилното решение, 
въпреки всички фактори напосле-
дък, които сочат обратното.

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

- Харесва ми да работя по про-
екти, които граничат с неверо-
ятното. да бъдат оригинални от 
началната концепция до послед-
ния си детайл. идеи, които обе-
диняват и движат напред и карат 

хората да вярват, че бъдещето е 
сега. трудностите са свързани 
най-вече с това да продължавам 
да вярвам, че посредствеността 
няма да победи и че хубавото те-
първа предстои.

- В каква обществена кауза 
във Вашия град бихте се влю-
чили?

- да работиш по обществе-
на поръчка с идеята да дадеш 
най-доброто възможно решение, 
влагайки време и усилия, е об-
ществена кауза според мен. да се 
стремиш да подобриш качеството 
на живот чрез създаване на добри 
и устойчиви проекти е друга кау-
за, която остава често само като 
заглавие и добро пожелание. да 
върнем красотата в градовете, 
като се научим да разграничава-
ме архитектурата и дизайна от 
битовата необходимост.

Арх. Иван Киряков:

Иван Киряков 
е роден в Стара 
Загора. Средното 
си образование 
получава в ГПЧЕ 
„Ромен Ролан“ - 
профил „Немски 
език“. Завършва 
магистратура 
по архитектура 
в  Техническия 
университет в 
Мюнхен, випуск 
2010, с дипломен 
проект „Пано-
рамна площадка 
с параметричен 
дизайн в  парк 
„ А я зм о то “ .  В 
момента живее 
и работи в род-
ния си град.

Добрите идеи ни карат да вярваме, 
че бъдещето е сега

Център за настаняване от семеен тип за деца, лишени от родителска грижа, гр. Стара 
Загора, кв. „Три чучура - север“. Възложител - община Стара Загора. РЗП - 456.9 м2. 
Обитавана от деца, сградата отговаря на всички изисквания и ограничения на парцела 
и заданието. Разчупването на обема и комбинирането на метал с дърво във фасадата 
допринасят за характерния й вид

Параметрична скулптура от алуминиева ламарина с дебелина 0,3 мм, с размери 
3м/3м/1м. „042 fest“ Стара Загора. Компютърно изчислена експериментална конструк-
ция на принципа на триизмерна висяща арка. Частите са изрязани с помощта на индус-
триален лазер Конкурсен проект за Collider Center Walltopia, София - България

Първо място от конкурс за концепция „Алея на Европа“ с възложител - представителство-
то на Европейската комисия в България
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Национална конфе-
ренция „Ландшафтите на 
река дунав - врата към 
Европа“, състояла се нас-
коро в гр. Русе, е поред-
ното мероприятие, с кое-
то съюзът на ландшафт-
ните архитекти отбелязва 
10-годишнината от създа-
ването на организацията 
си. Мястото на форума, 
както и темата не са из-
брани случайно. с тях се 
отбелязва също и четвърт 
век от създаването на Ев-
ропейската федерация на 
ландшафтните архитекти 
иФЛа - регион Европа, и 
120 години от създаване-
то на русенските паркове.

Професионалният фо-
рум бе под патронажа на 
кмета на община Русе 
Пламен стоилов, а учас-
тници - ландшафтни ар-

хитекти от цялата страна, 
преподаватели от факул-
тет „Ландшафтна архи-
тектура“ в ЛтУ, както и 
ръководството на съюза 
на ландшафтните архите-
кти (сЛа). 

10 доклада от изявени 
архитекти в България, 
свързани с ландшафтите 
на р. дунав, бяха включе-
ни в деловата част на съ-
битието. Участниците се 
запознаха с миналото и 
настоящето на русенски-
те и крайдунавските пар-
кове, както и с проектите 
за тяхното преобразяване 
в бъдеще. сред обсъжда-
ните теми на конферен-
цията бяха защитените 
ландшафти на р. дунав и 
екологичните принципи 
за устройство на озеле-
нените пространства в 

крайдунавскиите брегове. 
Бяха изложени и но-

вите тенденции в зеле-
ната инфраструктура и 
откритите пространства. 
арх. Веселин Василев 
представи Европейската 
конвенция за ландшаф-
та и етапите за нейното 
въвеждане в България. 
интерес сред аудитория-
та предизвика темата на 

доц. д-р. арх. Борислав 
Борисов - „Обособява-
не на нов дунавски ре-
гион, свързано с ланд-
шафтните особености на 
България“. Бе направена 
и презентация на разра-
ботен ПУП от арх. Венци 
илиев и колектив от гр. 
Русе - „Новото крайбре-
жие на Русенския парк 
- усещане за пробудени 
надежди“. Участниците 

в конференцията се обе-
диниха около факта, че 
река дунав оказва доми-
ниращо влияние върху 
ландшафтите, техните ос-
новни характеристики, 
състояние и динамика. 
това поражда необходи-
мост в бъдеще тяхното 
планиране, управление и 
опазване да се извършват 
хармонично. В тази връз-
ка най-важните засегнати 

проблеми и предложения 
на ландшафтните специ-
алисти ще се обобщят 
и ще залегнат в доклад, 
който ще бъде връчен на 
министерства, държавни 
и други организации. Ще 
се търсят всички възмож-
ности за партньорство и 
решаване на проблемите. 
По време на форума за 
своя голям принос в ланд-
шафтната архитектура и 
творчески постижения бе 
награден чл.-кор. проф. 
д-р арх. атанас Ковачев.

В дните на конфе -
ренцията пътуваща на-
ционална изложба от 30 
табла с проекти и реа-
лизации на ландшафтни 
архитекти от България 
под надслов „Минало, 
настояще, бъдеще“ бе 
експонирана на открито 
пред сградата на община-
та в Русе. 

Национална конференция събра 
ландшафтни архитекти в Русе

ЕКОЛОГиЯ

Естествено продълже-
ние на научната конфе-
ренция „Ландшафтите 
на река дунав - врата 
към Европа“ бе органи-
зираната за участници-
те екскурзия до обекти 
с изключително важно 
международно и нацио-
нално, историческо, еко-
логично и архитектур-
но значение в района на 
река дунав. те имаха 
възможност да разгле-
дат древния град Червен, 
природния парк Русен-

ски Лом, Бесарабовския 
скален манастир, ива-
новските скални църкви. 
„Българските ландшаф-
ти са толкова разноо-
бразни, красиви и ценни 
сътворения на приро-
дата и човека, с които 
може да се гордее всеки. 
Необходимо е те да бъ-
дат сериозно опазвани 
от държавата и обще-
ството и да се промо-
тират на международно 
ниво“ - обобщи арх. Ве-
селин Василев. според 

участниците в конфе-
ренцията потенциалът 
на нашите туристически, 
архитектурни, екологич-
ни и исторически обекти 
е изключителен. трябва 
обаче да има цялостна 
концепция за тяхното 
съхраняване, развитие и 
реклама за да се привли-
чат повече туристи.

ланд. арх. Веселин Ва-
силев, зам.-председател 
на Съюза на ландшафт-
ните архитекти (СЛА)

Нужна е стратегия, за да 
привличаме повече туристи

ПОЗИЦИЯ

С презентации, пътуваща изложба и 
дискусии отбелязват 10ñгодишнината 

от създаването на организацията си 
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Катя ТОДОРОВА

Почти петилетка след 
като с много шум бе обяве-
но началото на санирането 
със субсидии от Ес, в со-
фия по ОП „Регионално раз-
витие“ (ОПРР) са обновени 

само 2 блока. Единият е в 
квартал „изток“, а другият 
- в „Захарна фабрика“. На-
зад в годините имаше какви 
ли не бомбастични идеи за 
осигуряване на достатъч-

но средства за саниране на 
700-те хиляди стари панел-
ни жилища. Едната бе от 
продажбата на въглеродни 
емисии, но се оказа, че това 
трудно ще стане и основни-

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
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Санирането пред провал
За пет години в София само 

2 блока обновени с европари

Разговаря  
Елвира ГЕНОВА

- Архитект Генчев, работи ли 
се за енергийната ефективност в 
България, или въпросът остава в 
сферата на проектите и пожела-
нията?

- В България категорично не се 
върши достатъчно по темата „Енер-
гийна ефективност“. Понеже аз ра-
ботя с общините и мога да го кажа 
съвсем ясно, че някои общини са 
активни, проявяват интерес, включ-
ват се в проекти, а други - не. На 
много места нещата не опират само 
до възможности и финансиране, а 
до осъзнаване на значимостта на въ-
проса. За много хора и институции 
в страната енергийната ефективност 
е на заден план. и това е голяма 
грешка.

- Няма ли напредък в саниране-
то на обществени сгради?

- Най-големите проблеми на 
местната власт са преди всичко 
общинските сгради, защото там 
те плащат енергия от собствените 
си бюджети. така че започнаха с 
обновяването на собствените си 
сгради - училища, болници, адми-
нистративните сгради на община-
та, и постепенно преминават към 
други неща. Но ако се прави нещо 
в посока енергийна ефективност в 
България, препоръката ми е то да се 
прави както трябва или просто да не 
се прави. По-добре е, ако няма екс-
пертиза, капацитет, финанси, да не 
се санира една обществена сграда 
и задачата да остане за следващите, 
които ще могат да я санират качест-
вено. Защото, ако едно училище, 

болница или кооперация пример-
но се налепи с 5 см изолация и се 
сложат от най-евтините прозорци, 
тя попада вече в графа „санирана“. 
това значи, че десетилетия няма да 
се подобри нищо по нея, а реалната 
ефективност я няма. само са похар-
чени едни пари. санирането трябва 
да се направи с възможно най-до-
брите материали, по всички стан-
дарти, за да стане сградата енер-
гийноефективна. В Европа вече се 
говори за сгради с нулево енергийно 
потребление, а ние тук санираме на 
парче и по най-евтиния начин в по-
вечето случаи.

- Мечта ли остават пасивните 
сгради за нас?

- има обнадеждаващи примери. 
В Габрово вече повече от 20 години 
работят за енергийна ефективност. 
имал съм партньорства с шестима 
кметове и независимо от политиче-
ската им ориентация и икономиче-
ската ситуация има приемственост 
и стратегия за енергийна ефектив-

ност, които се изпълняват. сигурно 
затова и първата в България пасивна 
детска градина предстои да бъде от-
крита съвсем скоро в Габрово. тя е 
единствената сграда, сертифицира-
на от немския институт Passivhaus 
Institut, което е достатъчен атестат.

- Голяма ли е инвестицията за 
подобен обект?

- това е голямата спекулация, че 
пасивните сгради излизат много 
пари. За детската градина в Габрово 
съм конкретен - тя е със 7% по-скъ-
па от стандартен проект, а разчетите 
са, че за 7 години инвестицията ще 
се изплати. Просто една пасивна 
сграда се проектира по съвсем раз-
личен начин и материалите в нея 
се компенсират от проектанта по 
доста начини. Хората трябва да зна-
ят, че в една пасивна сграда цената 
на квадратен метър е под 400 евро. 
трябва да се говори за това хората 
да се учат, проектантската гилдия и 
строителите - също. Вече работим в 
тази посока.

Проблемът за възмож-
ностите за финансиране 
по европейски програми и 
за постигане на енергий-
на ефективност без голе-
ми инвестиции се поставя 
напоследък все по-често. 
Във фокуса стои и темата 
за енергийния менидж-
мънт в училищата. Като 
един от добрите начини 
за справяне с проблема е 
въвеждането на системата 
за цялостен контрол върху 
разходите на електрическа 
и топлинна енергия. 

Подобна инсталация 
вече е реализирана в че-
тири пилотни училища 
в Европа, сред които и 
Професионална гимназия 
по електроника и елек-
тротехника в Пловдив. 
Проектът VERYSchool е 
фокусиран върху пилот-
ни демонстрации и про-
верка на постигнатото 
чрез Енергиен навигатор 
за действие (ЕНд). той 
представлява инструмент 
за решения на база ин-
тегриране на хардуера и 
софтуера на тестваните 
технологии. ЕНд дава въз-

можност за управление 
на цялата верига: от една 
страна, заинтересованите 
страни, които определят 
съответната програма за 
управление на енергия-
та съгласно ISO 50001, и 
от друга - потребителите, 
изпълняващи система за 
енергиен мениджмънт в 
училищата. ЕНд предста-
влява пътната карта, при 
която към специфичните 
нужди на училищата се 
адаптират иновативни по-
стижения на информаци-
онните и комуникационни 
технологии и енергийни-
ят мениджмънт. специ-
алистите определят тази 
методология като стъпка, 

Преди няколко години в рамките 
на пилотния проект Staccato на по-
кривите на няколко обновени жилищ-
ни сгради в софия бяха монтирани 
колектори за топла вода. средната 
колекторна площ е 2,40 кв. м на апар-
тамент, като цената на жилище за 
инсталиране на слънчевите колектори 
излезе около 3000 лв.

системата функционира цело-

годишно. Когато няма достатъчно 
слънцегреене, водата се подгрява от 
„топлофикация“ по напълно автома-
тизиран начин. с новото оборудване 
собствениците на реновираните сгра-
ди спестяват до 60% от разходите за 
топла вода. 

Енергията, необходима за отопле-
ние и охлаждане на сградите, е 65% 
по-малко в сравнение с досегашното 

Панели на покрива свалят с 65% 
от сметката за топла водаЕдиният от двата санирани блока в столицата е в кв. „Изток“

Въвеждат енергиен мениджмънт 
в училищата

Д-р арх. Здравко Генчев:

Д-р арх. Здравко Генчев завърш-
ва архитектурния факултет на 
Висшия инженерно-строителен 
институт. Ръководил е проек-
тантски и научноизследовател-
ски колективи, специализирал е 
жилищна архитектура, жилищ-
на политика и енергийна ефек-
тивност в Италия, Англия, Дания, САЩ и др. Работил е като 
началник управление „Жилищна политика“ към Министерството 
на териториалното развитие и жилищната политика, генерален 
директор на Националния център по териториално развитие и жи-
лищна политика. От 1993 г. е изпълнителен директор на Центъра 
за енергийна ефективност ЕнЕфект. Зам.-председател е на Ръковод-
ния комитет на проекта „Енергийна ефективност 21“ на Икономи-
ческата комисия на ООН за Европа. 

Голяма спекулация е, че 
пасивните сгради са скъпи
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Енергийното обновя-
ване на българските до-
мове има всички шансо-
ве да се превърне в един 
от двигателите на род-
ната икономика. такова 
е становището на част 
от бизнеса, особено на 
фирмите с предмет на 
дейност производство 
на строителни матери-
али. според тях обаче 
темповете, с които сани-
раме сградния си фонд, 
са незадоволителни, а 
съществуващите про-
грами са с изключител-
но слаб резултат. 

Обектите, които в мо-
мента се санират, са не 
повече от 180. На фона 

на 3 млн. сгради у нас 
тази цифра е нищож-
на. Заговори се дори, че 
проектът за обновяване 
на българските домове е 
пред провал. Единстве-
ната светлина в тунела 
идва от факта, че през 
новия програмен период 
- 2014-2020 г., енергий-
ната ефективност е сред 
основните приоритети 
на Евросъюза.

За да стигнат до стар-
та на санирането по ев-
ропейската програма, 
желаещите трябваше 
да преодолеят някол-
ко стъпки, които да им 
позволят отпускане на 
безвъзмездна финансо-

ва помощ. Независимо 
дали съкооператори-
те успяват да набавят 
нужната документация, 
същинската работа по 
обновяване на блокове-
те буксува, тъй като за 
финансиране с ниско-
лихвени кредити беше 
определена Корпора-
тивна търговска банка, 
която за пореден месец 
остава затворена. Освен 
това КтБ трябваше и 
да прибира вноските от 
самоучастие на сдруже-
нията на собствениците.

В 10-дневен срок от 
подписването на спо-
разумение с Министер-
ството на регионалното 
развитие съкооперато-
рите трябва да внесат 
15% от общо 25-те на 
сто самоучастие от су-
мата, нужна за санира-
не на сградата. За да я 
набавят, семействата се 
надяваха на кредити, 
отпуснати с ниска лих-
ва именно от КтБ. ако 
обаче сумата не бъде 
осигурена от някое от 
семействата, то или съ-
седите трябва да я вне-
сат вместо него, или ця-
лата кооперация да се 
откаже от начинанието.

домоуправители се 
надяват в кратки сро-
кове държавата да до-
говори отпускането на 
евтини кредити по ев-
ропрограмата с друга 
банка. 

друг проблем е, че е 
забавен и процесът за 
подписване на спора-
зуменията с Министер-
ството на регионалното 
развитие. ако той не 
бъде ускорен и сред-
ствата не се усвоят до 
следващия октомври, 
европарите ще бъдат за-
губени.

но средства за саниране на 
700-те хиляди стари панел-
ни жилища. Едната бе от 
продажбата на въглеродни 
емисии, но се оказа, че това 
трудно ще стане и основни-

те надежди бяха насочени 
към еврофондовете. другата 
бе създаването на фонд за 
саниране на сгради, като в 
него ще влизат и средства от 
конфискувани имоти, при-

добити по престъпен начин. 
През октомври 2010 г. от 

регионалното министерство 
изчислиха, че за цялост-
но енергийно обновяване 
на всички панелки у нас 

ще са нужни ни повече, ни 
по-малко от 8 млрд. евро. 
Банковата криза от лятото 
нанесе още един удар върху 
забатачената програма за 
санирането. В поставената 
под особен надзор КтБ ос-
танаха блокирани 13 млн. 
лв., предназначени за отпус-

кане на евтини кредити на 
кандидатите.

От 13 300 жилищни сгра-
ди в софия 86% са по-стари 
от 20 години и имат нужда 
от мерки за подобряване на 
енергийната ефективност. 
тези сгради се обитават от 
близо 900 хиляди души. От 
пролетта са готови типовите 
проекти за всички видове 
панелки в столицата. Об-
щината планира да открие и 
консултантски центрове за 
санирането на жилищните 
кооперации. Всяка етаж-
на собственост ще може да 
получи безплатно проект 
и да го използва при кан-
дидатстването. На сайта на 
общината ще се публикува 
карта, на която гражданите 
могат да видят сигнатурата 
на номенклатурата и но-
мера на секцията за вхо-
да, в който живеят. другото 
улеснение е, че няма да се 
плаща такса за разрешение 
за строеж при саниране на 
жилища и за одобряване на 
инвестиционния проект за 
топлоизолиране на сграда. 
204 000 от всички панелни 
жилища в страната се нами-
рат в софия. 

На ФОКУс
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Има опасност да загубим 
финансиранетоСанирането пред провал

Цвета ИВАНОВА

За месец и половина фирма 
„Перфетострой“ ООд - Видин, 

успя да санира голямата сграда на 
Природо-математическата гим-
назия „Екзарх антим Първи“ във 
Видин. За този срок е подменена 
цялата дограма, направена е хидро-

изолация на покрива и топлоизола-
ция на външните стени. Ремонтът 
закъсня и продължи по време на 
започналите учебни занимания. 
той обаче не попречи на учебния 
процес. За санирането са вложени 
500 000 лв., осигурени по проект 
на общината от правителствената 
програма „Растеж и устойчиво раз-
витие на регионите“. 

Предстои саниране и на малкия 
корпус на сградата, в който се на-
мират администрацията на учили-
щето и два компютърни кабинета. 
Предвиден е и ремонт на вътреш-
ната част - класни стаи и учебни 
кабинети. За тях ще бъдат търсени 
нови средства. санирането на сгра-
дата ще намали разходите ни за 
отопление, сподели директорката 
на училището Румяна Петрова. 
според нея те могат да паднат до 
40%. Във видинската Природо-ма-
тематическа гимназия се учат око-
ло 600 деца от града и района.

Завърши реновирането на Природо–
математическата гимназия във Видин

можност за управление 
на цялата верига: от една 
страна, заинтересованите 
страни, които определят 
съответната програма за 
управление на енергия-
та съгласно ISO 50001, и 
от друга - потребителите, 
изпълняващи система за 
енергиен мениджмънт в 
училищата. ЕНд предста-
влява пътната карта, при 
която към специфичните 
нужди на училищата се 
адаптират иновативни по-
стижения на информаци-
онните и комуникационни 
технологии и енергийни-
ят мениджмънт. специ-
алистите определят тази 
методология като стъпка, 

която улеснява изпълнени-
ето и практическата оцен-
ка на норми и правила на 
Европейската директива 
за енергийните характе-
ристики на сградите. 

Eнергийният менидж-
мънт се посочва още от 
специалистите като един 
от ключовите фактори за 
преминаване към нисковъ-
глеродна икономика. Учи-
лищата в този смисъл се 
определят като сграден 
фонд с голям потенциал, 
тъй като над 22% от евро-
пейското население всеки 
ден посещава учебните 
заведения, а делът на об-
ществените разходи въз-
лиза на 4,9% от БВП.

годишно. Когато няма достатъчно 
слънцегреене, водата се подгрява от 
„топлофикация“ по напълно автома-
тизиран начин. с новото оборудване 
собствениците на реновираните сгра-
ди спестяват до 60% от разходите за 
топла вода. 

Енергията, необходима за отопле-
ние и охлаждане на сградите, е 65% 
по-малко в сравнение с досегашното 

енергопотребление.
В България тази технология тепър-

ва навлиза, не е толкова разпростра-
нена и популярна. По-скъпа е като 
първоначално вложение, но се изпла-
ща за първите няколко години. друго 
предимство е, че има много дълъг 
проектен живот, през който продължа-
ва да дава чиста и безплатна енергия 
за собствениците си.

Панели на покрива свалят с 65% 
от сметката за топла вода

Въвеждат енергиен мениджмънт 
в училищата
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Разговаря  
Илияна КАРАЛАНОВА

- Инж. Абрашев, от-
рази ли се на община 
Калояново спирането на 
средствата по „Околна 
среда“?

- За радост нямаме 
проблем със спирането на 
парите, тъй като в момен-
та не изпълняваме проек-
ти по тази програма. През 
2010-а реализирахме во-
дния цикъл на Калояново 
и дуванлий по „техни-
ческа помощ“ на „Окол-
на среда“. средствата по 
него бяха разплатени още 
тогава, а през следващия 
програмен период очак-
ваме да ни поканят да 
подадем проект за пре-
чиствателна станция на 
двете населени места. 

- Очаква се през 2014-
2020 енергийната ефек-
тивност да е приоритет. 
Готвите ли се с проекти 
в тази сфера?

- да, трябва да е прио-
ритет, но може би ще го 
изтласкат в градските ре-
гиони. Най-вероятно вече 
няма да можем да канди-
датстваме по „Регионал-
но развитие“, тъй като не 
сме градска агломерация. 
В периода, който мина, 
имаме два защитени про-
екта за енергийна ефек-
тивност. Единият е за 
около 1 млн. лева по ОП 
„Регионално развитие“ за 
подобряване на образова-
телната инфраструктура. 
със средствата санирахме 

две училища, три детски 
градини, един физкулту-
рен салон и спортна зала. 
Вторият проект, който 
тази година приключи-
хме, е със средства от На-
ционалния доверителен 
екофонд. с 90 000 лв. на-
правихме топлоизолация 
и сменихме дограмата на 
училището в дълго поле. 
там преди 4-5 години по 
„Красива България“ на-
правихме ново парно. с 
настоящия проект допъл-
нихме недостига на сред-
ства по предишния. 

- Какви резултати от-
четохте в края на про-
грамния период?

- За целия отминал пе-
риод - от 2008 г. досега, 
имаме 19 реализирани 
проекта, от които 13 са по 
оперативните програми и 
по Програмата за разви-
тие на селските райони 
(ПРсР). средствата, кои-
то сме спечелили, са око-
ло 23 млн. лв. По ПРсР 
проектите са 8, два са по 
„Регионално развитие“, 
по „Околна среда“ - 1, 
по „Човешки ресурси“ и 
„административен капа-
цитет“ - също по 1. 

- По какви проекти 
работите в момента?

- акцентът е върху 
най-големия проект, по 
който сме работили досе-
га в общината. той е по 
мярка 321 на ПРсП и е за 
реконструкция на четвър-
токласен път Калояново-
Житница-Ново Железаре. 
Върху 6.5 километровата 
отсечка ще бъде поло-

жен чисто нов асфалт. 
По проекта, който е на 
стойност 5 млн. лв., пред-
стои да бъде подменен и 
водопроводът в Житница. 
договорът с фирмата из-
пълнител е за 4 400 000 
лв. Проектът е спечелен 
в края на 2012 г. Обектът 
се изпълнява от фирма 
„Пътинженеринг“. дано 
да влезем в срока, който е 
до края на годината. При 
другия европроект, по 
който работим, вече про-
ведохме тръжната проце-
дура. тя е изпратена във 
фонд „Земеделие“ за по-
следно съгласуване. има-
ме договор с пловдивска-
та фирма „драгиев и Ко“ 
и 50% преведен аванс. 
строителството ще запо-
чне всеки момент. Проек-
тът е по ПРсР, спечелен е 
в края на миналата годи-
на и е на стойност 3 млн. 
лева. той е за изграждане 
на две пречиствателни 

станции - в Ръжево Ко-
наре и Житница, които 
са продължение на по-ра-
но спечелени проекти за 
главните колектори в две-
те села, отново по същата 
програма.

В момента се подме-
ня и централният водо-
провод в регулацията на 
село Ръжево Конаре от 
ВиК - Пловдив, с техни 

средства, по съвместен 
договор. Преасфалтира 
се и целият четвъртокла-
сен път Гара Калояново-
Ръжево Конаре в регу-
лацията на село Ръжево 
Конаре, който е 2 км. В 
началото на годината кан-
дидатствахме пред прави-
телството за отпускане на 
средства по публичната 
инвестиционна програ-

ма „Растеж и устойчиво 
развитие на регионите“. 
По нея спечелихме 500 
хил. лв. Надяваме се дей-
ностите да приключат до 
края на ноември. Общата 
стойност на проектите, 
по които работим в мо-
мента, е около 10 млн. 
лева.

- Във вашата община 
винаги се е давало пре-
димство на инфраструк-
турата...

- а на какво друго? В 
15 села с остаряла ин-
фраструктура работата 
никога няма да свърши. 
Ще отидат не милиони, 
а милиарди, стига да ги 
има...

- Ще ги има ли сега с 
новото правителство?

- според мен въпро-
сът не е в новото прави-
телство. Не съм голям 
оптимист по отношение 
на европейските пари, 
защото смятам, че отпус-
натите средства ще бъ-
дат по-малко, отколкото 

през миналия програмен 
период. Европейското 
финансиране няма да за-
виси само от нас и само 
от правителството. Ние 
правим каквото трябва.

- Говори се, че съфи-
нансирането от страна 
на общините ще се уве-
личи като процент.

- По ПРсР съм в кон-
тактната група на Наци-

оналното сдружение на 
общините при прегово-
рите с правителството и 
Европейската комисия. 
Настояваме съфинанси-
рането по тази програма 
да остане нулево, но има 
вероятност в бъдещия 
програмен период да е 
5% за проектите, които 
генерират приход. 

- Има ли ефект от 
електронните услуги, 
които въведохте в общи-
ната?

- Преди време реа-
лизирахме обслужване 
на едно гише. админи-
страцията на общината 
се справя изключително 
добре, имаме благодар-
ствени писма от хора, ко-
ито са доволни от бързото 
обслужване на конкретни 
служители при издаване-
то на документи или пла-
щането на местни данъци 
и такси. От услуги, които 
са в улеснение на хората, 
винаги има положителен 
ефект.

РЕГиОНи
Инж. Александър Абрашев, кмет на община Калояново:

Инж. Александър Абрашев е ро-
ден на 17.03.1968 г. в с. Калояново. 
През 1994 г. завършва ВМЕИ - Со-
фия, със специалност „Микроелек-
троника и технология на микрое-
лектронното производство“. От 
2002 г. е магистър по „Икономика 
и корпоративни финанси“ от ПУ 
„Паисий Хилендарски“. През 2002 
и 2003 г. специализира „Местно 
самоуправление и местна админи-
страция“ в Института за следди-
пломна квалификация при УНСС 
- София.

От 1996 г. до 1999 г. работи в 
АЕЦ „Козлодуй“ като „инженер 
по ремонта“ в сектор „Компю-
търни системи на технологични-
те процеси“. Четири пъти (1999 
г., 2003 г., 2007 г. и 2011 г.) е изби-
ран за кмет на община Калояново.

Готови сме да вложим милиарди в 
инфраструктура, стига да ги имаме
Разработваме проекти 
за над 10 млн. лева

Очакват се между 70 и 98 ми-
лиона лева загуби по Програмата 
за развитие на селските райони. 
Основната причина е в нерабо-

тещата администрация, посочи 
министърът на земеделието Васил 
Грудев.

„Най-оптимистичните сцена-

рии, които разработвам с моя 
екип, са да успеем да се придви-
жим към границата 60-65 млн. 
евро“, допълни той.

Към 1 август т.г. под риск са 
били 347 млн. евро, тъй като към 
онзи момент по Програмата за 
развитие на селските райони са 
били изплатени едва 50 млн. евро. 
„до края на 2014-а би трябвало да 
имаме разплатени 397 млн. евро. 
Но щети по селската програма ка-
тегорично ще има, тъй като про-
ектите не са били обработвани, 
заявките за плащане не са били 
бавени“, обясни министърът.

По думите му, загуби се очер-
тават и по европрограмата за ри-
барство за тази година - около 3,5 
млн. лева е сумата, която няма да 
бъде усвоена до 31 декември.

Губим близо 100 млн. лв. по 
Програмата за селските райони
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Кабинетът учреди в 
полза на община Помо-
рие безвъзмездно без-
срочно право на строеж 
върху части от имоти - 
изключителна държавна 
собственост. терените с 
обща площ около 200 кв. 
м са част от крайбреж-
ната ивица. те са необ-
ходими за реализирането 
на проект по Оперативна 
програма „Околна сре-
да“ за реконструкция и 
модернизация на пречис-
твателната станция за от-
падъчни води. с тях ще 
бъде извършена и рекон-
струкция и рехабилита-
ция на ВиК мрежата на 
Поморие. с осъществява-
нето на проекта се цели 
да се изгради устойчива 
система за водите и от-

падъчните води на града, 
като се повиши качест-
вото на съществуващите 
услуги и се намали отри-
цателното въздействие на 
заустваните отпадъчни 
води. Правителството от-
пусна безвъзмездно за 
управление и на община 
сливен имот - публична 
държавна собственост. 
теренът е с площ от 42 
кв. м заедно с постро-
ения върху него питеен 
павилион. той се намира 
край с. Злати войвода в 
сливенски минерални 
бани. Намерението на 
местната власт е да ре-
монтира обекта, за да мо-
гат гражданите и гостите 
на балнеолечебния ку-
рорт да консумират ми-
нерална вода. Предвижда 
се ремонтът да завърши 
до края на тази година.

РЕГиОНи

Кабинетът подпомага благоустрояването 
на Поморие 

Цвета ИВАНОВА

два центъра за наста-
няване от семеен тип и 
едно защитено жилище 
са построени във Ви-
дин за година, съобщи 
заместник-кметът инж. 
добромир дилов. те са 
изградени по проект на 
общината „домашен уют 
и грижа за деца в риск“, 
финансиран от Опера-
тивна програма „Регио-
нално развитие“. стой-
ността му е 1 752 412 лв.

Къщите ,  наречени 
„Зора“, „дъга“ и „Вяра, 
надежда и любов“, се 
намират в оживени ви-
дински квартали: „Зора“ 
- в „стефан стамболов“, 
„дъга“ - в „Крум Бъчва-
ров“. Пред завършване 
е и защитеното жилище. 

с друг проект на стой-
ност 291 327 лв. - „Нов 
дом“, финансиран от 
програмата „Развитие 
на човешките ресурси“, 
общината започва нас-
таняване на 36 деца. В 
момента те живеят в со-
циални домове за деца с 
умствена изостаналост 
в село Гомотарци и град 
Кула. В третото жилище 

ще заживеят и деца от 
дома за медико-социал-
ни грижи във Видин.

В трите къщи са съз-
дадени съвременни ус-
ловия за живот, близ-
ки до семейните. Вече е 
назначен и персоналът, 
който ще се грижи за 
децата в новите им до-
мове, допълни добромир 
дилов.

Три къщи за изоставени 
деца построиха във Видин

Поли ВАСИЛЕВА

Първото българско 
IT село - Песочница, 
община Берковица, за 
което вестник „строи-
телство имоти“ писа, се 
сдоби с модерна систе-
ма за охрана. На един-
ствения му вход-изход е 
монтирана електронна 
бариера, която спира не-
желаните гости от вли-
зане в него. до нея ще 
бъде монтирана и ви-
деокамера, която ще за-
снема всички непознати 
лица. Местните жители, 
които са 16 на брой, са 
снабдени с дистанцион-
ни устройства, с които 
ще си вдигат бариерата 
безпрепятствено. Вли-
зането и излизането от 
селото за всички е без-
платно.

до модерната охра-
на се стигна, след като 
сдружението „ай ти 
село“, поканило компю-
търни специалисти да се 
заселят в него, органи-
зира среща по пробле-
мите на престъпността. 
Пред представители на 
областната управа, ок-
ръжната прокуратура, 
общината и полиция-
та местните жители се 
оплакаха от мургави 
нашественици от Бер-
ковица, които опустоша-
ват многото необитаеми 
къщи, задигат покъщни-

ната и от домовете със 
стопани. този факт впе-
чатлява и кандидатите 
да заживеят в него. Вече 
13 програмисти са из-
явили желание да от-
седнат в красивото село 
и в него да работят за 
чуждите си работодате-
ли. те избират уникал-
ната природа, тишината 
и спокойствието. Един 
вече си е купил стара 
къща, а останалите ча-
кат общината в Беркови-
ца да им отреди терени 
и да си построят малки 
къщи. искат те да бъдат 
изградени само с при-
родни материали, някои 
покрити със слама.

Новите заселници се 

интересуват единстве-
но от вида на предос-
тавяния интернет и от 
сигурността за скъпата 
си техника, с която ще 
дойдат, обясни даниел 
Каменов, представител 
на сдружението. Въпро-
сът с интернета е решен 
- телекомуникационна 
компания предоставя 
на селото безвъзмездно 
сателитен симетричен 
интернет. сдружението 
„ай ти село“ решава и 
проблема със сигурнос-
тта. В Песочница вече 
не може да се влезе, без 
да те види никой. Пър-
вата преграда е барие-
рата, а втората - записът 
на видеокамерата.

сдружението и общи-
ната в Берковица са ре-
шили и другите битови 
проблеми на новите за-
селници. докато уредят 
домовете си, те могат 
да отседнат във фронт-
офиса, който е разполо-
жен в стара плевня. В 
него те имат осигурено 
легло и храна.

Приключиха строителните 
дейности по етап едно от реха-
билитацията и разширяването на 
ВиК мрежата в община Габрово. 
те са част от интегрирания про-
ект за водния цикъл на града, 
финансиран от Оперативна про-
грама „Околна среда 2007-2013 
г.“. 

изградени са 36 км водопро-
вод и 14 км канализация, вклю-
чително сградни отклонения. 
инвестицията бе разпределена 
в 9 подобекта и обхвана 8 квар-
тала на Габрово. Ремонтирани 
бяха помпени станции Баждар, 
Гачевци и тончевци. изградена 

е нова помпена станция, както и 
напорен водоем за кв. „стефа-

новци“. Преди дни обектът бе 
приет от държавна приемателна 

комисия и предстои едногоди-
шен период за мониторинг на 
експлоатацията на новите съоръ-
жения.

За две години община Габрово 
постигна 88% напредък по всич-
ки строителни договори, като 
бяха изградени 117 км мрежи и 
цялостно асфалтирани 69 улици. 
Водният проект на града е пър-
вият, който съвместява ремонта 
на подземна инфраструктура с 
инвестиции в уличните и трото-
арни настилки, с което е създал 
висока добавена стойност. само 
в рамките на първия етап бе съз-
даден нов облик на 43 улици.

Приключи началният етап от водния цикъл на Габрово

Първото IT село се охранява 
с модерна техника
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Заради неточности в 
Закона за водите и бюро-
кратични спънки се бави 
пускането в експлоата-
ция на пречиствателната 
станция за отпадни води 
в Кричим. това заяви 
кметът на общината ата-
нас Калчев и определи 
ситуацията като „бомба 
със закъснител“. 

съоръжението за пре-
чистване на отпадни 
води вече е изградено с 

пари от Оперативна про-
грама „Околна среда“ и 
има акт 15. Не може оба-
че да бъде издаден акт 16 
и да влезе в експлоата-
ция, защото няма кой да 
назначи и обучи персона-
ла. това би трябвало да 
стане от ВиК - Пловдив, 
но оттам отказват, защо-
то не им е даден мандат 
от асоциацията по води-
те в областта, на която 
принципал е областният 

управител. той от своя 
страна трябва да бъде 
упълномощен от минис-
търа на регионалното 
развитие. В момента раз-
ходите за поддръжка на 
станцията се поемат от 
фирмата изпълнител на 
обекта, но това не може 
да продължава до без-
край. Харчат се пари за 
осветление и охрана, а 
изпълнителите все още 
имат да получават сред-
ства за изграждането на 
съоръжението. По ду-

мите на атанас Калчев 
проблемът е в минис-
терството, откъдето вече 
втори месец отказват да 
дадат мандат на област-
ния управител на Плов-
див. Заради забавянето 
има опасност да се изгу-
бят европари, залегнали 
в изпълнението на опе-

ративната програма. За 
Кричим са предвидени 
80 000 лв. за обучение 
на персонала. Пробле-
мът засяга и общините 
стамболийски, Хисаря и 
Раковски, където също се 
изграждат пречиствател-
ни станции за отпадни 
води.

В момента разходите 
за поддръжка на станци-
ята се поемат от фирмата 
изпълнител на обекта. 
Харчат се пари за освет-
ление и охрана, а изпъл-
нителите все още имат 
да получават средства за 
изграждането на съоръ-
жението. 

Националният експер-
тен съвет одобри запад-
ния вариант за трасе на 
обходен път на град Ка-
занлък след тунела под 
връх Шипка. Предстои 
изготвяне на самия идеен 
проект в различните му 
съставни части и пар-
целарен план. самото 
трасе ще се отдели от 
републикански път I-5 
на 1,2 км преди входа на 
Казанлък и ще се включи 
в републикански път I-6 
при с. Копринка. Пред-
вижда се по трасето да 
бъдат изградени пътни 

съоръжения при преми-
наването на жп линия и 
отводнителен канал, как-
то и при самите пътни 
възли.

Обходният път на Ка-
занлък трябва да поеме 
целия трафик, преми-
наващ през тунела под 
връх Шипка, без да се 
влиза в града. Затова 
дейностите по процеду-
рата за неговото изграж-
дане са крайно необхо-
дими.

източният вариант по-
лучи отрицателно стано-
вище след съгласуване в 

Министерството на кул-
турата, тъй като преми-
нава близо до Казанлъш-
ката тракийска гробница, 
намираща се под егидата 
на ЮНЕсКО. Отрица-
телно е становището и 
на Министерството на 
отбраната, тъй като е на-
лице територия, която е 
забранена за въздухопла-
ване и за разполагане на 
граждански съоръжения 
в нея. идейните пред-
ложения за варианти на 
трасетата бяха направени 
от фирмата, спечелила 
обществената поръчка. 

иНФРастРУКтУРа

Одобриха варианта за западен 
обходен път на Казанлък

Възможно е да бъдат 
получени допълнителни 
средства от Ес за ре-
ализация на  газопро-
водната връзка между 
България и сърбия. това 
съобщи Министерството 

на енергетиката в запад-
ната ни съседка. според 
ведомството проектът 
трябва да се осъщест-
ви в сътрудничество с 
Брюксел и Европейската 
банка за възстановяване 
и развитие (ЕБВР). 

За газовата връзка са 
разговаряли министъ-
рът на енергетиката на 
сърбия александър ан-
тич, директорът на ди-
рекция „Разширяване“ 
в Европейската комисия 
Жан-Ерик Паке, ръково-
дителят на делегацията 
на Ес в сърбия Майкъл 
дейвънпорт и директо-
рът на канцеларията на 
ЕБВР за страната Мате 
Патроне.

На срещата е било за-

явено, че изграждане-
то на сръбския участък 
от връзката е от стра-
тегическо и регионал-
но значение и ще бъде 
един от приоритетите на 
съвместните дейности в 
предстоящия период. 

сърбия и България 
подписаха през 2012 г. 
Меморандум за реали-
зация на газопровода 
Ниш-софия, който бе 
оценен като много ва-
жен за енергийната ста-
билност на региона.

Газовата връзка е част 
от концепцията за газов 
пръстен на Енергийния 
съюз, който лансира Ев-
рокомисията. Очаква се 
в проекта да бъдат вло-
жени над 100 млн. евро.  

ЕС отпуска пари за 
газопровода Ниш–София

Пречиствателната станция в 
Кричим „бомба със закъснител“
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КАТЯ ТОДОРОВА

държавата дължи на 
строителни фирми около 
1 млрд. лв. това сочат из-
численията на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия (КсБ).

„изработеното от стро-
ителните фирмите е за 
над 1 млрд. лв., като сер-
тифицираните платени 
разходи са към 260 млн. 
лв., и то по Оператив-
на програма „Околна 
среда“, а по Оперативна 
програма „Регионално 
развитие“ - към 90 млн. 
лв.“, уточни изпълни-

телният директор на Ка-
марата на строителите 
в България (КсБ) иван 
Бойков. „Фирмите про-
дължават работа и тези 
над 300 млн. лв. са глътка 
въздух, има още 2 млрд. 
лв. за строителство по ев-
рофондовете за усвоява-
не до средата на следва-
щата година. използваме, 
докато времето е хубаво, 
и нито един обект не е 
спрян“, подчерта той.

По данни на КсБ за-
ради спрените временно 
плащания по оперативни-
те програми половината 
от строителите в Бълга-
рия имат просрочено за-

дължение към друго дру-
жество. 90% от фирмите 
до средата на годината 
отчитат значително на-
маление на оборотите, а 
над 15 на сто от малките 

компании са замразили 
дейността си. От камара-
та прогнозират, че тази 
година пак ще бъде тежка 
за строителите. Затова от 

бранша очакват от новото 
правителство бързо да 
решат проблемите със 
средствата по европрог-
рамите.

„Общините продължа-

ват да не плащат свър-
шената работа, а фирми-
те се принуждават да не 
пускат фактури, за да не 
им се налага да внасят 
ддс“, обясни още иван 
Бойков.

За да няма спиране на 
проекти заради отчужде-
ния, както това сега става 
на северната тангента 
на столицата, светослав 
Глосов предложи изку-
пуването на терените по 
трасето на обектите да се 
прави от фирмата изпъл-
нител. „тогава натискът 
или рекетът към държа-
вата ще бъде по-малък“, 
смята той. според иван 
Бойков така се процеди-
ра във Франция, къде-
то строителят изкупува 
имотите в зависимост от 
етапа на работа, а цените 

им там се определяли от 
административния съд. 
Запознати твърдят, че в 
момента такава практи-
ка се прилага и у нас на 
строителството на един 
от автомагистралните ло-
тове.

От КсБ припомниха и 
искането си за разделяне 
на сегашния Закон за ус-
тройство на територията 
на две.

От камарата съобщиха 
още, че за полугодието 
сключените договори със 
строителите са за 2,39 
млрд. лв. Малките фир-
ми имат дял от 388 млн. 
лв., или 16,7%. средните 
имат контракти за 1,203 
млрд. лв., или близо 52%, 
а договорите с големите 
строителни компании са 
за 727 млн. лв., или около 
една трета.

Забавените плащания 
по държавните поръчки 
води до намаляване на 
българските строителни 
фирми, отговарящи на 
законовите изисквания за 
първа и втора категория, 
алармираха от камарата. 
според председателя на 
КсБ светослав Глосов 
това ще доведе нещата 
дотам, че за големите 
проекти родните строите-
ли ще могат да се конку-
рират с чуждите играчи 
само като се обединяват в 
консорциуми.

Държавата дължи 1 милиард 
на фирмите в бранша

В навечерието на професионалния си празник 
- 26 октомври, Камарата на строителите в Бъл-
гария проведе традиционната си среща. На нея 
бяха представени данни за състоянието на стро-
ителната индустрия за първото полугодие на 
2014 година. Очертани бяха както позитивните 
тенденции, така и проблемите, с които трябва 
да се справи браншът.

Строители посрещат Димитровден 
с проблеми

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

Поздравявам всички строители с 
професионалния им празник - 26 ок-
томври. Желая им преди всичко да са 
здрави, да успеят да съхранят фирмите 
си и да се справят с тежката иконо-
мическа ситуация. Нека празнуваме 
с оптимизъм и мисъл за по-доброто 
бъдеще и развитие на бранша.

Желая здраве и оптимизъм
Инж. Светослав Глосов, председател на 
Камарата на строителите в България (КСБ):

©
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От Камарата на строителите в Бъл-
гария искат по-твърда позиция от 
страна на държавата по рисковите 
проекти.

„Проблемът с Лот 4 на „струма“ 
стана общодържавен“, каза светослав 
Глосов, председател на КсБ. „Учас-
тъкът беше спечелен с най-ниската от 
всички досега цени, като от „актор“ 
обясниха офертата си с осигурените 
доставки на инертни материали от 
тяхна кариера в Гърция, която се на-
мирала близо до обекта. После една 
от причините за искане цената да се 
вдигне с близо 40 млн. е, че нямат от-

къде да доставят инертен материал“, 
припомни той.

„На среща с ръководството на аПи 
и МРР настояхме държавата да бъде 
твърда с изпълнителите и да наложи 
всички санкции по договора и ако 
трябва, да ги отстрани от работа“, каза 
още шефът на КсБ. „Крайно време е 
да не се допускат повече подобни слу-
чаи. така стана и с аМ „Люлин“ и с 
„дунав мост-2“. От това страдат както 
българските фирми, така и държавата, 
защото в крайна сметка всичко излиза 
от джоба на всички данъкоплатци в 
България“, категоричен е Глосов.

Секторът иска твърда позиция 
за спорните проектиЧЕСТИТО!
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състоянието на пазара 
на електроенергия за бита 
в България е най-лошо 
сред останалите страни в 
Ес, сочи доклад на Евро-
комисията за напредъка в 
изграждането на единен 
енергиен пазар на общ-
ността.

анализът на българ-
ския енергиен пазар е оце-
нен с едва 48 точки при 72 
средно за Ес. 

страната ни е на по-
следно място по доверие 
в доставчиците на ток, 
общата удовлетвореност 
на потребителите от ус-
лугата, възможността за 
избор и смяна на достав-

чик. според Брюксел за 
развитието на пазара у нас 
пречат концентрацията 
на големи правомощия 
в Българския енергиен 
холдинг (БЕХ) и липсата 
на свободен пазар. Затова 
препоръчват холдингът 
да бъде закрит. Българите 
ползват най-скъпия при-
роден газ в Ес спрямо 
покупателната си способ-
ност, отбелязват от ЕК. 
От 2008 до 2012 г. цените 
на синьото гориво за бита 
са се повишили с 42,2%, 
а за индустриалните - с 
49,2%. според проучва-
нето свободният пазар на 
газ у нас съществува само 

на хартия и гражданите на 
практика нямат шанс да 
сменят доставчика си на 
електроенергия. 

От ЕК все пак отбеляз-
ват, че по един критерий 
сме над средното за Ес 
ниво - жалби, свързани с 
електроенергията. В пове-
чето случаи става дума за 
несъгласие по отношение 
на отчетената и реално 
консумирана електоенер-
гия от гражданите и доста 
по-рядко за жалби сре-
щу лошото състояние на 
електропреносната мрежа, 
спиране на тока и други.

а в с т р и й с к а т а  в е р и г а 
„BauMax“ окончателно пре-
минава в български ръце. това 
става ясно от решение на Ко-
мисията за защита на конку-
ренцията (КЗК), по силата на 
което се разрешава на „Хедус“ 
ад да придобие „Баумакс Бъл-
гария“ ЕООд.

Зад сделката стои Пейо Ни-
колов, който е мажоритарен 
собственик на компанията „Ей 
си Карпет“ ЕООд, по-позна-
та на българския пазар като 
„Carpet Max“. Фирмата е един 
от най-големите производи-

тели и търговци на килими в 
страната и вече има няколко 
собствени магазина у нас.

след решението на КЗК до 
месец „Хедус“ ще придобие 8 
обекта, два от които се нами-
рат в софия, а останалите - в 
Бургас, Варна, Пловдив, Русе, 
Плевен и стара Загора.

„целта ни е да запазим всич-
ки локации, дори да увеличим 
броя им, но с друг формат - 
идеята ни е да влезем в по-
малките градове с магазини 
от 1000 кв. м, но вероятно на 
по-късен етап“, заяви Николов.

иКОНОМиКа

Страната ни е на последно 
място по доверие в 
доставчиците на ток

Брюксел ни критикува за пазара 
на електроенергия

Повишаване на туристите и запаз-
ване на нивата от приходите са очак-
ванията на туристическия бранш за 
предстоящия зимен сезон. дали ще 
бъде отчетен ръст, зависи основно от 
това дали ще се проведе адекватна и 
навременна рекламна кампания, която 
трябва да бъде насочена към целевите 
ни пазари.

В бюджета има предвидени 10 млн. 
лв. за реклама на туризма, от които 
към момента са изразходвани около 
3 млн. лв. Затова от асоциацията на 
туроператорите и туристическите аг-
енти напомнят, че още отсега трябва 
да започне рекламирането на зимните 
ни курорти.

Вече са факт ранните записвания 
за зимата, като хотелиерите отчитат 
сериозен ръст, и то на важни пазари, 
като скандинавските, които са съпро-
водени с предварително планиране и 
устойчивост.

От бранша са категорични, че няма 
да има увеличение на цените на пред-
лаганите услуги, и припомнят, че спа-

дът от летния сезон е почти 6 на сто, 
а с данните за септември ще бъде още 
по-голям.

Хотелиерите и ресторантьорите в 
ски курортите са оптимистично на-
строени за успешен ски сезон тази 
зима. Прогнозите за обилни снеговале-
жи през декември ще дадат за пистите 
една добра основа от естествен сняг, 
което предполага и успех на предсто-
ящия ски сезон, смятат от бранша.

Над 63 млн. лева са 
необходимите до края 
на годината финансови 
средства, за да не спре 
изпълнението на ключо-
ви транспортни проекти 
в страната, информи-
рат от правителствената 
пресслужба. Към момен-
та спешно са отпуснати 
15 млн. лв., за да може да 
се продължат няколко от 
железопътните проекти. 
средствата са отпуснати 
от правителството към 
бюджета на Министер-
ството на транспорта, 
информационните тех-
нологии и съобщенията. 
с тях ще бъде покри-
то част от съфинанси-
рането на Национална 
компания „Железопътна 
инфраструктура“ за из-
пълнение на големи жп 
проекти по досегашна-

та оперативна програ-
ма „транспорт“. Парите 
ще бъдат дадени за ре-
конструкция и електри-
фикация на жп линията 
Пловдив-свиленград в 
участъка Първомай-сви-
ленград. друга част от 
сумата ще бъде за мо-
дернизация на жп лини-

ята септември-Пловдив, 
както и за линията меж-
ду Пловдив и Бургас. За 
финансовото обезпечава-
не на другите транспорт-
ни проекти ще се търсят 
допълнителни резерви, 
за които служебният ка-
бинет в момента не дава 
повече яснота.

Към момента нито 
държавната комисия за 
енергийно и водно ре-
гулиране (дКЕВР) е 
заявила желание, нито 
има внесени искания от 
страна на електроразпре-
делителните дружества 
за ново поскъпване на 
електоенергията, заяви 
служебният вицепреми-
ер Екатерина Захариева. 

Поводът за твърденията, 
че от началото на 2015-а 
ще плащаме по-скъп ток, 

е във връзка с изказване 
на служебния министър 
на икономиката и енер-
гетиката Васил Щонов, 
че приетото от 1 октом-
ври поскъпване на елек-
троенергията с 10% е за-
ради необходимостта за 
запълване на дупката в 
енергийния сектор чрез 
постепенно увеличаване 
на цената на тока.

Министър Захариева:

С 15 млн. лв. спасяват три жп 
проекта по ОП „Транспорт“

Ръст на приходите от зимен 
туризъм очакват хотелиери

Новото поскъпване от 
1 януари е спекулация

КЗК реши: „BauMax“ минава в български ръце
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Нова спортна площад-
ка ще бъде изградена в 
двора на Природо-мате-
матическата гимназия 
„Васил друмев“ във Ве-
лико търново. тя ще бъде 
ситуирана на мястото на 
стара самосрутваща се 
сграда. строителството й 
ще се реализира в рамки-

те на проект, финансиран 
от ПУдООс (Предпри-
ятие по управление на 
дейностите по опазване 
на околната среда). На-
чинанието се извършва с 
подкрепата на кмета на 
община Велико търново 
даниел Панов.

тези дни започна съба-
рянето на опасната сгра-
да, която дълги години е 
застрашавала живота и 

здравето на преминаващи 
ученици и граждани.

На терена ще бъде из-
градена площадка основ-
но с фитнес уреди. така 
мястото на несъществу-
ващата вече постройка се 
превръща в терен не само 
за развитие на спортни 
умения, но и за озеленя-
ване, посочиха от староп-
рестолната община.

Проектът е с разнопо-
сочни цели. свободното 
място трайно ще се залеси 
и ще обогати биологично-
то разнообразие в района 
на гимназията. 

Предвидено е ученици 
и учители от ПМГ „Васил 
друмев“ и Професионална 
гимназия по архитектура 

и геодезия „ангел Попов“ 
да бъдат трайно ангажира-
ни с проекта и да работят 
съвместно по неговата ре-
ализация. Младежите ще 
изградят пространства за 
ползотворен отдих, които 
включват озеленяване на 
урбанизирания градски 
пейзаж. Важно е, че тези 
дейности ще се осъщест-
вяват в неразривна връзка 
с теоретичната подготовка 
в часовете по биология 
и здравно образование, 
химия и опазване на окол-
ната среда. така учебни-
ят процес ще се съчетае 
с практически задачи, 
предвидени по одобрено-
то проектопредложение. 
По учебните предмети 

вече са заложени реални 
дейности, които ще се из-
пълняват според сезона и 
учебните планове.

Първо ще се извърши 
почистване на училищния 
двор и прилежащите зе-
лени площи. Планирано е 
подрязване и оформяне на 
съществуващите храсто-
видни растителни видове, 
съвместно с ученици и 
учители от ПГса „ангел 
Попов“. Ще се извърши 
варосване на плодни дър-
вета, обработка на релефа 
- затревяване на оголе-
ни места. с възпитате-
лен ефект е предстоящо-
то засаждане на млади 
храстовидни и дървесни 
видове - оразмеряване, оч-
ертаване на терена, изкоп-
ни дейности. Младежите 
ще оформят екокътове за 
отдих и почивка. така в 
озеленената площ ще мо-
гат да бъдат организирани 
часове на открито, в ес-
тествена природна среда. 
Предвидено е изработва-
нето на информационни 
табла и материали и орга-
низирането на тематични 
изложби. Проектът е на-
сочен и към повишаване 
на екологичната култура 
на младите хора, към при-
добиването на екологични 
знания, промяна в цен-
ностната система и пове-
денческите модели.

стаНдаРт

Ученици и учители ще 
работят съвместно по 
реализацията на проекта

Николай АНТОНОВ

Необезопасени отвори в 
строителните и конструктивни 
елементи (стени, етажни плочи 
и др.) са сред най-честите нару-
шения, установени от инспек-
торите по труда по време на из-
вънредната инспекционна кам-
пания в строителството през 
август и септември, съобщи 
пресцентърът на изпълнителна 
агенция „Главна инспекция по 
труда“ (иа Гит). 

Недостатъчното обезопа-
сяване създава опасности от 
падане от височина както на 
хора, така и на тежки предмети, 
които могат да наранят рабо-
тещи или преминаващи. Често 
строителите работят на външни 
скелета и етажни плочи без 
подходящо обезопасяване с 
достатъчно високи и стабил-
ни парапети, ограждения или 
покрития, се посочва в съоб-
щението. Парапети липсват 
нерядко и по мостчетата, които 
се използват за преминаване 
над изкопи. самите изкопи не 
се укрепват при извършване на 
дейност в тях и има опасност 
от свличане на земни маси. до-
пуска се в близост до ръба им 
да се работи с машини, да се 

насипва земна маса и да се сто-
варват строителни материали, 
което също е предпоставка за 
свличане. Обезопасяването на 
изкопите не е достатъчно си-
гурно, за да предотврати пада-
не на преминаващи хора в тях.

Разхвърляни строителни ма-
териали и инструменти по ра-
ботните площадки, както и опъ-
нати електрически кабели, кои-
то могат да предизвикат тежки 
злополуки в резултат на спъва-
не, констатират още инспекто-
рите. Липсата на обезопасяване 
на електрическите кабели може 
да доведе и до нарушаване на 
изолацията им, което създава 
риск от инциденти вследствие 
на удар от електрически ток. 

Заради зачестилите тежки 
трудови злополуки в строи-
телството иа Гит организира 
информационна и инспекци-
онна кампания в сектора от 12 
август до 30 септември 2014 
г. По време на кампанията са 
извършени 908 проверки в 821 
предприятия, които извършват 
строително-монтажни работи. 
Констатирани са 4977 наруше-
ния. От тях 3611 са свързани с 
осигуряването на здравословни 
и безопасни условия на труд. 
спрени до отстраняване на 
нарушенията са 65 машини, 

строителни обекти и участъци 
от тях. съставени са 287 акта 
за установяване на администра-
тивни нарушения. дадени са 
4802 задължителни за изпълне-
ние предписания за отстранява-
не на нарушенията. Чрез нови 
проверки се следи дали те са 
изпълнени.

По време на кампанията спе-

циално внимание беше отде-
лено и на информирането на 
работодателите и длъжност-
ните лица за задълженията им 
по осигуряването на здраво-
словни и безопасни условия на 
труд, посочват още от Главната 
инспекция по труда. иа Гит 
напомня, че на сайта на аген-
цията са публикувани Кодекс 

с добри практики в строител-
ството и практически инстру-
мент за оценка на риска в сек-
тора, разработени по проект 
„Превенция за безопасност и 
здраве при работа“. В кодекса 
работодателите могат да откри-
ят добри идеи за отстраняване 
на нередности и за подобрява-
не на условията на труд.

Спортна площадка заема мястото на срутваща 
се сграда във великотърновска гимназия

Необезопасени обекти крият риск за строителите
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Присъствието на стъл-
бата в интериора е цяла 
философия, смятат въ-
трешните дизайнери. Ос-
вен чисто практически 
функции, тази част от 
оформлението на дома 
може да притежава ста-
тут на истинско произ-
ведение на изкуството. 
изобилието от екстрава-
гантни и естетически из-
държани решения, дело 
на светила в интериор-
ния дизайн, изумяват с 
оригиналната си и поня-
кога причудлива визия. 
Ето няколко идеи как да 
организираме стълбата 
и пространството око-
ло нея, без да жертваме 
нито от красотата, нито 
от практичността й.

1. Иронична 
версия на 
класиката

Величествената стъл-
ба със златни парапети е 
застлана с килимче с мо-
дерен дизайн, а тапетите 
имитират петна върху 
бетонна стена.
2. Жената сфинкс 

в действие
стълбата тук е допъл-

нена от старинни гобле-
ни и интересен акцент, 
представляващ статуя на 
жената сфинкс. интери-
орът изглежда тържест-
вено и едновременно с 
това достатъчно съвре-
менно благодарение на 
белите стени, които му 
придават ефирност.

3. Разходка по 
въздуха

стъпалата от зака -
лено стъкло водят към 
стъклена галерия, коя-
то дава на обитателите 

на дома и техните гости 
главозамайващо усеща-
не за разходка по възду-
ха. другият плюс е, че 
тази стълба не претрупва 
пространството, което е 
особено ценно в малките 
жилища.

4. Снежна 
скулптура

В този проект на ди-
зайнера Кели Бехан в 
Лонг айлънд класиче-
ската стълба е превърна-
та в белоснежна скулп-
тура от армиран гипс.
5. Пиршеството на 

Бакхус
действието се развива 

във френско шато, зае-
мащо замък от XII век. 
стълбата в него препра-
ща към основното за-
нимание на стопаните 
му - винопроизводители. 
със своя цвят и форма тя 
напомня вино, леещо се 
от гигантски бокал. 
6. Ярко, по-ярко, 

най-ярко
Конструкцията на тази 

стълба, украсяваща мо-
дерна вила в Кан, е прос-
та, но яркият й цвят я 
превръща във визуален 
акцент.

7. Изящни 
контури

тук изкуството е за-
ложено в интериора още 
на етап проект - във вид 
на барелеф, разпрострял 
се по всички етажи на 
жилището.

8. Дизайнерски 
„пълнеж“

Картините и дизай-
нерските предмети се 
справят блестящо със за-
дачата по запълването на 
празното пространство 
под стълбата. Лампата, 
приличаща повече на аб-
страктна скулптура, го 
доказва перфектно. 

Стълбата - ефирна среща 
на естетика и философия

иНтЕРиОР
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Една от най-влиятел-
ните дами в света на ар-
хитектурата Заха Хадид 
остави неподправения 
си почерк в центъра на 
столицата на азербей-
джан - Баку. там по про-
ект на нейното студио 
Zaha Hadid Architects е 
построен културен цен-
тър „Гейдар алиев“, кой-
то сякаш изплува от за-
обикалящия го площад. 
Heydar Alieyv Center се 
простира на площ от 
101,801 кв. м и напълно 
контрастира на строга-
та съветска архитекту-

ра, която преобладава в 
Баку. сградата, в която се 
помещават музей, библи-
отека, аудитория за раз-
лични форуми с хиляда 
места и изложбена зала, 
е изградена с типични-
те за Хадид извивки и 
плавни линии. За да по-
стигнат тяхното съвър-

шенство, проектантите 
са използвали бетонни 
панели, подсилени със 
стъклени влакна. с тях 
са изградили нагънатите 
повърхности на стените, 
а прозорците и входо-
вете са разположили в 
отвори между отделните 
конструкции. Гладките повърхности на екстери-

ора, наподобяващи бяла 
черупка, продължават 
хармонично и в интерио-
ра на културния център. 
стъпаловидни балкони 
дават поглед към отдел-
ните нива и простран-
ства на културния цен-
тър, като същевременно 
разкриват и панорамни 
гледки към града.

ц е н т ъ р ъ т  „ Ге й д а р 
алиев“ в Баку е оценен 

с престижната награда 
„дизайн на годината “ 
от Музея на дизайна в 
Лондон, а архитект Заха 
Хадид е първата жена, 
спечелила най-големия 
приз в конкурса.

ЕКстЕРиОР

С извивки и плавни линии Заха Хадид 
завладя центъра на Баку
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с ъ т руд н и ч е с т в ото 
между TONDACH в Ре-
публика сърбия и про-
фесор Емир Кустурица 
започва през 2012 г. със 
саниране на покрива 
на централната сграда 
(рецепцията) по проек-
та дървенград, дело на 
световноизвестния режи-
сьор. дотогава покривът 
е бил покрит с матери-
ал, наподобяващ дървени 
шиндли, недостатъците 
на който са били извест-
ни, но авторът е искал да 
създаде автентично копие 
на старото строителство. 

след обновяването на 
покрива на централната 
сграда (рецепцията) с мо-
дела БиБЕР екстра плюс, 
който създава визуалния 
ефект на старите покри-
ви, следва реновиране на 
покрива на хотела при 
ски пистата иВЕР, коя-
то се намира на 7,5 км 
от Мечавник. Върху по-
кривната площ на този 
хотел, която е 2000 м², са 
положени приблизител-
но 65 000 броя кереми-
ди, модел Бибер екстра 
плюс - сива енгоба. те 
са одобрени от експерт-
на комисия, съставена 
от майстори полагачи на 
керемиди. Хотелът все 
още не е отворил врати, 
тъй като в момента тече 
трескава подготовка за 

предстоящия ски сезон.
В момента в Мечавник 

се реновират покривите 
на няколко обекта, като 
планът предвижда всич-
ки покриви в селище-
то да бъдат обновени с 
TONDACH® . това оз-
начава на практика, че 

в етноселището ще се 
положат приблизително 
250 000 броя керемиди на 
8000 м² покривна площ.

интересен е фактът, 
че първият контакт на 
TONDACH сърбия с 
професор Кустурица е 
през 2011 г., когато фир-
мата предоставя 1 мили-
он динара като помощ 
за реализиране на тогава 
бъдещия проект на Ку-
стурица - андричград 
(Каменния град) във Ви-
шеград, Босна и Херце-
говина. 

През 2012 г. сътруд-

ничеството прераства в 
конкретни доставки на 
керемиди за покриване 
на обекти в андричград 
и Мечавник.

Кустурица събира раз-
лични стилове и нарича 
града на името на люби-
мия си писател и вдъхно-

вител иво андрич - ан-
дричград. именно иво 
андрич прославя Више-
град с романа си от 1944 
г. „Мостът на дрина“ 
(дълъг 180 м, с 11 сво-
да, построен през 1577 
г). днес мостът е една 
от основните туристиче-
ски забележителности на 
Босна и Херцеговина и е 
в списъка на световното 

културно наследство на 
ЮНЕсКО.

идеята за андричград 
е обявена в края на 2010-
а, а през април следва-
щата година се създава 
„андричград“ ЕООд, 

което е продукт на пуб-
лично-частно партньор-
ство. Общо предвидените 
средства за реализиране 
на проекта са на стой-
ност 15 милиона евро. 

изграждането на пър-
вия град в света, който 
носи името на Нобе-
лов лауреат, започва с 
церемония на Видовден 
- 28.06.2011 г., и точно 

три години по-късно, на 
същия ден през 2014-а, 
се появява андричград, 
чиито сгради, каменни 
къщи, църкви, общински 
обекти, къщата музей на 
иво андрич, книжарни-

ци, пазар, магазини, пив-
ници др. са с обща площ 
45 000 м². Всичко това е 
на стойност 17 милиона 
евро. Режисьорът поема 
основната част от финан-
сирането, предоставяйки 
половината от сумата, 
друга част е отпусната от 
Република сръбска (една 
от трите съставни части 
на Босна и Херцегови-
на), а 900 хиляди евро са 
отделени от бюджета на 
Република сърбия. 

Какво е мястото 
на TONDACH 

Сърбия в рамките 
на проекта?

Фирмата разработва 
нов тип енгоба - терако-
та антик, наречена още 
„енгоба Кустурица“, за 
модела Медитеран плюс, 
като през август са по-
крити първите покриви 
на бъдещия град. Пър-
вата доставка за ан-
дричград е направена 
през септември 2011 го-
дина, а последната - през 
май 2014-а. TONDACH 
сърбия очаква и бъдеща 
заявка, свързана и с пред-
стоящото изграждане на 
музикалната академия 
в града. Общата площ 
в рамките на проекта, 
предвидена за покриване 
с TONDACH®, е 10 000 
м². TONDACH България 
може да предложи на 
българските си клиенти 
Бибер екстра плюс - сем-
пъл и ненатрапчив модел, 
който напомня за старите 
плочи, както и най-но-
вия цвят на модела Ме-
дитеран плюс - „енгоба 
Кустурица“. този модел 
напомня на старите, тра-
диционни за Балканите 
керемиди и придава на 
покрива средиземномор-
ски облик.

ПътЕШЕстВЕНиК

Фирмата разработва нов тип енгоба за 
покривите на Мечавник (Дървенград) 
и Андричград (Каменград)

TONDACH® и проектите на световноизвестния 
режисьор Емир Кустурица
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Николай АНТОНОВ

На мястото на старо 
светилище в село трос-
ково в община симитли 
вече се издига внуши-
телен православен храм 
на името на света Петка 
Българска. „строежът му 
започна преди пет-шест 
години върху руини на 
старо светилище“, раз-
каза кметът на община 
симитли апостол апос-
толов. инициатори за 
съграждането на храма 
са братята стоян и то-
дор траянови, които от 

не жалят труд и сред-
ства за възстановяване 
на светинята. точно на 
Петковден 2008 година те 
споделили желанието си 
с общинския кмет, кой-
то застанал изцяло зад 
христолюбивото дело. 
Започва събирането на 
средства, общината също 
отпуска пари. десетки 
миряни помагат с добро-
волен труд. така вдигат 
зидарията от камъните, 
с които преди столетия е 
граден параклис тук, кой-
то по-късно е разрушен. 
Божият храм е уникален 
като архитектура и функ-

ционалност. Остава да се 
вдигне камбанарията, да 
се оформи иконостасът 
и да се изпише църквата 
отвътре. В навечерието 
на празника Петковден 
и традиционния събор, 
събрал стотици земляци 
отблизо и далеч, за първи 
път ехти камбанният звън 
на новия храм. Камбана-
та е дарена от сина на то-
дор - Евгени. Племенник 
от рода траянови пък е 

дарил железния кръст, 
който ще се извисява над 
купола на храма. Местни-
те хора градят църквата 
по заръките на покой-
ния Неврокопския мит-
рополит Натанаил, спо-
ред които преддверието 
(притворът) да се ползва 
и за часове по вероуче-
ние. Неделно училище в 
общината има в град си-
митли и в село Крупник, 
а храмът в тросково е 
единственият, който поз-
волява да се провежда ве-
роучение в църква, казват 
свещеници. В съседство 
е и старото училище на 
селото. Някога сградата 
е била пълна с деца, сега 
е пуста. има идея да се 
реставрира и да се ползва 
за „зелено“ и за духовно 
училище.

Православен храм „възкръсна“ на 
мястото на светилището в Тросково
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В навечерието на църковния 
празник в чест на св. Петка ми-
ряни отблизо и далеч почетоха и 
тази година по традиция свети-
цата с многолюден събор край 
храма в селото във Влахина пла-
нина. Отслужен бе тържествен 
водосвет, след който всички се 
събраха за празничния курбан на 
поляните край черквата. В тро-
сково сега постоянно живеят 49 
души, а на празника се събират 
по 20 пъти повече. св. Петка е 
почитана на това свято място 
и преди да започне градежът 
на църквата, разказаха възраст-
ни хора. сега вярват, че новият 
божи дом, съграден благодарение 
на щедрите сърца на боголюбиви 

и родолюбиви хора, ще закриля 
този край и ще връща децата и 

внуците им по-често до родното 
място.

ПРАЗНИЧНО

Хора от цялата страна се стекоха на 
традиционния събор във Влахина планина

В притвора на християнската 
обител ще се провеждат 
и часове по вероучение 


