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Процедури на стой-
ност над 6,8 млрд. лв. 
се предвижда да бъдат 
открити за кандидат-
стване по европейските 
програми през 2015 г. На 
свое заседание специали-
зираният Съвет за коор-
динация по управлени-
ето на средствата от ЕС 
към Министерски съвет 
съгласува проектите на 
Индикативни годишни 
работни програми за 
следващата година на ин-

струментите с европей-
ско финансиране в Бълга-
рия. „Обмисляме план да 
отворим авансово някои 
схеми, които да финанси-
раме заемообразно с пари 
от националния бюджет“, 
заяви вицепремиерът по 
европейските фондове 
и икономическата поли-
тика Томислав Дончев, 
който е председател на 
Съвета за координация 
по управлението на сред-
ствата от ЕС в МС. По 

думите му, в противен 
случай финансирането от 
новия програмен период 
ще се забави дотолкова, 
че да има риск не само 
2014 г. да бъде нулева по 
отношение инвестиране-
то на средствата от ЕС у 
нас. Годишните работни 
програми дават реалния 
старт на изпълнението на 
оперативните програми 
в България за периода 
2014-2020 г. Предложе-
ните в тях дейности са 

индикативни и обхващат 
тези части от програми-
те, които са вече твърдо 
договорени с Европей-
ската комисия. Схемите, 
чрез които предстои да 
бъде предоставено без-
възмездно финансиране 
директно на бенефици-
ентите, касаят проекти за 
пречистване на отпадъч-
ни води, управление на 

отпадъците, превенция от 
наводнения и свлачища, 
развитие на регионал-
ни пътища, регионална 
образователна инфра-
структура и др. Пред-
видени са и процедури 
за рехабилитация на жп 
линията Пловдив-Бур-
гас, АМ „Струма“ - Лот 3 
Благоевград-Сандански, 
изграждане на трети ме-

тродиаметър на метрото 
в София. Процедурите, 
които ще предоставят 
финансиране чрез под-
бор на проекти, обхва-
щат дейности в сферите 
енергийна ефективност 
в МСП, подобряване на 
производствения им ка-
пацитет, подкрепа за ино-
вации в предприятията 
и др. 

ОТ СЕДМИцАТА

Откриват процедури за над 6,8 млрд. 
лв. по европрограми през 2015-а

Общо 3 млрд. лева 
тръгват към българските 
общини още от януа-
ри догодина. Това заяви 
министърът на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството Лиля-
на Павлова по време на 
конференция „Перспек-
тиви за растеж на бъл-
гарските общини“.

„Пред нас е най-голя-
мото предизвикателство 
- да започнем реализаци-
ята на новата оператив-
на програма във възмож-
но най-кратки срокове, 
за което ще положим 
всички необходими уси-
лия в преговорите с Ев-
ропейската комисия“, за-
яви министърът. По ду-
мите й, общият бюджет 
на програмата ще даде 
възможност за облаго-
родяване на градовете, 

както и за инвестиции в 
образованието, спорта 
и пътната инфраструк-
тура.

Във фокуса на про-
грамата са 39 общини, 
които получават по-го-
лямата част от средства-
та - почти милиард и 700 
млн. лв. Парите ще оти-
дат директно за вече го-
тови проекти, каза още 
министърът.

Във втората приори-
тетна ос са предвидени 
инвестиции за перифер-
ните и най-слабо раз-
витите региони. За тях 
са предназначени около 
400 млн. лв. Със сред-
ствата ще бъдат подкре-
пени най-спешните и 
неотложни инфраструк-
турни мерки. 

Очаква се преговори-
те с ЕК за одобрението 

на новата оперативна 
програма да завършат 
още през ноември тази 
година. „Ще направим 
необходимото от януари 
следващата година да за-
почнем да отваряме про-
грами и възможности за 
кандидатстване“, катего-
рична беше Павлова. 

3 млрд. лева тръгват 
към общините от януари

Пет областни центро-
ве са най-слабо засегна-
тите от икономическата 
криза, сочи изследване 
на експертите от Инсти-
тута по пазарна иконо-
мика. Това са София, 
Варна, Бургас, Пловдив 
и Благоевград. В осно-
вата на проучването е 
инвестиционната актив-

ност в тези райони на 
Българияи, както и ни-
вата на заетост в тях. 
Изследването се базира 
на регионални иконо-
мически профили и по-
казатели за развитие на 
бизнеса и производство-
то за 2013 година. Като 
добър атестат приемат 
петото място в класаци-

ята за най-развиващите 
се областни центрове 
в страната от община 
Благоевград. Сред обек-
тивните и основни по-
казатели за икономиче-
ска активност са броят 
на издадени строителни 
разрешителни за стро-
еж. Според заместник-
кмета по строителство-
то на община Благоев-
град Антоанета Робева 
434 броя разрешения за 
строеж са издадени до 
този момент на 2014 г. в 
Благоевград, което е със 
191 повече от предход-
ната 2013 г. Освен инди-
кация за икономическа 
стабилност в общината, 
този строителен ръст 
говори и за гарантирани 
работни места и доходи 
за живеещите там.

Икономическата криза заобиколи 
пет области на България

Санкция от 160 хиляди 
лева наложи ЕК на Бъл-
гария за проекта за ту-
ристическо лого и бранд 
на страната, който ос-
тава „замразен“. Глоба-
та представлява 10% от 
стойността на проекта. 
Изработването на лого и 
бранд на страната беше 

финансирано по Опера-
тивна програма „Регио-
нално развитие“ и бе на 
стойност 1,6 млн. лева. 
Поръчката за изработва-
не на продукта бе спече-
лена през януари 2013 г. 
от „Обединение за бранд 
България“. Консорциум-
ът създаде лого, в кое-

то има слънце, море, ча-
дър, но то не задейства, 
тъй като не бе харесано 
от обществеността и от 
Съюза на българските 
художници. Други пък 
видяха в логото прили-
ка с това на Киргизстан. 
Освен логото, бяха из-
работени и 10 други за 
различните видове тури-
зъм, но и те не влезнаха в 
употреба. Сумата трябва 
да бъде платена от инсти-
туцията, организирала 
търга - Министерството 
на икономиката, енерге-
тиката и туризма. Сега 
обаче, след разделяне на 

ведомството на три, веро-
ятно санкцията ще бъде 
прехвърлена към Минис-
терството на туризма. 
Освен изработване на 
лого и слоган проектът 
на „Обединение за бранд 
България“ включваше 
и анализ на туризма ни 
като цяло и определяне 
на конкурентните паза-
ри. Предложенията обаче 
остават нереализирани и 
до днес. Страната ни към 
момента се представя на 
всички международни 
туристически борси със 
старото жълто-оранжево 
лого.

Ще се финансира и рехабилитация на жп 
линията ПловдивñБургас, АМ ÑСтрумаî ñ Лот 3 
БлагоевградñСандански, и строежът 
на трети диаметър на метрото в София

Брюксел ни глоби заради „новото“ 
туристическо лого 
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Областите в страната 
са разделени условно на 
три - подготвени, непод-
готвени и не напълно го-
тови за зимния сезон, ко-
ментира министърът на 
регионалното развитие 
Лиляна Павлова. Снегът 
може да изненада непри-

ятно живеещите и пъту-
ващите в София-област, 
Перник, Плевен, Стара 
Загора и Смолян. Готови 
за зимния сезон са обла-

стите Видин, Монтана, 
Враца, Кърджали, До-
брич, Велико Търново и 
Силистра.

„Парите за зимно по-
чистване са изхарчени 
през лятото, уж за из-
рязване на храсти. Зато-
ва сега пътищата не са 
подготвени. Критично е 
положението особено с 
проходите в страната“, 
смята министър Павлова. 
Според нея за рязане на 
храсти са изхарчени 10 
милиона лева. „Ако тези 
пари бяха инвестирани в 
проходите и магистрали-
те, щяхме да сме спокой-
ни за зимата“ - катего-

рична е тя. Преди сезона 
най-критично е състо-
янието на магистрали-
те „Люлин“ и „Струма“. 
Там от необходими 5000 
тона сол има едва 20 
тона. При необходимост 
да има 70 тона химикали 
за обработване, има нула. 
От необходими 66 маши-
ни за почистване - имаме 

четири“, информират от 
министерството.

Областите, в които 
има да се допълва го-
товността за зимно по-
чистване и поддръжка на 
пътищата, според минис-
тър Павлова са Пловдив, 
Благоевград, Бургас, Ва-
рна и Хасково. „Въвеж-
даме ново правило, от 

което фирмите са леко 
притеснени, а именно 
шест часа преди започ-
ването на снеговалежа 
на 200 критични точки 
на територията на цяла-
та републиканска пътна 
мрежа да са разположе-
ни готови снегорините“, 
обясни регионалният ми-
нистър.

Държавата като цяло не е готова за снега

Комисията за защита 
на конкуренцията отмени 
като незаконосъобразно 
решение на зам.-министъ-
ра на регионалното разви-
тие за класиране на учас-
тниците и определяне на 
изпълнител на програма-
та за енергийно обновява-
не на българските домове 
по Оперативна програма 
„Регионално разивите“ 
(ОПРР). Отмененият търг 
се отнася за енергийно 
обновяване на многофа-
милни жилищни сгради 
за територията на Севе-
роизточен район. В него 
попадат следните градове, 
на чиято територия е до-
пустимо обновяване на 

жилищни сгради: Варна, 
Добрич, Търговище, Шу-
мен. 

Проучването устано-
вило, че жалбоподателят 
е отстранен незаконосъо-
бразно от процедурата, а 
основанието е неподпис-
ване на ценовата оферта 
на обозначеното за това 
място. От КЗК обясняват, 
че в документацията за 
участие не е предвиде-
но изрично изискване за 
подписване и подпечатва-
не на всяка страница на 
ценовото предложение на 
участниците. 

От представената от 
жалбоподателя оферта е 
видно, че участникът е 

представил попълнено по 
съответния образец це-
ново предложение, всяка 

страница на което е по-
дписана и подпечатана 
от представителя на дру-

жеството. В тази връзка 
КЗК намира, че е налице 
съгласие с предвидени-

те в образеца условия и 
спазване на посочените 
изисквания за формиране 
на единичните цени за 
отделните видове стро-
ително-монтажни рабо-
ти, включени в предмета 
на обществената поръчка 
по обжалваната обосо-
бена позиция № 3. КЗК 
счита, че заключението 
на комисията, свързано 
с подписа, е формален и 
несъстоятелен, а самото 
отстраняване на офертата 
на жалбоподателя от про-
цедурата на това основа-
ние - за незаконосъобраз-
но. Преписката се връща 
на възложителя за прекра-
тяване на процедурата. 

ОТ СЕДМИцАТА

КЗК спря търга за саниране на 
жилища в Североизточен район

Проблемът с рекон-
струкцията на Зимния 
дворец в София е сери-
озен и е свързан с липса 
на пари. Проектът е на 
стойност 50 млн. лева, 
а държавното финанси-
ране по него е едва 35 
млн. лева. Това съобщи 
спортният министър 
Красен Кралев. По ду-
мите му, обществената 
поръчка за емблематич-
ната сграда не е прове-
дена по надлежния ред 
и съществуват доста въ-
просителни около нея.

Поръчката е в ръцете 
на Комисията за защита 
на конкуренцията (КЗК) 
след прекратяването й 
през септември. Реше-
ние по казуса се очаква 
в следващите дни. „Ако 
то не е в наша полза, 
ще обжалваме докрай, 

защото смятаме, че не 
е проведена по надлеж-
ния ред и остават доста 
съмнения около нея“, 
посочи Кралев.

Самата обществена 
поръчка беше обявена 
през април с прогнозна 
стойност почти 41 млн. 
лева.

Заради липсата на 
обосновка на цената на 
ремонта обаче служеб-
ният министър на спорта 
Евгения Раданова поис-
ка процедурата да бъде 
спряна. Въпреки това 

предишното ръководство 
на „Академика 2011“ 
завърши търга и за из-
пълнител на ремонтните 
дейности беше избрано 
обединението „София 
спорт“, в което участ-
ват „Главболгарстрой“ и 
„Фор райс“. То предло-
жи най-високата цена, 
но получи и най-добрата 
техническа оценка.

По-късно Раданова 
уволни съвета на дирек-
торите на „Академика 
2011“ заради решението 
им.

САНИРАЙТЕ С
TONDACH®

лесно;

ефективно;

дълготрайно;

сигурно;

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

Липса на пари бави ремонта 
на Зимния дворец
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За втора поредна годи-
на порталът на българ-
ските общини - Kmeta.
bg, отличи най-успешни-
те сред градоначалници-
те на 264-те общини в 
България. Това стана на 
тържествена церемония 
в Националния дворец на 

културата.
„Конкурсът има за цел 

да постави във фокуса на 
общественото внимание 
активността на българ-
ските кметове, техните 
добри постижения и по-
лезни практики за изми-
налата календарна година. 

ТЕМАТА

Кметовете отличници на България
Градоначалниците се съревноваваха в ключови 
ресори ñ инвестиции, социална политика, 
евросредства, екология, туризъм, спорт

Катя ТОДОРОВА

От 2007 г. Столична 
община защити проекти 
на стойност 3 млрд. лв., 
като 2 млрд. лв. от тях са 
безвъзмездно европей-
ско финансиране. Това 
съобщи кметът Йор-
данка Фандъкова, която 
беше отличена с награ-
дата „Кмет на годината“ 
в категория „Усвояване  
на евросредства“. „Бих 
искала да отбележа, че 
тези резултати се по-
стигат с много труд и 
доверие от страна на 
Европейската комисия“, 
подчерта тя. Пожела по-
бързо отваряне на опе-
ративните програми за 
новия период, защото 
това е важно за всички 
кметове и за хората. 

Междувременно ста-
на известно, че Столич-
ната община е усвоила 
около 421 млн. лв. от 
планираното за 2014 г. 

729 млн. лв. Основният 
дял се пада на европей-
ските проекти, по които 
трябва да се усвоят над 
490 милиона. Досега су-
мата по тях е достигнала 
306 млн. лв., или близо 
63%. Забавянето идва 
от спрените оперативни 
програми - ОП „Окол-
на среда“ и ОПРР. Като 
рисков проект засега се 

смята този за трамвай 
до Студентския град, 
за който общината има 
предвидени 24,6 млн. лв. 
за усвояване. Трасето на 
столичния метрополитен 
до аерогара София тряб-
ва да усвои 60 млн. лв. 
за периода 2013-2015 г., 
а за това до „Младост“ 
- 36,7 млн. лв, сочи одо-
брената капиталова про-

грама на главния град на 
България. При общин-
ските проекти, финанси-
рани от общинската хаз-
на, има изоставане. От 
предвидените в началото 
на годината 111 мили-
она са инвестирани по-
малко от половината. За 
основни ремонти са вло-
жени почти 13 млн. от 
планираните 34,4 млн. 

лв. Досега са завършени 
ремонтите на бул. „ца-
риградско шосе“, кръс-
товището на Лъвов мост 
и това на Семинарията. 
Не са започнати кръсто-
вището на две нива на 
бул. „Акад. Иван Гешов“ 
и бул. „България“, тре-
тият етап от ремонта на 
бул. „Витоша“, ремонт 
на Руски паметник. 

От 2007 г. столицата защити европроекти за 3 милиарда

Проектът предвижда изграждане на 22 км нова канализация

Ирина ГЕНОВА

Интегрираният град-
ски транспорт става 
факт преди началото на 
следващия туристиче-
ски сезон 2015 г. в Бур-
гас. Това е приоритет 
за бургаския кмет Ди-
митър Николов, който 
спечели приза „Кмет на 
годината 2014“ на вто-

рото издание на конкур-
са, в който кметове гла-
суват за кметове. „Бла-

годаря за номинацията, 
гласуването, подкрепата 
и доверието на всички 
кметове на български 
общини.  Наближава 
празникът на Бургас - 
6 декември, Никулден. 
Ние, бургазлии, сме гос-
топриемни и всеки може 
да ни дойде на гости 
- тръгвате по магис-
тралата и карате само 
направо“, заяви кметът 
Димитър Николов.

Проект „Интегриран 
градски транспорт на 
Бургас“ е на обща стой-
ност 130 894 784,10 лв. 
и се финансира по Опе-
ративна програма „Ре-
гионално развитие 2007 
- 2013 г.“, съфинансира-
на от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд 

за регионално развитие 
и от държавния бюджет 
на Република България. 
Реализацията на проек-
та обхваща няколко ос-
новни компонента, свър-
зани с модернизиране на 
обществения транспорт: 
обновяване на автобус-
ния парк, реконструкция 
и обновяване на автога-
ра и терминали, въвеж-
дане на бърза автобусна 
линия, изграждане на 
система от велосипед-
ни алеи, въвеждане на 
интегрирани системи за 
управление на общест-
вения транспорт. 

Автобусният  парк 
вече е чисто нов. През 
юли започна строител-
ството на централната 
автобусна спирка, вто-
рия подкомпонент на 
системата от бърз авто-
бусен транспорт. Тя е 
разположена по трасето 
по бул. „Сан Стефано“, 
в близост до централна-
та пешеходна улица на 
града. Това е точката, 
в която общественият 
транспорт пресича цен-
тралната градска част 
и осъществява комуни-
кация с централните за 
града социално значими 
пространства. На пътни-
ците ще се предоставя 
информация в реално 
време относно движени-
ето на автобусите. Плат-
формите за пътниците 
ще бъдат отопляеми, за 
да гарантират сигурното 
придвижване и качване 

в автобусите. Заледява-
нията ще бъдат избег-
нати чрез монтирането 
на диодни реотани под 
повърхността. Срокът 
за изграждане е 9 месе-
ца, т.е. до април 2015 г. 
През септември бе пър-
вата копка на обект „Ре-
конструкция и разшире-
ние на терминал „Меден 
Рудник“ и прилежаща 
територия“. 

„Терминал „Меден 
рудник“ се явява ед-
новременно начална и 
крайна спирка на пред-
стоящата за въвеждане 
в експлоатация Бърза 
атобусна линия, която 
ще свързва комплекси-
те „Славейков“ и „Из-
грев“ с „Меден Рудник“, 
като разстоянията меж-
ду крайните термина-
ли ще се преодоляват 
за около 25 минути“, 
обясни кметът Дими-
тър Николов. 294 дни е 
срокът за изпълнение 
на обекта, което озна-
чава, че ще бъде завър-
шен до юни 2015 г. На 
3 ноември т.г. стартира 
цялостната реконструк-
ция на Автогара „Юг“ 
в града. След 8 месеца 
тя ще бъде завършена 
- през юни, в началото 
на туристическия сезон. 
При прогнозна стойност 
от 6,2 млн. лв. без ДДС, 
„Трейс Груп Холд“ АД 
се ангажира да извърши 
СМР-ата за 500 хил. лв. 
по-малко - 5,715 млн. 
лв.

Бургас с интегриран транспорт от 2015 година

Транспортът е един от 
приоритетите за кмет № 1 - 
Димитър Николов

Проект на терминала в жк „Меден рудник“

Награда в категорията „Успешно 
привличане на инвестиции“ получи 
кметът на община Пловдив Иван То-
тев. Призът, изглежда, се размина с 
очакванията на градоначалника, който 
при връчването му леко се сконфузи. 
„Очаквах награда за култура“, не скри 
разочарованието си кметът на култур-
ната столица на Европа 2019. Той оба-
че не отрече, че призът за привличане 
на инвестиции е изключително важен 
за всяка община. „Усилията, които по-
ложихме в тази посока, бяха огромни. 
Затова се радвам, че бяхме оценени от 
журито именно в този раздел“, призна 
Тотев.

Въпреки свития пазар на имоти от 
началото на годината досега общината 
е успяла да продаде терени, жилища 
и постройки за 3,6 млн. лева. За цяла-
та 2014-а от сделки се чакат 5,7 млн. 
лева. Градската управа се надява, че 

ще има инвеститори за 300 декара 
земя в индустриалната зона на „Тра-
кия“. Запитвания за тези имоти има от 
американски, германски и китайски 
компании.

„Пловдив има изключителен потен-
циал и възможности за изграждане и 
развитие на индустриални зони“, беше 
лайтмотивът на българо-китайски биз-
нес форум, който се проведе през март 
т.г. под тепетата. На събитието стана 
ясно, че китайският мегаполис Шън-
джън ще поощрява предприемачите си 
да инвестират под тепетата. Заявката 
бе потвърдена и от кмета на 15-мили-
онния град цин Ксу при откриването 
на форума. „Наши и ваши фирми мо-
гат да си сътрудничат в областта на 
биотехнологиите, автомобилостроене-
то и генетиката“, посочи той.

Аутсорсингът също се развива с бу-
рни темпове. Пловдив има потенциал 
да разкрие още 5000 работни места в 
сектора през следващите три години, 
категоричен е Иван Тотев. 

Пловдив – Меката 
на инвеститорите
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Знакови обекти, ре-
ализирани на терито-
рията на община Стара 
Загора, станаха причина 
кметът Живко Тодоров 
да получи приза „Под-
държане и развитие на 
спорта“. Най-голямата 
гордост на градоначал-
ника са новата спортна 

зала „Иван Вазов“, ре-
монтът на пистата на 
стадион „Берое“, както 
и предстоящото изграж-
дане на спортна зала за 
ракетлон, която ще съв-
местява 4 различни вида 
ракетни спортове в общ 
комплекс.

Работният проект на 
залата се очаква да е 
готов до края на ноем-
ври. „Твърде е вероятно 
строителството да запо-
чне още тази година“, 
съобщи Христо Миха-
лев, председател на УС 
на СК „Бадминтон“. За-
едно с община Стара 
Загора клубът е инвес-
титор в разширението 
на сега съществуваща-
та сграда на БСФС със 
зала „Берое“ в Стара 
Загора. 

Залата ще е предназ-
начена за бадминтон, 
тенис на маса, скуош, 
тенис на корт. Тук ще 
могат да се провеждат 
европейски и световни 
първенства. „След като 
проектът се реализира, 

градът ни ще е първият 
в страната със зала за 4 
ракетни спорта“, обяс-
ниха от община Стара 
Загора.

Инвестицията пред-
вижда голямата зала да 
е с 1100 седящи места. 
Към нея ще има събле-
кални и санитарни по-
мещения. В съседство 
ще бъдат позиционира-
ни конферентна зала и 
мокър бюфет. На трето 
ниво ще се помещават 
зала за тенис с тенис 
маси и необходимите 
съблекални и помощни 
помещения. Предвидена 
е топла връзка със сега 
съществуващите 4 кор-
та. Настоящата фасада 
на зала „Берое“ ще се 
отвори от изток. Там 
от нея ще останат само 
колоните.

Докато се реализи-
ра строителството, ком-
плекс „Берое“ ще про-
дължи да се използва. 
Ако всичко е нормално 
и без изненади, до 2 го-
дини залата за ракетлон 
ще отвори врати, стига 
да бъде осигурено фи-
нансиране, смятат от 
общината.

Стара Загора с модерна 
зала за ракетлон

Градоначалниците се съ-
ревноваваха в ключови ре-
сори - инвестиции, соци-
ална политика, евросред-
ства, екология, туризъм, 

спорт, чрез политиките, 
които са водили в тях“, 
поясни Боян Томов, изпъл-
нителен директор на Бранд 
Медия България, който бе 

и член на комисията по 
оценяването на градона-
чалниците. Надпревара-
та „Кмет на годината“ по 
традиция събира на едно 
място представители на 
Европейската комисия, 
правителството на Репу-
блика България, държавни 
и обществени организа-
ции, посланици, бизнесме-
ни. И тази година церемо-
нията по награждаването 
открои постиженията и 
иновационните подходи на 
кметовете на местно ниво, 
съпоставяйки ги с утвър-
дените работещи практики 
в ЕС.

ТЕМАТА

Кметовете отличници на България

Николай АНТОНОВ

Кметът на община 
Благоевград д-р Атанас 
Камбитов спечели приза 
„Кмет на гражданите“ 
за 2014 г. В престиж-
ната класация за „Кмет 
на гражданите“ гласу-
ваха 120 000 българи от 
цялата страна. Кметът 
на Благоевград събра 
повече от 17 000 гласа, 
което му отреди първо-
то място в категорията 
за община над 20 000 
жители.

„Няма как да скрия 
радостта си, каза д-р 
Камбитов .  Приемам 
това  гласуване като 
оценка за моята работа. 
Много е хубаво и мило 
да си харесван, а най-
хубаво е да си обичан. 
Не знам с какви точ-
но чувства са гласували 
гражданите за мен, но 
знам, че аз ги обичам! 

Благоевград, обичам 
Ви!“, сподели развълну-
ван той. 

Продължава 
изпълнението 
на мащабния 

проект „Зелена 
и достъпна 

градска среда в 
Благоевград“ 

Община Благоевград 
продължава облагородя-
ването на новоизграж-
даните паркове срещу 
университетския ком-
плекс „Скаптопара“ на 
Американския универ-
ситет в България и в 
благоевградския квар-
тал „Еленово“. Благоус-
тройствените дейности 
са част от политиката 
на общинското ръко-
водство за развитие на 
спортната култура в гра-
да и са в изпълнение на 

мащабния проект „Зе-
лена и достъпна градска 
среда в Благоевград“. 

След като бяха мон-
тирани нови уреди в 
парк „Бачиново“, в мо-
мента се поставят 40 
фитнес уреда - 20 в пар-
ка на ул. „Даме Груев“, 
и 20 - в парка в квартал 
„Еленово“. Досега в но-
воизградените парко-
ви площи са изградени 
мрежи от алеи, засаде-
ни са нови растителни 
видове, асфалтиран е 
паркингът на парка по 
поречието на Благоев-
градска Бистрица.

Функционират и но-
вите детски площад-
ки в двата парка. Об-
щинското ръководство 
е помислило за люби-
телите на екстремните 
спортове, които могат 
да карат скейтборд и 
ролкови кънки на съо-
бразените с изисквани-
ята рампи. Тези, които 
търсят спокойствие, мо-
гат да потърсят уюта на 
новите беседки, които 
имат изглед към реката. 
Около брега е монтира-
на и предпазна ограда. 
Освен фитнес уреди и 
скейтборд рампи, бла-
гоевградчани могат да 
използват и изграденото 
в парка на квартал „Еле-
ново“ игрище за волей-
бол. В момента текат 
довършителните работи 
и по двата парка. Новата 
паркова зона буди инте-
рес и с оригиналните си 
архитектурни решения 
и нововъведения. Тя е 
съобразена със същест-
вуващата екосистема и 
климатични особености. 
Предстои монтирането 
на чешми и довършване 
на специален паркинг, 
предназначен за хора с 
увреждания.

Нововъведенията в 

парковете за отдих са 
част от програмата на 
кметския екип „Кам-
битов“ за повишаване 
качеството на живот 
в града и се реализи-
рат по мащабния про-
ект „Зелена и достъпна 
градска среда в Благо-
евград“. Екипът на кме-
та Камбитов спечели 
през миналата година 
финансиране на проек-

та, който е на стойност  
4 768 063 лева и обхва-
ща изграждането и об-
новяването на редица 
улици, велоалеи и при-
родни паркове в област-
ния център. Безвъзмезд-
ната финансова помощ 
е в размер на 4 520 296 
лева, а община Благоев-
град съфинансира зна-
чимото начинание с 247 
767 лева.

 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:

Атанас Камбитов стана любимец 
на Благоевград
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Разговаря  
Илияна КАРАЛАНОВА

- Господин Личев, 
стартира процедурата 
по подготовка на новите 
планове за управление 
на речните басейни през 
2015-2021 г. По какъв 
начин инвеститорите 
биха могли да съдейст-
ват на басейновите ди-
рекции по места при 
разработването им?

- Това е основен про-
блем. Всички инвести-
тори - чуждестранни и 
български, както и ве-
домствата, отговарящи за 
съответните политики в 
енергетиката, водоснаб-
дяването, напояването, 
би трябвало именно сега 

да осмислят инвестици-
онните си намерения и 
да уведомят съответна-
та Басейнова дирекция. 
Ако външният инвеститор 
иска да строи завод, тряб-
ва да уточни от какво ко-
личество вода се нуждае 
при производството си, да 
посочи дали ще зауства 
мръсна вода, за да стане 
ясно възможно ли е това 
на мястото, което е избрал 
за изграждането на пред-
приятието. Така Басей-
нова дирекция ще може 
да го заложи в Плана за 
управление на речните 
басейни като водополз-
вател и замърсител. Ако 
това не бъде направено, 
през следващите 6 години 
ще му се наложи да гле-
да България от външната 
страна на границата й.

- До какви проблеми 
доведе това, че в пре-
дишните планове (2010-
2015) не бяха предвиде-
ни определени инвести-
ционни намерения?

- Проблемите бяха го-
леми, особено с ВЕц-ове-
те. Допусна се лошата 
практика голяма част от 
инвестиционните наме-
рения да не бъдат вклю-
чени в плановете за уп-
равление. С друга част от 
тях не беше процедирано 

съгласно рамковата ди-
ректива. Институции и 
министерства в България 
не си свършиха работата. 
Мога да дам конкретен 
пример - с каскада „Горна 
Арда“. Карали сме насила 
инвеститорите да пред-
ставят намеренията си, да 
кажат какви са изисквани-
ята им по отношение на 
водите, за да бъде строи-
телството на тази каскада 
съобразено с екологични-
те норми.

- Плановете за упра-
вление се разработват 
заради изискване, зало-
жено в Директива 2060 
на ЕС, приета през 2000 
г. Какво обаче ще бъде 
практическото им при-
ложение?

- За по-голяма част 

от населението, както и 
за повечето политици и 
институции водата пред-
ставлява един обикновен 
търговски продукт. Това 
обаче не е така. Тя е по-
скоро наследство, което 
трябва да бъде опазвано 
и защитавано за идните 
поколения. Плановете за 
управление на речните 
басейни са единственият 
механизъм това да се слу-
чи на практика. Те имат за 
цел предпазване, опазване 
и подобряване на качест-
вото на водната среда. 
Там, където е постигнато 
добро качество, то трябва 
да се запази; там, където 
е замърсена - да се по-
чисти. В резултат ще има 

осигурена вода както за 
битови, така и за промиш-
лени нужди, което ще 
подпомогне развитието на 
икономиката. Досега би-
туваше мнението, че тези 
планове са в ангажимен-
та единствено на МОСВ. 
Те обаче засягат цялото 
население на страната ни 

- от обикновения човек 
до министър-председате-
ля, така че всеки трябва 
да заяви намеренията си 
при разработването им. 
През следващите 6 годи-
ни, след като тези пла-
нове бъдат одобрени от 
Министерския съвет, те 
ще се превърнат в норма, 
по която ще се ръководи 
Законът за водите.

- Какви слабости бяха 
допуснати при разработ-
ването на предишните 
планове?

- Един от основните 
пропуски досега беше, 
че няма координация на 
национално ниво по от-
ношение на интеграцията 
на политиката по водите 
в останалите отраслови 
политики. Другата сла-
бост е, че финансово не 
бяха обезпечени мерки-
те, залегнали в първите 
планове за управление на 
речните басейни, което е 
общ проблем за България. 
За всеки документ, който 
се приема, министърът на 
финансите казва, че няма 
средства. Документите 
се изхвърлят в коша, а от 
нас се очакват резултати, 
ако може - без пари. Това 
обаче не е възможно.

- Наскоро Министер-
ският съвет прие зако-
нопроект за изменение 
и допълнение на Закона 
за водите. Кои са основ-
ните принципи, залегна-
ли в него?

- Тези изменения са 
в изпълнение на пред-
варителните условия за 

предоставяне на средства 
от фондовете на ЕС през 
2014-2020. Един от ос-
новните принципи, който 
се изисква и от рамковата 
директива, е „замърсите-
лят плаща“. Този елемент 
цели ефективно използ-
ване на водните ресурси 
и възстановяване на раз-
ходите за околна среда. 
Той е поставен като ус-
ловие, за да бъде освобо-
дено финансирането по 
оперативните програми 
през настоящия програ-
мен период. Ако това ус-
ловие не бъде изпълнено, 
всички програми, които 
финансират дейности в 
областта на водите, ще 
бъдат спрени.

- През 2021 г. планове-
те за управление на ри-
ска от наводнения ста-
ват неразделна част от 
плановете за управле-
ние на речните басейни. 
Какви са вашите отго-
ворности в тази посока?

- В обществото, в ме-
диите и сред политиците 
битува изключително по-
рочното мнение, че из-
пълнението на изисква-
нията на директивата и 
по-скоро картирането на 

заливаемите ивици ще 
спре наводненията. Нищо 
подобно. Изпълнението 
на задълженията на дър-
жавата по отношение на 
тази директива ще доведе 
единствено до това все-
ки от нас да знае в каква 
степен на риск от навод-
нения живее. Безспорно, 

след като бъде завършен 
Планът за управление на 
риска от наводнения и 
бъдат приети мерките, 
свързани с него, ще има и 
инвестиции - ангажимент 
на държавата, на места, 
където това се налага. Те 
са свързани предимно със 
съхранението на живота и 
здравето на населението и 
на някои структуроопре-
делящи отрасли в Бълга-
рия. 

- Какво трябва да 
променим в политика-
та си по отношение на 
водите, за да не се стига 
до бедствия, подобни до 
тези от лятото и есента 
на 2014-а?

- Основна причина за 
проблемите е липсата 
на реформа във водния 
сектор. 53 язовира у нас 
са публична държавна 
собственост, 212 - част-
на държавна, 2234 - об-
щинска, 26 - частна, а 263 
имат неопределена соб-

ственост. За нас това е 
изключително странно. 
Всеки такъв язовир е раз-
положен на терен, който 
е или публична общин-
ска, или публична дър-
жавна собственост. Защо 
тогава собствениците на 
тези земи не го припо-
знават като свой? Ние, от 
МОСВ, не можем да от-
говорим на този въпрос. 
Единственото, което мо-
жем да направим, е да 
дадем данните на МВР и 
да чакаме да проучи тези 
случаи. Ако това не стане, 
имаме резервен вариант 
- последното изменение 
на Закона за водите от 
края на 2013 г. (поправка-
та „Димчо Михалевски“), 
която дава възможност 
на министъра на регио-
налното развитие да на-

прави воден стопански 
кадастър, в който всички 
такива обекти трябва да 
бъдат вписани със своя 
собственик и технически 
параметри. Надяваме се 
най-после службите по 
кадастъра и звената, ко-
ито отговарят за устрой-
ството на територията, да 
ги нанесат. 

- Единствено финан-
сова ли е причината 
това да не се случва, 
или има и чисто законо-
датели пречки?

- Главата „Защита от 
вредно въздействие“ в За-
кона за водите е чисто де-
кларативна и лозунгова. 
Нещата, които са записа-
ни в нея, са необезпечени 
както кадрово, така и фи-
нансово. По тази причина 
в приетата от Народно-
то събрание през 2012 г. 
Стратегия за управление и 
развитие на водния сектор 
беше предвидено да се 
създаде държавно пред-

приятие на базата на „На-
поителни системи“, което 
да поеме почистването на 
руслата на реките от изво-
ра до делтата, както и сто-
панисването на язовирите, 
в случай че кметовете, на 
чиято територия се на-
мират, в рамките на една 
година не ги припознаят 
като свои. Това предприя-
тие трябваше да поддържа 
защитните съоръжения, 
дигите и отводнителните 
системи. От 1987 година 
досега обаче то така и не 
беше създадено. Още с 
преминаването към пазар-
на икономика беше видно, 
че интересът за печалба 
в тези дейности е нулев. 
Той е напълно изоставен. 
Ако това не се промени, 
проблемите със сигурност 
ще продължат. 

Главата „Защита от вредно въздействие“ 
в Закона за водите е чисто декларативна и 
лозунгова. Нещата, които са записани в нея, са 
необезпечени както кадрово, така и финансово

За всеки документ, който се приема, министърът 
на финансите казва, че няма средства. 
Документите се изхвърлят в коша, а от нас се 
очакват резултати, ако може - без пари. 
Това обаче не е възможно

Карали сме насила инвеститорите да представят 
намеренията си, да кажат какви са изискванията 
им по отношение на водите, 
за да бъде строителството 
съобразено с екологичните норми

Асен Личев, директор на дирекция „Управление на водите“ в МОСВ:

Асен Личев е роден на 6 февруари 
1952 г. в София. Магистър е по хидро-
логия и инженерна геология. Работил 
е в „Енергопроект“ от 1978 до 1990 
г., а от 1981 до 1991 г. - в „Нипрору-
да“, където ръководи лаборатория 
по „Земна механика и хвостохра-
нилища“. От 1992 г. е служител на 
Министерството на околната среда 
и водите (МОСВ). В момента е ди-
ректор на дирекция „Управление на 
водите“. Той е част от екипа, раз-
работил концепция за Национална 
стратегия за управление и развитие 
на водния сектор в България до 2015 
г., както и на Закона за управление 
на водите. Участвал е и в проекти за 
оценка на водните ресурси.

Допусна се лошата 
практика голяма част от 
инвестиционните намерения 
да не бъдат включени в 
плановете за управление на 
речните басейни

Необходима е спешна реформа 
във водния сектор
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Съкращаване на срока 
за отчуждаване на имо-
ти заради „обществено 
значими проекти“ пред-
виждат промени в зако-
ните за държавната и за 
общинската собственост. 
Става дума за отчужда-
ване при изграждане на 
нови пътища, които се 
финансират от национал-
ния бюджет или с евро-
пейски средства. Проме-
ните бяха внесени в пар-
ламента от служебното 
правителство в послед-
ния му работен ден.

Според поправките, 
актът за отчуждаване 
влиза в сила и имотът 
се смята за отчужден, 
когато той не е обжалван 
и определеното в него 

парично обезщетение е 
преведено по сметка на 
правоимащите лица. При 
липса на посочена смет-
ка - по сметка на област-
ния управител. В случа-
ите на обжалване това 
ще става, когато обезще-
тението е преведено по 
сметка на правоимащите 
лица въз основа на съ-
дебно решение. Пред-
вижда се възможност при 
допуснато предварително 
изпълнение на акта за 
отчуждаване инвестито-
рът на национален обект 

да влезе във владение 
на имота, преди актът за 
отчуждаване да е влязъл 
в сила. Това се допус-
ка само при наличие на 
влязъл в сила подробен 
устройствен план, пред-
виждащ изграждане на 
национален обект и пре-
веждане на определеното 
в акта за отчуждаване 
обезщетение на правои-
мащите лица. Предлагат 
се ясни процедури за за-
щита правата на собстве-
ниците на отчуждените 
имоти. Според тях вли-

зането на инвеститора 
във владение на имота 
се обвързва с механи-
зъм за определяне и из-
плащане на обезщетение 
за пропуснати ползи на 
собственика от датата на 
влизане във владение на 
имота до влизане в сила 
на акта за отчуждаване. 
Предложените правила 
предвиждат актът на от-
чуждаване на имот от 

държавата или общината 
да може да влиза в сила 
дори собственикът да 
не е бил открит. Досега, 
според Закона за държав-
ната собственост, актът 
за отчуждаване трябваше 
да бъде изпратен на соб-
ственика на посочен от 
него адрес. 

Аналогични промени 
се предлагат и в Закона 

за общинската собстве-
ност. Те засягат възмож-
ността при допуснато 
предварително изпълне-
ние на акта за отчуждава-
не инвеститорът на обект 
от първостепенно значе-
ние - публична общинска 
собственост, да влезе във 
владение на имота, преди 
актът за отчуждаване да 
е влязъл в сила.

ИМОТИ

Бързата процедура е при изграждане 
на нови пътища с пари от националния 
бюджет или с европейски средства

Съкращават срока за 
отчуждаване на терени

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

Почивна база в Сапа-
рева баня, промишлени 
сгради на бивш завод 
в Левски, магазин със 
складови помещения в 
Бургас са сред най-ат-
рактивните оферти за 
продажба на търг от 
НАП-София. До края 

на годината ще бъдат 
проведени повече от 35 
търга за продажба на 
движими и недвижими 
активи на длъжници, съ-
общават от Приходната 
агенция. Подготвени са 

и апартаменти за про-
дажба в София, които 
също привличат купува-
чи. Най-много пари ще 
трябва да броят желае-
щите да участват в тър-
га за парцел с площ от 
13,6 декара в Сапарева 
баня. Обектът е пред-

назначен за курортно-
туристическа база със 
СПА център и има ут-
върден инвестиционен 
проект. Освен със земя-
та, спечелилият търга 
купувач ще се сдобие и 

с пет сгради в имота. 
Предстои наддаване 

и за 70 дка земя и по-
строените в парцела 20 
производствени и ад-
министративни сгради, 
компресорна и пречис-
твателна станция и пар-
кокотелни централи в 
град Левски. 

В бургаския квартал 
„Меден рудник“ се про-
дава магазин с три скла-
да. Продава се на търг 
и дърводелска работил-
ница в промишлената 
зона на Сандански. На 
столичния бул. „Вито-
ша“ пък за продан е обя-
вен апартамент от 128 
кв. м, който е преус-
троен за офис. Оценен 
е първоначално на 313 
900 лв., като в офертата 
влизат също избено и 
таванско помещение. 
Апартамент от 85 кв. 
м в новопостроена жи-
лищна сграда в столич-
ния квартал „Надежда“ 
също ще се продава на 
търг и е оценен на 120 
000 лв.

647 новопостроени 
жилищни сгради са въ-
ведените в експлоатация 
през третото тримесечие 
на 2014 г. Те са с бли-
зо 30%, или 137 сгради 
повече, спрямо третото 
тримесечие на 2013 г., 
показват данни на Наци-
оналния статистически 
институт. От новите жи-
лищни сгради със сто-
манобетонна конструк-
ция са 77%, с тухлена - 
20%, и с панелна - 0,3%.

Според разпределе-
нието по вид най-голям 
относителен дял имат 
къщите, които са 71,4%, 
следвани от жилищни-
те кооперации, които 
са 17,3% от всички жи-
лищни сгради. Според 
статистиката, броят на 
къщите, жилищните ко-
операции, сградите от 
смесен тип и сградите за 
колективни домакинства 
се увеличава, докато 

броят на новопостро-
ените вили и общежития 
намалява. Първенци по 
нови жилищни сгради 
са в област Стара Заго-
ра - 129 сгради, с 415 
самостоятелни жили-
ща в тях. Във Варна за 
тримесечие са въведени 
в експлоатация 91 сгра-
ди с 612 жилища, а в 
Бургас - 86 сгради с 576 
жилища. По-голямата 

част от новите жилища 
са с две стаи, следвани 
от тези с три помеще-
ния. Най-просторни са 
новите жилища в област 
Шумен. Там средната 
полезна площ е близо 
210 кв. м, а в Силистра 
- 186 кв. м. Най-мало-
мерни са апартаментите 
в областите Благоевград 
- 53 кв. м, и в Стара За-
гора - 71 кв. м. 

Почивна база, предприятие и 
апартаменти пуска НАП на търг

Най-известната бизнес 
сграда в Лондон вече е с 
нов собственик. Небос-
търгачът Gherkin Tower 

стана притежание на фи-
нансовата група „Safra 
Group“ на бразилския ми-
лиардер Джоузеф Сафра. 

Внушителната сграда, 
известна още като „Крас-
тавицата“, беше продаде-
на за 726 милиона паунда 
(1,5 милиарда долара). 
40-етажната кула с висо-
чина 180 метра е постро-
ена от известния бри-
тански архитект Норман 
Фостър през 2004 година. 

Това е една от най-
известните сгради, пре-
върнала се в емблема 
на финансовия център 

на Лондон. Небостърга-
чът се нарежда на вто-
ро място в класацията за 
най-високи офис сгради 
в британската столица. 
До продажбата се стигна, 
след като един от двама-
та й собственици - гер-
манската компания IVG 
Immobilien, изпадна в не-
състоятелност през ми-
налата година. Търсената 
цена беше около 650 млн. 
паунда. 

Строят се повече къщи, 
отколкото блокове и кооперации

Продадоха „Краставицата“ в Лондон 
за 1,5 милиарда долара
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Проблемът с размина-
ването между идея и реа-
лизация е свързан с автор-
ския надзор. В западните 
държави това, което архи-
тектът е наредил по време 
на строителството, е за-
кон. В България за съжале-
ние не е така. Тук действа 
единствено строителният контрол, кой-
то в повечето случаи е нает от инвести-
тора и почти винаги изпълнява негови-
те желания. Това е и една от причините 
за некачественото строителство. 

Пример за подобно разминаване 
е новата автогара в Пазарджик. По 
проект фасадите трябваше да бъдат об-

лицовани с естествен ка-
мък, но инвеститорът ги е 
решил с керамични плоч-
ки. Мебелите в интериора 
също не са изпълнени по 
начина, заложен в проекта. 
В моята практика имам 
множество такива случаи. 
Синхронът между инвес-

титор и архитект рядко се получава от 
само себе си. Срещат се, естествено, и 
интелигентни възложители. Невинаги 
обаче разминаването между проект 
и реализация се дължи на липсата на 
пари. Има инвеститори, които дори ос-
къпяват проекта, за да наложат собст-
вения си вкус.

Обикновено компро-
мисите се правят спо-
ред възможностите на 
инвеститорите. И най-
често цената определя 
нивото на сградата. От 
това зависи и лукса и 
качеството й. Скъпо-
то строителство обаче 
се случва по-рядко от 
обикновеното. Ако тряб-
ва да се направят някак-
ви компромиси, то те 
не бива да са свързани 

в никакъв случай с кон-
струкцията. При грубо-
то строителство си има 
изисквания и те трябва 
да се спазват. Промени 
евентуално може да се 
правят с довършител-
ните работи. Например 
с дограмата - от какъв 
материал да е израбо-
тена, с колко камери да 
е и т.н. При интериора 
също може да се варира, 
както и със санитарните 

възли, но компромиси с 
конструкцията - катего-
рично не.

Арх. Георги Сарамбелиев, КАБ - Пазарджик:

Арх. Иван Иванов, САБ - Стара Загора:

Правят ли се компромиси с архитектурната среда?
Синхронът между инвеститор 
и проектант е рядкост

Парите определят нивото 
на сградата

Архитектурната фан-
тазия и професионализ-
мът страдат най-чес-
то, когато се възлагат 
обекти по държавна по-
ръчка. Там е заложена 

някаква първоначална 
тръжна цена и над нея 
не може да се договаря 
нищо. Най-често цената 
на даден обект е калку-
лирана от хора, които 
нямат понятие от проек-
тиране. Това са юристи 
или просто чиновници. 
В такъв случай се вър-
ви на компромис. Про-
ектантът почти никога 
няма думата. Примерите 
със сгради по държав-
на поръчка, които не са 
гордост за гилдията, има 
във всяка община. За чи-

новника е важно просто 
поръчката да мине. По 
друг начин стоят неща-
та, когато инвеститорът 
на един обект е частен. 
Тогава има опция да се 
дискутира цената на 
проекта, той да бъде убе-
ден в едно или друго. 
Ако е достатъчно инте-
лигентен, обикновено се 
стига до положителен 
резултат. Защото в много 
случаи един по-изпипан 
и по-скъп проект може 
да спести средства от съ-
щинското строителство.

Нашият труд като реали-
зация се оценява с много 
нули зад цифрата, обозна-
чаваща цената. Затова, ако 
един инвеститор няма не-
обходимите средства, по-
добре да не се захваща с 
проекти, които не са по 
джоба му. Колегите на За-
пад най-напред изготвят 
бюджет на проекта, който 
възложителят преценява дали може 
да покрие. Ако реши, че е в състоя-
ние да го обезпечи, пътищата пред 

него са два - или да използва 
собствени средства, или да 
търси кредитираща институ-
ция, която да финансира на-
чинанието му. Трети вариант 
няма. Единствено в България, 
когато инвеститорът види, че 
парите свършват, започва да 
дялка проекта, както се кастри 
дърво, докато накрая остане 
само неговият ствол. Хората 

у нас, изглежда, не си дават сметка, че 
качествената архитектура реално стру-
ва много пари.

Чиновникът е доволен, 
ако поръчката е минала

Нашият труд се 
оценява с много нули

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

Арх. Емил Василев, КАБ - Стара Загора:



Компромиси се пра-
вят често и навсякъде 
по света. Друг е въпро-
сът обаче какъв е резул-
татът и дали проектът 
страда или не. Това се 
случва както при сгра-
ди от най-високо тех-
нологично ниво, така и 
при тези от по-скромно 
ниво. Дори при послед-
ните промените са по-
трудни и сложни, защо-
то много често инвес-
титорите на са компе-
тентни и подготвени за 
построяването на голям 
обект. За сградите от по-
високо ниво възложи-
телите и проектантите 
имат екипи. И когато 
работят и двата екипа, 
нещата се случват мно-
го по-бързо и качест-
вено. Промените също 
стават по-лесно, защото 
има взаимно разбиране. 
Докато при сградите от 
по-ниско ниво не е така. 
За некомпетентните въз-

ложители няма проблем 
да се направят какви-
то и да било промени в 
движение. Само архите-
ктите имат разбирането, 
че това е един цялостен 
организъм. Всяка една 
от специалностите има 
свое участие в процеса, 
но често пъти отделни-
те специалисти не са 
запознати с общото. И 
когато се промени даден 
елемент, за инвеститора 
може да не е проблем, 
но за проекта е огромен 
проблем. За съжаление 
практиката е хаотична и 
много динамична. Мно-
го от възложителите не 
си дават сметка, че про-
ектантският процес ви-
наги е по-дълъг от стро-
ителния. И оттук идват 
големите недоразуме-
ния. Защото се взима 
разрешително за стро-
еж, без да са уточнени 
конструкциите, инстала-
циите и материалите. 

Накрая се получа-
ва една сграда инва-

лид. Да, тя има някаква 
функция, но само архи-
тектите знаят колко е 
„окастрена“. Това са аб-
солютните трудности на 
българската архитектур-
на практика към момен-
та. И те касаят най-вече 
жилилищните сгради, 
магазините и хотелите. 
И точно възложители-
те на подобни обекти 
трябва да знаят, че само 
добрият архитектурен 
проект реално може да 
вдигне цената на имота. 
Това е и разликата меж-
ду хубавата и скромната 
архитектура. 

Именно специфика-
та на нашата професия 
дава възможност да се 
прозре какво може да 
се случи с един обект в 
бъдеще. Темата е много 
болезнена, защото се 
пилеят пари и време, 
а накрая се получава 
едно недоносче, което 
всички са го изтърпели 
с абсолютна неприязън. 
Не може да има архи-
тектура там, където се 
сблъскват криворазбра-
на бизнес среда, наро-
допсихология и непра-
вилни параметри и из-
исквания. Тук вече става 
въпрос за обекти „втора 
ръка“ и псевдоархитек-
тура. А в крайна сметка 
трябва всички да сме от-
говорни, защото така се 
формира обществената 
среда.

Добрите разработки 
вдигат цената на имота

Арх. Валерий Колев, архитект на свободна практика - Шумен:

917 - 23 Ноември 2014 г.
БроЙ 39 (1077)КАБ

Невинаги възложи-
телят разполага с ясно 
задание и програма, а 
проектантът често не е 
в състояние да разбере 
неговата идея. 

В практиката ми на 
главен архитект на об-
щина Кърджали невед-
нъж съм ставала свиде-
тел на проекти, които 
търпят множество про-
мени в хода на своята 

реализация. Сред при-
чините за това е липсата 
на законова форма архи-
тектът да задължи ин-
веститора да се съобра-
зява с неговия проект. 
Недостигът на финанси 
е другият проблем. Най-
големият бич за бранша 
през последните години 
е фактът, че инвестито-
ри обикалят от архитект 
на архитект в търсене 

на най-евтиния проект. 
Редно е, когато някой 
тръгва да строи каквото 
и да било, да си направи 
предварителен разчет, за 
да не се окаже, че про-
ектът не е обезпечен фи-
нансово.

Архитектурни компро-
миси се правят не заради 
финансови ограничения, 
а най-вече заради ка-
призите на инвеститора. 
Факт е, че много от обек-
тите на колегите бяха съ-
сипани. Често се случва 
да се правят промени в 
движение на проектите 

или на отделни елемен-
ти. Особено в партерни-
те части, предназначени 
за магазини. Доста често 
се налага да се променя 
предназначението и до-
пълнително да се вкарват 
изменения по време на 
самото изпълнение на 
обекта. Аз лично съм по-

падал в такава ситуация 
и резултатът накрая е 
шокиращ. Не мога да си 
позная произведението. 
Пак имаме реализиран 
проект, но коренно раз-
личен от този, който пър-
воначално съм замислил. 
Смятам, че ситуацията 
няма да се промени, до-

като не се смени мисле-
нето. Трябва да има по-
голяма култура от страна 
на инвеститорите.

Арх. Петя Назърова, КАБ - Кърджали:

Арх. Васил Кметов, предс. на САБ - Дупница:

Правят ли се компромиси с архитектурната среда?

Залага се 
на евтиното

Капризите на възложителя 
диктуват правилата

Много често се налага 
да се правят архитек-
турни компромиси и те 
са свързани най-вече с 
довършителните работи 
на обекта. В повечето 
случаи, когато обектът е 
почти на приключване, 
започват да се заменят 
скъпите материали с по-
евтини. Например има 

предвидена някаква де-
корация и в последния 
момент се решава, че 
тя няма да бъде изпъл-
нена. Главната причи-
на за това е, че когато 
се изчисли крайната се-
бестойност на грубия 
строеж, обикновено се 
оказва, че на възложите-
ля не му е излязла смет-
ката. И започват да се 
мислят варианти откъде 
да се орежат средства, за 
да бъде завършена сгра-
дата. И обикновено се 
спестява от съзвучието 

на външния вид на зда-
нието и предвидените 
декоративни елементи. 
Първоначалният зами-
съл частично вече е из-
менен и това рефлектира 
и върху крайната визия 
на обекта. Мога смело да 
заявя, че 60 процента от 
хората нямат достатъчно 
пространствено въобра-
жение. Нещата се гледат 
само на картинка и се 
харесват. Но когато запо-
чне самата реализация, 
мнението се променя и 
идват претенциите.

Скъпите материали се 
заменят с по–евтини

Арх. Лиляна Нанова, КАБ - Казанлък:
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проекти

- Защо избрахте да останете 
в България и да се реализира-
те тук?

- За мен да проектирам тук и 
да се реализирам в собствената 
си страна е привилегия, а заряда, 
който ми дават приятелите, се-
мейството и средата ми, не бих 
могла да намеря никъде другаде. 
Като млад архитект мисля, че 
има какво да дам на своята стра-
на, както и тя на мен, въпреки 
проблемите, които преодолявам 
в ежедневието си.

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

- Основният проблем за мен 
е неработещият механизъм по 

авторски надзор по време на 
строителство. Смятам, че липсва 
контрол над изграждащите се 
строежи от страна на проектан-
та, което довежда до некоректно 
изпълнение и разминаване с одо-
брения проект.

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

- Бих се включила във всяка 
една кауза, която ще подобри 
условията на живот в моя град, 
свързана с благоустрояване, из-
граждане на велоалеи, предос-
тавяне на повече възможности 
за спорт на жителите на града 
- както на открито, така и на за-
крито.

Арх. Фатме Сюлейман:

Арх. Фатме Рами Сю-
лейман е родена през 1987 г.  
в Кърджали. През 2005 г. 
завършва Професионална-
та гимназия по икономика 
„Алеко Константинов“ в 
родния си град, а през 2012 
г. - Висшето строително 
училище „Любен Караве-
лов“ в София. От година и 
половина е част от екипа 
на архитектурно бюро „Лу-
ков Дизайн“ - Кърджали. 
Проектите, които пред-
ставяме тук, са изработе-
ни в екип с арх. Станислав 
Луков и други колеги от 
фирмата. 

Неработещият авторски надзор води 
до некоректно изпълнение

Реконструкция и обновяване на администра-
тивната сграда на община Черноочене

Еднофамилна 
жилищна сграда

Двуфамилна 
жилищна сграда

Автогара Ардино
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Родопите са най-но-
вият член на Rewilding 
Europe  -  европейска 
инициатива за подкрепа 
на дивата природа на 
Стария континент. 

Предвидено е в райо-
на да се работи за опаз-
ване на старите гори и 
за популяризиране на 
все повече режими за 
естествено управление 
на защитените зони и 
л о в н и т е  ко н ц е с и и . 

Rewilding Europe ще 
подкрепя местни пред-
приемачи, които имат 
желание да свържат своя 
бизнес с природата и 
дивите животни. В рам-
ките на планината бяха 
подбрани четири прио-
ритетни района, където 
да започне конкретна 
дейност: Черноочене, 
Маджарово, Студен кла-
денец и Бяла река.

Родопите в Югоизточ-
на България са еколо-
гично свързани с дивите 

райони на юг от грани-
цата: южните склонове 
на едноименната пла-
нина и на Славянка в 
Гърция. На запад дос-
тигат до Северен Пи-
рин и Рила с техните 
прочути национални 
паркове „Рила“ и „Пи-

рин“. „целият този ра-
йон оформя сърцевината 
на Рило-Родопския ма-
сив, най-голямото пла-
нинско формирование 
на Балканите, което се 
простира върху повече 
от 40 хил. кв. км. В пър-
вите години на работата 

в този район дейността 
на Rewilding Europe ще 
бъде насочена в източ-
ната част на планината“, 
заяви Стойчо Стойчев, 
директор по природоза-
щитата в БДЗП и член 
на екипа на Rewilding 
Rhodopes.

Родопите стават част от европейска 
инициатива

ЕКОЛОГИя

Rewilding Europe подкрепя 
местни предприемачи

Първите подземни контейнери за 
смет в София са поставени на обнове-
ния Женски пазар. Такива съоръжения 
ще има и покрай пешеходната зона на 
„Витошка“. От догодина по улиците в 
центъра на столицата няма да се виж-
дат пълни с боклук кофи. Столичната 

община има идея да ги скрие под зе-
мята, каквато е практиката в големите 
европейски столици и градове.

„Разработваме схема с местата за 
поставяне на подземни контейнери 
за смет за целия център. До края на 
месеца тя трябва да е готова. Не може 

центърът на една европейска столица 
да бъде пълен с контейнери за боклук. 
Гледката не е естетична. Освен това 
в тях често влизат животни или кло-
шари ровят вътре, а след това оставят 
боклука наоколо“, коментира главният 
архитект на София Петър Диков.

Предстои на сесия на Общинския 
съвет проектът заедно с приложената 
схема да се внесе за гласуване. След 
решението на съветниците общината 
ще обяви търг за покупка на новите 
контейнери, което най-вероятно ще 
стане през следващата година.

Последните три еко-
тролейбуса, които Ста-
ра Загора придоби по 
проект на Оперативна 
програма „Околна сре-
да“, влязоха в експлоа-
тация. Те са оборудвани 
с всичко необходимо за 
комфортното пътуване. 
Разполагат с климатиза-
ция, с ниска платформа 
за инвалиди и детски 
колички и имат устрой-
ство за гласово назова-
ване на всяка спирка. 
Модерните превозни 
средства са съвместно 
производство на компа-
нии от Чехия и Полша. 
Новият подвижен тро-
лейбусен състав се екс-

плоатира от общинско-
то дружество „Тролей-
бусни превози“ ЕООД. 
Екологичните превозни 
средства са доставени 
по проект „Прилагане 
на мерки за подобря-
ване качеството на жи-

вот в градовете Варна, 
Бургас, Стара Загора и 
Плевен“. Тролейбусите 
са на стойност 7,5 млн. 
лв., предоставени без-
възмездно по „Мерки за 
подобряване качество-
то на атмосферния въз-
дух чрез осигуряване 
на екологични превозни 
средства на градския 
транспорт по приори-
тетна ос 1 на ОП „Окол-
на среда 2007-2013г.“. 
Договорът за изработ-

ване на тролейбусите 
бе подписан миналата 
година. Возилата са с 
допълнителен двигател 
с вътрешно горене. С 
негова помощ тролей-
бусите имат възмож-
ност да продължат да се 

движат по маршрута си 
при проблеми с въздуш-
но-контактната мрежа, 
при инциденти на пътя 
или при извършването 
на ремонтни дейности. 
Скоро ще бъде избран 
доставчикът на още 
14 тролейбуса, с които 
градът ще се сдобие по 
проекта за интегриран 
градски транспорт. Така 
ще бъде обновен цели-
ят тролейбусен парк на 
града.

Стара Загора с нов 
екологичен транспорт 

Крият боклука на 
София под земята

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Проект за пасивна класна стая 
на казанлъшкия архитект Гергана 
Барабонкова грабна приза в еколо-
гичен конкурс на известна родна 
пивоварна компания. 

Иновативният кабинет, който ще 
бъде създаден пилотно в Града на 
розите, е за приблизително 20 уче-
ници. Той е предназначен за обуче-
ние на деца в условия, близки до 
природата. Пасивната класна стая 
ще бъде изградена от екологично 
чисти материали - стените и по-
кривът ще се зелени, а изолацията 
ще бъде от слама. Предвидени са 
стена от глина и стъклени бутилки, 
мебели от рециклирани материали 
и дървени палети. В екостаята ще 
има място за компостиране, както 

и съдове за разделно събиране на 
отпадъците.

В националния конкурс с пред-
мет разработване на пасивна стая, 

офис или решение за пестене на 
вода и енергия Казанлък спечели 
първото място в конкуренция с 
десетки проекти от цялата страна. 

„Зелен“ приз за пасивна класна стая 
в Казанлък
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Две нови летища ще бъ-
дат окончателно изградени 
в следващите няколко го-
дини в България. Това ще 
задвижи не само българ-
ския туризъм, но и иконо-
миката на страната, отчитат 
специалисти, които следят 
развитието на авиационния 
бранш. Летището край ра-
домирското село Кондоф-
рей става международно за 
пътнически карго полети. 
От средата на тази година 
съоръжението, чието име е 

„София-Запад“, се ремон-
тира, за да работи като меж-
дународно в категория 4С, 
съобщават от дружеството 
собственик. Амбициозните 
планове са бъдещият карго 
център да бъде най-големи-
ят в Източна Европа, като в 
следващия 20-годишен пе-
риод да преработва 1,5 млн. 
тона товари годишно. Лети-
щето в София не може да 
поеме голямо карго, защото 
е в града, единодушни са 
за нуждата от карго летище 

холандските инвеститори.
Затова в аеропорта е 

предвидена инвестиция в 
размер на 12,8 млн. евро. 
Планът за развитие на ле-
тището предвижда още два 
етапа, като следващият е 
вложение от близо 70 млн. 
eвро. Ще има и трети етап, 
в който ще се инвестира 
още повече, но все още не 
е уточнен размерът на ин-
вестицията. Според ана-
лизатори на авиационния 
сектор частното летище в 

Кондорфей може да се пре-
върне в сериозна конкурен-
ция на държавното летище 

„София“ по отношение на 
нискотарифните полети, с 
което е възможно и понижа-

ване на цените на самолет-
ните билети.

Сериозен тласък за зим-
ния туризъм у нас пък се 
очаква да даде летище „Пи-
рин“ край гоцеделчевско-
то село Мусомища, което 

НА ФОКУС

Частните аеропорти стават 
конкуренция на държавните

В тревога последните 
месеци е голяма част от 
състава на Летище Плов-
див. Бавенето на аванси 
и заплати е само една от 
причините за безпокой-
ство сред работещите там. 
По-тревожното е, че за 
една година не е отворе-
на нито една нова линия. 
„Спрени са започнатите от 
предишното ръководство 
на аеропорта преговори 
за откриване на авиоли-
нии от Пловдив до Истан-
бул, Бурса, Кипър и Испа-
ния“, твърдят от аеропор-
та. Според тях буферната 
сума от 700-800 хиляди 
лева, която е оставило в 
бюджета на летището пре-
дишното ръководство, е 
стопена отдавна. Работата 
практически е намаляла, 
но затова пък щатът е на-
бъбнал с около 15-20 нови 
назначения. На фона на 
тази картина настоящият 
директор Иван Карнаби-
тов е приел месечната из-
дръжка на летището край 
Крумово да бъде намалена 
с 60 хиляди лева. Тревож-

но според служители е и 
това, че периодично се 
появяват проблеми с отоп-
лителната и вентилацион-
ната система на летище-
то, а вече изтичат петго-
дишните им гаранционни 
срокове. Оттук нататък 
всички аварии и дефекти 
ще са за сметка на пред-
приятието. Още една зако-
нова разпоредба отежнява 
финансовото положение 
на аеропорта. Изключи-
телно важната за този тип 
обекти светотехническа 
система вече ще трябва да 
се обслужва и поддържа 
от екип на самото лети-
ще и съответно да е за 
сметка на неговия бюджет. 
Досега затова имаше гри-
жа Ръководство въздушно 
движение (РВД), което е 
държавно предприятие. 
Спирачка в разгръщането 
на дейността на Летище 
Пловдив сложи и неосъ-
щественото строителство 
на карго зона на аеропор-
та. Такава идея имаше 
още през 2010 година. На 
следващата година прави-

телството обяви концесия 
за строителство на обект 
„Карго зона на територи-
ята на гражданско летище 
за обществено ползване 
Пловдив“. През декември 
2011-а обявената процеду-
ра за концесия е прекрате-
на, тъй като не е получена 
нито една оферта.

Община Русе активизира на-
меренията си за придобиване на 
летището в село Щръклево. След 
множество преписки и три безус-
пешни опита за отдаване на конце-
сия транспортното министерство 
е взело решение да го прехвърли 
на общината. Очаква се то да бъде 
гласувано на заседание на новия 

кабинет.
„Идеята с община Русе е, след 

като тя влезе във владение на лети-
щето, да започнем първите стъпки, 
като първоначално получим лиценз 
за летателна площадка и започнем 
авиационна дейност. По-нататък 
ще се потърси инвеститор и пара-
лелно с увеличаващия се трафик 

да се гонят следващите степени на 
летища. целта ни е да превърнем 
Щръклево в гражданско летище 
за обществено ползване, което е 
най-високата степен“, твърди уп-
равителят на Летище Русе Николай 
Горчев. На първо време на летище-
то ще трябва да бъде възстановена 
маркировката на инфраструктурата 

Русе ще е първият град с общинска аерогара в България

Темата за превръщането на летище 
Стара Загора в едно от най-големи-
те карго летища в Европа, което да 
поема товарите от азиатските страни 
към Европейския съюз и обратно, 
многократно е била повдигана през 
годините. Едно от последните обсъж-
дания бе свързано с проявения интерес 
от страна на четвъртия по големина 
карго оператор в света - Държавната 
корпорация за управление на летищата 
на Република Корея. Възможностите 
на разположеното върху 6000 дка ста-
розагорско летище са проучвли още 
корпорации от Китай, Сингапур и Ка-
захстан. Според анализаторите Европа 
се нуждае поне от пет нови карго ле-
тища, които да бъдат построени в из-
точната й част, и България има всички 
шансове едно от тях да бъде на нейна 
територия. Инвеститорите оглеждат 
още терени край София, Пловдив и 
Бургас, но Летище Стара Загора оста-
ва с най-големи шансове заради цен-
тралното си разположение и близостта 
си с автомагистрала „Тракия“. По не-
официална информация само първия 
транш по изграждането на терминала 
ще бъде в размер на около 400 млн. 

долара. Проектът се разработва още 
от 2009 г. и предвижда изграждането 
на две писти с дължина 4200 метра, 
обслужващи Боинг 747 и Еърбъс 380. 
Летище Стара Загора би позволило 
придвижване до всяка дестинация в 
Европа за 3 часа със самолет и за 24 
часа с камион. През 1975 г. Летище 
Стара Загора пуска първата си между-
народна линия Стара Загора-Москва. 
От 2001 г. обаче на него не е кацал 
голям самолет. Маневрите по пистата 
му са замразени заради изронената 
настилка и липсата на навигационна 
апаратура. Идеите за отдаването му на 
концесия през годините за изграждане 
на международна борса за цветя и зе-
ленчуци, търговски или чартърен тер-
минал досега остават неосъществени. 

В Интегрирaния план за развитие на 
община Стара Загора е заложено реа-
лизирането на 240 проекта за над 782 
млн. лв. до 2020 г., като най-големият 
от тях е изграждането на логистична 
зона за карго превози на летището 
край града. Прогнозната стойност на 
инвестицията е за 100 млн. лв. В плана 
пише, че проектът ще се реализира 
с помощта на Национална компания 
„Индустриални зони“ и чужд страте-
гически инвеститор. Преустройството 
ще се подпомогне и чрез схемите за 
финансов инженеринг по инструмента 
JEREMIE, а довеждащата инфраструк-
тура може да се финансира от Опера-
тивна програма „Региони в растеж“.

Един от основните приори-
тети в транспортния сектор е 
изграждането, поддържането 
и модернизацията на инфра-
структурата. „Фрапорт Туин 
Стар Еърпорт Мениджмънт“ 
АД е германо-българска ком-
пания с 60% участие на светов-
ния летищен оператор Фрапорт 
АГ и с 40%, притежавани от 
„Еърпорт Сървисиз - Бълга-
рия“. През 2006 г. „Фрапорт 
Туин Стар Еърпорт Менидж-
мънт“ АД печели 35-годишна 
концесия на Летище Бургас 
и Летище Варна. Компанията 
управлява и развива двете мор-
ски летища, като инвестира в 
нова инфраструктура, техника, 
както и в обучението на своите 
служители. Присъствието им у 
нас се свързва със заявената го-
товност за инвестиции в размер 
на над 320 милиона лева.

През 2013 година „Фрапорт 
Туин Стар Еърпорт Менидж-
мънт“ АД откри два нови път-
нически терминала на Летище 
Варна и Летище Бургас. Обща-
та стойност на инвестицията 
в тях и прилежащата инфра-
структура е над 150 млн. лв. 
Изграждането на нови пътни-

чески терминали е от същест-
вено значение за развитието на 
двата черноморски града и на 
туризма в региона. „Фрапорт“ 
са вложили още 80 млн. лв. в 
проектирането и изграждането 
на втория терминал на аеропор-
та в Бургас. Сградата на новия 
терминал, освен че е модерно 
съоръжение по европейски об-
разец, е изцяло съобразена и с 
изискванията, свързани с при-
съединяването на България към 
шенгенското пространство.

Терминалът се простира на 
близо 21 000 кв. м, с обширни 
площи за пристигащи и зами-
наващи пътници. Приложена е 
най-модерната линия за упра-
вление на системите за обслуж-
ване на пътници и багаж, с пъл-
на интегрираност на отделните 
системи и електронно измерва-
не и регулиране на процесите.

Това е третата мащабна ин-
вестиция на „Фрапорт Туин 
Стар Еърпорт Мениджмънт“ 
АД през последните две годи-
ни, след откриването на напъл-
но обновената писта и новия 
терминал на Летище Варна. За 
трите съоръжения компанията е 
вложила близо 200 млн. лв.

На пистите във Варна и 
Бургас кацат две трети 
от летовниците у нас

6 полета от Измир до Пловдив и обратно ще осъ-
ществи турската авиокомпания „Пегасус“ през яну-
ари и февруари 2015 година, информират от Летище 
Пловдив. Въздушната връзка между Града под те-
петата и турския град се прави за първи път, като от 
аеропорта се надяват да има интерес към полетите. От 
27 октомври е в сила зимното разписание на полетите. 
Продължават полетите до Лондон и Франкфурт, които 
са два пъти седмично. В дните около Коледа и Нова 
година се планират и допълнителни полети поради 
голямото натоварване на дестинациите.

ЛЪЧ НАДеЖДА

Летище Русе е било използвано за последно през 90-те години. 
Дълги години то е било гражданско и е приемало самолети по редов-
ната линия Русе-София-Русе. След прекратяването на тези полети 
до 1999 г. е ползвано от военните. Когато полетите за обучение при-
ключват, летището е излязло от списъка на необходимите за армията 
летища. Самата писта е строена от армията през 1967 г., удължавана е 
през 80-те години и в момента е със стандартната дължина от 2500 м. 
Състоянието е добро, въпреки че съоръжението не е ползвано години, 
твърдят експерти.

иСториЯтА
Разликата между летателна площадка и летище е най-вече в изис-

кванията за безопасност. „Едно нормално летище може да приема 
всички самолети, които могат да кацнат на тази дължина на пистата, а 
изискванията за безопасност са много високи. Говорим за наличие на 
противопожарни автомобили, режимът на охрана и сигурност е мно-
го строг. Докато летателната площадка е летище, което се използва 
денем, при прости метеорологични условия, със самолети до опреде-
лено тегло или до определен брой пътници, примерно до 19 места“, 
уточнява управителят на Летище Русе Николай Горчев. 

приЛики и рАЗЛики

Летищата - бонус за 
икономиката и туризма

Бомба със закъснител цъка 
в Пловдив

Потенциал за логистичен хъб 
в Стара Загора 
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ване на цените на самолет-
ните билети.

Сериозен тласък за зим-
ния туризъм у нас пък се 
очаква да даде летище „Пи-
рин“ край гоцеделчевско-
то село Мусомища, което 

трябва да бъде отворено за 
пътници за зимния сезон 
2015-2016 г. „Аерогарата за 
скиори“ също ще използва 
пистата на старо военно 
летище, а инвестицията на 
новите собственици се оч-

аква да бъде над 20 мили-
она евро. Летище „Пирин“ 
ще обслужва предимно чар-
търни полети за ски курор-
тите Добринище и Банско, 
както и за СПА центровете 
в Пирин.

НА ФОКУС

Цвета ИВАНОВА

Повече от две десети-
летия видинското лети-
ще пустее. Инцидентно 
на него каца по някой 
санитарен самолет или 
хеликоптер на гост на 
града от управляващите. 

В отделни почивни дни 
се превръща в писта за 
неофициални състеза-
ния по драг рейсинг. 

Летището е изграде-
но за граждански поле-
ти през 1973 г. на 6 км 
от Видин, между селата 
Иново и Градец. Обхва-
ща територия от 153 841 
кв. м. Пистата му е дъл-
га 2080 м и е широка 38 
м. До пистата са изгра-
дени 5 сгради - аерогара 
с площ 463 кв. м, сграда 
за техническо обслуж-
ване и ремонт, помощни 
сгради.

За времето на своето 
съществуване от 1973 

до 1990 година е пре-
возило 40 000 пътни-
ци по две линии - Ви-
дин-София и обратно, 
и Видин-Варна-Бургас, 
която е била сезонна. 
Поради неефективност 
е закрито за полети през 
1990 г. Собственикът 
му - Министерството на 
транспорта, го е предал 
на областния управител 
на Видин за опазване 
на пистата и сградния 
фонд.

Видинското летище 
има стратегическо мяс-
то. В радиус на повече 
от 100 км друго летище 
няма не само у нас, но 

и в съседните райони на 
Сърбия и Румъния. Най-
близкото у нас е в Со-
фия, в Сърбия - в Ниш, 
а в Румъния - в Крайова. 
По тази причина след 
закриването му е имало 
различни идеи то да се 
превърне в регионално 
за трите страни. Имало е 
идеи да стане и товарно 
и от него да излитат кар-
гомашини. Продукция 
за експедиране от реги-
она обаче няма.

От 2003 г. насам ле-
тището присъства във 
всички стратегии за раз-
витие на Видин и об-
ластта. Отчита се, че с 
него се повишава мо-
билността на района, 
улеснява се достъпът 
до него. Чужди инвес-
титори винаги питат за 
тази връзка, твърдят от 
областната администра-
ция, която още е стопа-
нин на пистата и сгради-
те. През 2007 година за 
пръв път от закриването 
му се прави проучва-
не на възможностите за 
възстановяване на лети-
щето. Мнението на екс-
пертите е, че то може да 
се превърне в летателна 
площадка за самолети 
до 5700 кг с 19 места. 
Отчита се изоставане-

то на района в социал-
но-икономическо отно-
шение, поради което се 
предвижда за по-малки 
самолети. Проучването 
е направено заради ин-
веститорски интерес от 
немска фирма. До отда-
ването му на концесия 
обаче не се стига.

Възстановяването на 
летището влезе в пла-
новете на депутатите от 
управляващата партия 
ГЕРБ. В предизборна-
та кампания те широко 
афишираха ползата от 
отдаването на концесия 
на аеропорта. И се за-
каниха да намерят ин-
веститор, който да го 
отвори отново.

Според специалисти-
те, то би било печелив-
шо, особено през лято-
то, когато много сърби 
от североизточната част 
на страната тръгват към 
Българското Черномо-
рие. Бизнесът също има 
полза от откриването 
му, особено след пус-
кането на моста между 
Видин и Калафат. Дър-
жавата обаче не може 
да поеме ангажимент за 
това. Изходът е в отда-
ването му на концесия, 
стига да се намери кан-
дидат за това. 

Видин чака добър концесионер

да се гонят следващите степени на 
летища. целта ни е да превърнем 
Щръклево в гражданско летище 
за обществено ползване, което е 
най-високата степен“, твърди уп-
равителят на Летище Русе Николай 
Горчев. На първо време на летище-
то ще трябва да бъде възстановена 
маркировката на инфраструктурата 

и на самия обект, да се почисти 
растителността в района на пис-
тата и да се оборудва един спаси-
телен автомобил. От своя страна 
общината очаква да събира таксите 
на кацащите и пребиваващите на 
летището самолети и така не само 
да го развие, но и да бъде на печал-
ба от него.

Русе ще е първият град с общинска аерогара в България

долара. Проектът се разработва още 
от 2009 г. и предвижда изграждането 
на две писти с дължина 4200 метра, 
обслужващи Боинг 747 и Еърбъс 380. 
Летище Стара Загора би позволило 
придвижване до всяка дестинация в 
Европа за 3 часа със самолет и за 24 
часа с камион. През 1975 г. Летище 
Стара Загора пуска първата си между-
народна линия Стара Загора-Москва. 
От 2001 г. обаче на него не е кацал 
голям самолет. Маневрите по пистата 
му са замразени заради изронената 
настилка и липсата на навигационна 
апаратура. Идеите за отдаването му на 
концесия през годините за изграждане 
на международна борса за цветя и зе-
ленчуци, търговски или чартърен тер-
минал досега остават неосъществени. 

В Интегрирaния план за развитие на 
община Стара Загора е заложено реа-
лизирането на 240 проекта за над 782 
млн. лв. до 2020 г., като най-големият 
от тях е изграждането на логистична 
зона за карго превози на летището 
край града. Прогнозната стойност на 
инвестицията е за 100 млн. лв. В плана 
пише, че проектът ще се реализира 
с помощта на Национална компания 
„Индустриални зони“ и чужд страте-
гически инвеститор. Преустройството 
ще се подпомогне и чрез схемите за 
финансов инженеринг по инструмента 
JEREMIE, а довеждащата инфраструк-
тура може да се финансира от Опера-
тивна програма „Региони в растеж“.

Лилия ЛОЗАНОВА

Летището в град Горна 
Оряховица отговаря на 
всички съвременни из-
исквания, но развитието 
може да бъде по посока 
на ергономичните стан-
дарти. Това посочи из-
пълнителният директор 
Петър Петров. Тези очак-
вания се възлагат на по-
тенциален концесионер, 
който да модернизира 
порта на всички нива. Об-
ществена поръчка за кон-
цесиониране е обявена 
през 2011 г. с три удължа-
вания на срока, но засега 
инвеститор не се е явил. 

Няма особени надежди за 
финансиране на проекти, 
защото ОП „Транспорт“ 
не предвижда като при-
оритет развитие на авиа-
ционната дейност. Лети-
щето е с международен 
статут от 2002 г., наравно 
с тези в София, Варна и 
други. Разположено е на 
площ от 2100 дка, като 
основната писта е с па-
раметри 2450 на 45 м.  
Носещата способност на 
изкуственото покритие 
на полосата позволява 
кацане и излитане на са-
молети с общо полетно 
тегло до 200 тона. Обо-
собени са 3 местостоянки 
за самолети за наземно 

обслужване - зареждане 
с гориво, почистване, а 
при зимни условия и раз-
мразяване. Сградата на 
аерогарата е построена 
през 1978 г. Тя включ-
ва административна част 
и пътнически терминал 
(2160 кв. м). Той разпо-
лага с няколко зали - за 
чекиране и регистриране, 
за пристигащи пътници, 
както и ВИП зона.

През 2008 г. е извър-
шена рехабилитация на 
перона, на пътеката за 
рулиране и полосата за 
излитане и кацане. Така 
противопожарната кате-
гория на летището е по-
вишена на 6. През тази 
година от летище Горна 
Оряховица са осъществе-
ни 1300 излитания и ка-
цания на самолети. Те са 
основно товарни полети. 
Пътническите са главно 
бизнес ориентирани, а 
учебните - на Военно-
въздушните сили. Петър 
Петров уточни, че лети-
щето е в експлоатационна 
годност, отговаря на съ-
временните изисквания, 
като има и възможности 
за развитие.

Горна Оряховица развива 
ергономичните стандарти

Разликата между летателна площадка и летище е най-вече в изис-
кванията за безопасност. „Едно нормално летище може да приема 
всички самолети, които могат да кацнат на тази дължина на пистата, а 
изискванията за безопасност са много високи. Говорим за наличие на 
противопожарни автомобили, режимът на охрана и сигурност е мно-
го строг. Докато летателната площадка е летище, което се използва 
денем, при прости метеорологични условия, със самолети до опреде-
лено тегло или до определен брой пътници, примерно до 19 места“, 
уточнява управителят на Летище Русе Николай Горчев. 

приЛики и рАЗЛики

Летищата - бонус за 
икономиката и туризма

Потенциал за логистичен хъб 
в Стара Загора 
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Разговаря  
Илияна КАРАЛАНОВА

- Господин Славов, 
какви са приоритетни-
те проекти, по които 
работи община Ямбол?

-  Работим по про -
ект за водния цикъл по 
„Околна среда“, който е 
на стойност 93 млн. лв. 
Това е един от най-голе-
мите проекти в държа-
вата и най-мащабният и 
значим за община ям-
бол. Разделен е на два 
лота. Първият включ-
ва изграждане на кана-
лизация на най-стария 
квартал в града - кв. 
„Каргон“, подмяна на во-
допроводите по трасето 
на новата канализация, 
отвеждане на отпадните 
води от индустриална-
та зона към бъдещата 
градска пречиствателна 
станция. 

Започна и обновяване-
то на централните пеше-
ходни зони на ямбол по 
проект, защитен по ОП 
„Регионално развитие 
2007-2013 г.“. Общата му 
стойност е близо 5 млн. 
лв., при съфинансиране 
от страна на общината 
250 000 лева. 

-  Как новото пра-
вителство може да съ-
действа на Вашата ра-
бота като кмет? Преди 
се оплаквахте, че дър-
жавата не ви помага 
достатъчно...

- Не е работа на кмета 
да определя поведени-
ето на правителството, 
за това си има премиер. 
Нито пък съм се опла-
квал от държавата, защо-
то община ямбол е част 
от нея. Претенциите ни 
бяха по отношение на 
действията и бездействи-
ята на отделните минист-
ри и на правителството 
„Орешарски“ като цяло. 

О с о бе н о  ф р ап и р а щ а 
беше липсата на диалог, 
а като конкретен пример 
мога да посоча спиране-
то на финансирането за 
новата областна болни-
ца. Ето защо от новото 
правителство очаквам 
да бъдат поправени тези 
грешки.

Действително най-ва-
жен не само за ямбол, 
но  и  за  целия  реги -
он проблем е държава-
та да осигури още до-
пълнителни средства за 
довършване на ремон-
та на новия болничен 
комплекс. Единствената 
МБАЛ в региона, която 
осигурява 24-часов при-
ем на спешни случаи и 
обслужва население от 
над 130 хиляди души, в 
момента се помещава в 
15 отделни сгради, ня-
кои от които са още от 
времето на Балканската 
война. В края на 2012 г. 
здравното министерство 
отпусна 1,5 млн. лева 
за довършване на но-
вия болничен комплекс, 
който отговаря на съвре-
менните изисквания за 
предоставяне на здравни 
услуги. Сега настояваме 
новото правителство да 
обезпечи финансово до-
вършването на обекта. 
В последните 3 години 
ямболската МБАЛ „Св. 
Пантелеймон“ е една от 
най-добре управляваните 
и от малкото в страната, 
които не само нямат дъл-
гове, напротив - генери-
рат печалба. 

- Смятате ли, че об-
щина Ямбол прави ус-
пешни опити за спра-
вяне с жилищния про-
блем на ромите?

- Първо, смятам, че не 
само ромите имат жи-
лищен проблем. И вто-
ро, не мисля, че това е 
проблем единствено на 
общината. По-скоро е въ-

прос на държавна поли-
тика, защото аналогични 
проблеми съществуват 
на много места. Логич-
но е за тях да има общо 
решение, а не всеки да 
се спасява сам. Що се от-
нася до община ямбол, 
премахването на блок 20 
като една огромна язва за 
града бе част от усилия-
та ни за нормализиране 
на условията за живот 
в ромската махала. Но 
това беше само първата 
и много важна стъпка. 
Впоследствие бе израбо-
тен ПУП на целия квар-
тал с идеята да вървим 
към урегулиране на тази 
територия. Това дава въз-
можност общината да 
продава или да предос-
тавя отстъпено право на 
строеж върху съответни-
те терени, като вече има 
и реализирани продажби. 
По този начин обитате-
лите на ромския квар-
тал имат възможност да 
придобият собственост с 
всички произтичащи от 

това права и задължения. 
С приемането на плана 
вече ще се проектират и 
съответните комуника-
ции - ел., ВиК, улично 
осветление и т.н. Това 
означава оттук нататък 
всичко, което ще се по-
строи в чертите на този 
район, да бъде законно. 
Съответно - да се плащат 
данъци. Това е търсеният 
краен ефект - живеещите 
в района малцинствени 
общности да имат рав-
ни условия за живот с 
останалите граждани и 
респективно - равни от-
говорности.

- Общината има се-
риозна програма, свър-
зана с обновяване на 
уличната мрежа. На 
какъв етап е тя в мо-
мента?

- Продължаваме по-
етапно да реализираме 
стратегията си за обно-
вяване на уличната мре-
жа и благоустрояване на 
града. Миналата годи-
на инвестирахме 2 млн. 
лв. от капиталовата си 
програма за благоустро-
яване на градската среда. 
Тази година продължи-
хме отново в тези рамки 
- с инвестиции от поря-
дъка на 2 млн. лв. Чрез 
дългосрочната стратегия 
в продължение на още 
няколко години ще об-
новим изцяло улиците, 
парковете, площадните 
пространства, зоните за 
отдих, детските и спорт-
ните площадки. Това е 
собственият ресурс, кой-
то можем да отделим, 
включително и за съфи-

нансиране по европей-
ските проекти.

- Продължавате ли 
да работите за разви-
тие на туристическия 
потенциал на Ямбол и 
региона? Какви успехи 
отчитате в тази насока?

- Основната цел, която 
си поставяме, е ямбол 
като регион, а не само 
като град, да се превърне 
в дестинация за култур-
но-исторически туризъм. 
Пред приключване е ра-
ботата по проекта за ту-
ристическите атракции 
по ОП „Регионално раз-
витие“ с два обекта - ар-
хеологическия резерват 
„Кабиле“ и Безистена в 
центъра на града. Идеята 
бе да модернизираме ин-
фраструктурата, така че 
да бъде по-атрактивна и 
удобна за посетителите, 
както и да я популяризи-
раме като туристически 
продукт.

За „Кабиле“, освен 
реставрация на ключови 
археологически обекти и 
цялостно благоустроява-
не на района, въвеждаме 
и доста допълнителни 
атракции. Посетителите 
ще могат да видят репли-
ка на римски военен ла-
гер - с 3 бойни кули, ули-
ци и т.н., на който ще се 
извършват възстановки 
на събития и елементи от 
бита на древните.

Запазена марка на ям-
бол в туризма е и Меж-
дународният маскараден 
фестивал „Кукерландия“. 
В последните години ус-
пяхме да го развием като 
културен продукт до сте-

пен да се утвърди като 
един от най-колоритните 
фестивали в страната.

- Как Ямбол може да 
стане по-привлекате-
лен за инвеститорите 
и какъв е начинът да 
се подобри жизненият 
стандарт на население-
то му?

- Категорично мога да 
заявя, че в ямбол има 
условия да се прави биз-
нес. Печелим от ключо-
вото си географско поло-
жение. Изключително ва-
жно за нас беше довърш-
ването на автомагистрала 
„Тракия“. Разстоянието 
до най-голямото търгов-
ско пристанище - Бургас, 
отнема едва 40 минути, 
което наред с предим-
ствата като изгодни цени 
на терени и недвижи-
ми имоти, и директната 
връзка с ГКПП „Лесово“ 
ни превръща в естествен 
логистичен център на 
Югоизточна България. 

Желаещите да инвес-
тират в момента са в об-
ластта на промишленото 
производство и храни-
телно-вкусовата про-
мишленост. 

Проучване на Инсти-
тута за пазарни изследва-
ния от края на миналата 
година нарежда ямбол в 
групата на четирите ре-
гиона, заедно със София, 
Перник и Стара Загора, 
които са с „най-добри 
тенденции за развитие“. 
Именно сред тях ямбол 
е на второ място по ръст 
на заетостта и с най-ин-
тензивно увеличение на 
броя на предприятията.

РЕГИОНИ
Георги Славов, кмет на община Ямбол:

Г е о р -
ги Славов 
е  в т о р и 
м а н д а т 
к м е т  н а 
Я м б о л . 
И н ж е н е р 
по образо-
вание, спе-
циалност 
„ Е л е к -
т р о н н а 
т е х н и к а 
и  м и к р о -
е л е к т р о -
ника“. До 
2007 г. се 
з а н и м а ва 
с  частен 
бизнес. Се-
меен, с две 
дъщери.

Единствената болница с 24-часов прием 
обитава сгради от Балканската война

Трябва да се намери общо решение 
на жилищния проблем на ромите, 
а не всеки да се спасява сам

Над 4,3 млн. лева вложи Па-
зарджик в изпълнение на строи-
телни обекти на територията на 
общината през 2014 г. За благоус-
трояване на улици - чакълиране 
и асфалтиране, градската упра-

ва е похарчила общо 2 786 865 
лв., а за реновиране на публични 
пространства - 507 650 лв. Ре-
монтът на сградите на кметствата 
в населените места е струвал на 
общината 88 727 лв. Читалищата 

са обновени с 134 660 лв., учи-
лищата - с 80 265 лв., а детските 
градини - с 90 927 лв. В ремонт 
на съблекални на стадиони и из-
граждане на открити игрища са 
вложени 180 078 лв., а на други 
обекти - 221 299 лв. 

От капиталовата програма на 
бюджета е финансирано изграж-
дането на съблекалня в с. Ивайло 
на стойност 72 969 лв. Строи се и 
сграда за читалище и библиотека 
в с. Говедаре - І етап. Обектът ще 
бъде финализиран през 2015 г. 

За поддържане и ремонт на 
общинската пътна мрежа са отде-
лени общо 426 561 лв.

Пазарджик със строителна програма 
за 4,3 млн. лева



1517 - 23 Ноември 2014 г.
БроЙ 39 (1077)

912 000 лева са пред-
видени в капиталовата 
програма на  община 
Сливен за реконструк-
ция, изграждане и ре-

монт на улици от общин-
ската пътна мрежа, както 
и в прилежащите населе-
ни места. В момента се 
възстановяват участъци 

от пътищата Кабиле-Же-
льо войвода, Блатец-Дра-
годаново, Бяла-Въглен, 
Божевци-Изгрев, през 
местността Варниците.

Ремонтите и рехаби-
литацията по четвърто-
класната пътна мрежа 
ще продължат и през 
2015 година, когато ат-
мо с ферните  условия 
позволяват  това .  По 
график се изпълняват 
и текущите ремонти на 
пътищата в общината, 

като задачата е да бъдат 
завършени преди зима-
та. Пътните машини са 
ангажирани с асфалти-
ране на улици в Сливен, 
чиято настилка е нару-
шена заради работа по 
водния цикъл на града и 
по реконструкцията на 
ларгото. След привър-

шването на дейностите 
по по-големите обекти 
ще се продължи с въз-
становяването на инфра-
структурата и в малките 
населени места в общи-
ната. Вече са приключи-
ли уличните ремонти в 
селата Голямо Чочовен и 
Калояново.

РЕГИОНИ

Ремонтират улици за близо 
милион в Сливен

Поли ВАСИЛЕВА

В общинския парк 
„Хижата“ във Враца 
беше открито спортно 
игрище, съобщиха от об-
щината в града. На него 
може да се играе фут-
бол на малки вратички, 
волейбол и баскетбол. 
Освен нов терен, изгра-
дени са трибуни, ограда, 
осветление и видеонаб-
людение.

Стойността на игри-
щето е 306 986 лв. и е 

част от проекта на общи-
ната „Враца - привлека-
телно място за живеене“. 

На новото игрище се 
състояха първите уче-
нически спортни игри, в 
които участваха възпи-
таници на 16 училища от 
Враца и едно от Мездра. 
Те премериха сили в иг-
рите футбол, волейбол и 

баскетбол.
При откриването на 

игрището кметът на гра-
да Николай Иванов бла-
годари на строителите 
за добре свършената ра-
бота и призова съграж-
даните да пазят новата 
придобивка, за да бъде 
изплозвана дълги годи-
ни.

За статут на 7 архео-
логически недвижими 
ценности кандидатства 
пред Министерството 
на културата община 
Кърджали. Това са сред-
новековните крепости 
Вишеград, Харман кая, 
Моняк ,  късноантич -
ната и средновековна 
крепост при устието на 
река Боровица, златните 
рудници край с. Стрем-
ци и пещерата Утроба. 
Без официален статут 
съответните културни 
ценности не могат да 
получат акт за собстве-
ност - нещо задължи-
телно, за да може съ-
ответната община, на 
чиято територия са цен-
ностите, да ги социали-
зира, да търси финанси-
ране и да кандидатства 
по различни европейски 
и национални проек-
ти, уточняват от отдел 
„Култура“ на общината.

В района на Кърджа-
ли има регистрирани 
над 400 археологиче-
ски недвижими култур-
ни ценности. От тях 
процедурата за статут, 
граници и режим на 
ползване са премина-
ли само 5 - Перпери-
кон, средновековният 
манастир във Веселча-
не, Ада тепе, Дяволски 
мост и Орлови скали. 
целта на кметския екип 
е по-голям брой значи-

ми недвижими културни 
ценности да бъдат пре-
върнати в туристически 
обекти и когато тури-
стите дойдат да видят 
Перперикон, да бъдат 
изкушени от богатство-
то на региона и да ос-
танат поне няколко дни 
в Кърджали. Така кул-
турният туризъм може 
да се превърне в реален 
двигател за развитие на 
икономиката, смятат от 
общината.

Ново игрище откриха във 
Враца

С 27 гласа „за“ и нито един 
„против“ на извънредна сесия бла-
гоевградските общински съветни-
ци дадоха съгласие кметът Атанас 
Камбитов да подпише споразуме-
ние с командването на Сухопът-
ните войски за безвъзмездно при-

добиване на терени на бившите 
казарми в Благоевград. След под-
писване на документа от кмета 
и генерал-майор Андрей Боцев, 
командир на Сухопътните войски, 
общината ще получи безвъзмездно 
61 273 кв. м от терените на бивши-

те казарми. 
Стойността на финансовия анга-

жимент на община Благоевград е в 
размер на 1 098 063 лв. Тези сред-
ства са предназначени за изграж-
дане на складове и ограда, които в 
момента са в терена, определен за 
прехвърляне на общината, и друга 
инфраструктура, необходима за 
функциониране на поделението 
в Благоевград. Кметът Камбитов 
уточни, че ще бъде обявена про-
цедура за избор на изпълнител за 
осъществяване на дейностите. „Су-
мата е прогнозна и при избор на 
изпълнител на обявена обществена 
поръчка тя може да падне надолу“, 
каза още кметът на общината.

„Следващата стъпка е министъ-
рът на отбраната да даде станови-
ще и да поеме ангажимент, след 
като общината изпълни своите 
задължения по споразумението, 
да се реализира процедурата по 
прехвърляне на собствеността на 
общината“, поясни Камбитов.

Културен туризъм 
развиват в Кърджали

Благоевград подписва споразумение 
за придобиване на бившите казарми

 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

Продължава възстановяването 
на инфраструктурата и в малките 
населени места в общината
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Десет предложения за 
изграждането на участък 
от 5,5 км от Западната 
дъга на Околовръстния 
път на София бяха отво-
рени в Агенция „Пътна 
инфраструктура“, съоб-
щиха от ведомството. 
Поръчката, която се фи-
нансира от еврофондо-
вете и националния бю-
джет, е с индикативната 
стойност от 92 720 268 
лв. без ДДС и трябва да 
бъде изпълнена за де-
сет месеца. Критерият 
за избор на изпълнител 
е икономически най-из-

годна оферта. Предпоче-
теният кандидат трябва 
да построи три пътни 
възела - „Стефансон“, 
„Ломско шосе“ и Север-
на скоростна тангента. 
Освен това трябва да из-
гради естакада над бъде-
щия бул. „Стефансон“, 
нов път за гара Волу-
як и други строителни и 
ремонтни дейности на 
Околовръстния път. На-
чалото на обекта започва 
на около 70 метра след 
пресичането на река Ка-
кач. Зад десетте оферти, 
самостоятелно или в кон-

сорциуми, стоят най-го-
лемите български пътни 
компании и най-честите 
чужди участници в тър-
говете на Пътната аген-
ция. Западната дъга на 
Софийския околовръстен 
път е продължение на 
автомагистрала „Люлин“ 
и е част от коридор № 4  
на  Трансевропейска -
та транспортна мрежа, 
свързваща Видин с Кула-
та. В момента се изграж-
да участък 1 от Западна-
та дъга, чиято дължина е 
малко над 3 км. Отворе-
ните оферти за участие 
в търга за избор на из-

пълнител са на ГБС „Ин-
фраструктурно строител-
ство“ АД; Консорциум 
„ХСП инвест-С3“, в кой-
то участват: „Пътстрой 
Бургас“ ЕООД, „СК-13 
Пътстрой“ АД, „Хидро-
строй“ АД и „АБ Инвест 
НН“ ЕООД. Следващите 
кандидати са Консорци-
ум „Западна дъга 2015“, 
в който участват: „Път-
строй-92“ АД, и „Пъти-
ща и съоръжения“ ЕАД; 
Обединение „СОП За-
пад“, в което участват: 
„Трейс Груп Холд“ АД и 
„Станилов“ ЕООД; ДЗЗД 
„Витоша 2014“, в което 

участват: „Инжстройин-
женеринг“ ЕООД и „Ав-
томагистрали Хемус“ 
АД; „ИСА 2000“ ЕООД; 
Консорциум „Страбаг“ 
ДЗЗД, в който участват: 
„Страбаг“ АГ и „Щра-
баг“ ЕАД; Серениссима 
Коструциони СПА; ДЗЗД 
„Европейски пътища“, 
в което участват: „Джи 
Пи Груп“ ООД, „Авто-
магистрали Черно море“ 
АД и „Пътстройинжене-
ринг“ АД; ДЗЗД „Волу-
як 2014“, в което участ-
ват: „ПСТ Груп“ ЕАД и 
„Понсстройинженеринг“ 
ЕАД. 

ИНФРАСТРУКТУРА

Десет оферти за строежа на част от 
Западната дъга на София

Поли ВАСИЛЕВА

Започна ремонт на 
пътя от Берковица до 
туристическата зона 
под връх Ком, съобщи-

ха от общината. Това е 
втората рехабилитация 
за годината, за която 
общината отделя 100 
000 лв. от своя бюджет. 
Предвидено е да бъдат 
поправени разрушените 
участъци чрез изрязва-
не на старата настил-
ка и полагане на нов 
асфалт. Срокът за ре-
монта е 2 месеца - до 
началото на активния 
ски сезон.

16-километ ровото 
трасе до туристическа-
та зона се поддържа от 
общината. Тя има и за-
дължението да чисти 
снега по него през зи-
мата. Той е важен за 

нея, тъй като е един-
ствената й връзка с 
местностите под Ком, 
където се намират ски 
пистите. Затова достъп-
ността и мобилността 
до планината е един от 
приоритетите й.

Ремонтът на пътя 
е възложен на фирма 
„Пътинжинеринг-М“ - 
Монтана.

В Берковица се ре-
монтират улици в квар-
талите, както и двете 
основни улици - „Ни-
колаевска“ и „Алексан-
дровска“. Средствата 
са от собствения й бю-
джет и от европейските 
фондове.

Ремонтират пътя към 
връх Ком

Строителството на 
централния участък от 
третата метролиния в Со-
фия вече може да старти-
ра. Това стана възможно, 
след като съдът отхвърли 
възраженията по отноше-
ние на обществената по-
ръчка за избор на изпъл-
нители. Тя беше атаку-
вана във ВАС от фирма, 
която оспорва метода за 
строителство на тунели-

те. В жалбата си фирмата 
пожела третият лъч на 
метрото от гараж „Зем-
ляне“ (Красно село) до 
бул. „Владимир Вазов“ 
да се строи по австрий-
ски метод, а не както е 
заложено в проекта чрез 
щитове, с така наречена-
та машина къртица. Спо-
ред проектантите обаче 
трасето не може да се 
строи така, защото мина-

ва под река.
С решението на съда 

вече се дава зелена свет-
лина за строителството 
на участъка. 

Кандидатите за из-
граждане на 7-километ-
ровия подземен участък 
със 7 станции имат срок 
до 15 януари да подадат 
оферти. Избраните из-
пълнители трябва да са 
ясни в края на март. По 
плановете на „Метропо-
литен“ строителството 
трябва да стартира през 
лятото, след пускането на 
отсечките до летището и 
бизнеспарка.

Очаква се третата ли-
ния на метрото да свърза 
кварталите „Левски“ и 
„Овча купел“, като в по-
следния ще бъде изгра-
дена и специална връзка 
между градски влакчета 
и жп линията за Перник. 

Съдът пусна третия лъч 
на столичното метро
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Министерството на фи-
нансите публикува про-
ект на изцяло нов закон за 
гарантиране на влогове-
те. В него са предвидени 
промени, продиктувани 
от новата европейска ди-
ректива, които имат за 
цел да защитят по-добре 
интересите на вложите-
лите. 

Една от промените 
предвижда, ако някоя 

банка изпадне в затруд-
нение, най-късно след 7 
работни дни Фондът за 
гарантиране на влогове-
те (ФГВБ) да започне да 
изплаща защитените де-
позити на фирми и граж-
дани. В проектозакона е 
заложено изплащането да 
приключи в рамките на 3 
месеца. По сегашния нор-
матив то започва 20 дни 
след отнемането на ли-

ценза на банката и може 
да продължи до 5 години. 

В мотивите си за но-
вия закон министерството 
признава, че основна при-
чина за съкращаването на 
сроковете е заплахата от 
евроглоби. Заради слу-
чая с КТБ, чиито клиен-
ти вече половин година 
нямат никакъв достъп до 
парите си, Европейската 
комисия започна наказа-

телна процедура срещу 
България. 

Евродирективата пред-
вижда поетапно скъсява-
не на срока за изплащане 
на гарантираните влого-

ве в проблемни банки, 
така че към 1 януари 2024 
г. във всички страни от 
ЕС законът да осигурява 
достъп на спестителите 
до техните пари в едно-

седмичен срок. Проектът 
лансира и въвеждане на 
качествено нова система 
за определяне на внос-
ките във фонда за всяка 
отделна банка. 

Подготвят нов закон за гарантиране 
на влоговете
Изплащането на депозити ще започва до 7 
дни след отнемането на лиценза на банката

НАП ще предостави 
възможност на своите 
клиенти от следващата 
година да подават данъч-
ните си декларации и с 
персонален идентифи-
кационен код (ПИК). От 
приходното ведомство 
вече работят върху най-
новата електронната ус-
луга. Преди пускането 
й обаче трябва да бъдат 
приети законодателни-
те промени, които бяха 
обсъдени и одобрени от 
министрите от кабине-

та „Борисов 2“ . Те ще 
позволят идентифици-
рането на подателя на 
декларацията чрез ПИК, 
а не само с електронен 
подпис. До момента в ця-
лата страна са издадени 
безплатно над 220 000 
персонални кодове. Кли-
ентите на НАП са извър-
шили с тях над 2,5 млн. 
онлайн операции. Най-
често ПИК се използва 
за справки за задължения 
към бюджета и при изда-
ване на удостоверения. 

В момента с персонален 
код гражданите могат да 
проверяват в интернет 
върху каква сума работо-
дателите внасят осигу-
рителните им вноски, да 
получават информация 
за пенсионния фонд, в 
който се осигуряват, как-
то и да проследят какъв 
трудов договор е декла-
рирал пред НАП техният 
работодател. Чрез ПИК 
клиентите на Приход-
ната агенция могат да 
поискат и издаването на 
документ, като например 
удостоверение за липса 
на задължения, да прове-
рят какви са задължения-
та им към бюджета, как-
то и какви плащания са 
направили. Всеки клиент 
на НАП може да полу-
чи своя ПИК в офиса на 
агенцията по постоянен 
адрес или по регистра-
ция за фирмите.

Европейската комисия 
официално информира 
страната ни, че плаща-
нията от европейските 
фондове по Оперативна 
програма „Околна среда“ 
за програмния период 
2007-2013 г. се възста-
новяват. Това означава, 
че службите на ЕК ще 
могат да обработват пла-
щания от Европейския 
фонд за регионално раз-
витие и Европейския ко-
хезионен фонд по про-
ектите от оперативната 
програма. Комисията 
ще започне с изплаща-
не на 166 млн. евро от 
Европейския кохезио-
нен фонд и 74 млн. евро 
от Европейския фонд за 
регионално развитие. 
„Възстановяването на 
плащанията е чудесна 
новина за България и 
идва в ключов момент 
за страната и държавния 
бюджет. Това показва, че 
Европейската комисия 

отчита, когато работата е 
свършена и правилата са 
спазени. Предназначени-
те за България средства 
трябва да се използват 
ефективно, защото от тях 
зависи подобряването на 
качеството на живот“, за-
яви вицепрезидентът на 
ЕК за бюджета и човеш-
ките ресурси Кристали-
на Георгиева. Още през 
септември от Брюксел 
обявиха своята готовност 

за размразяване на сред-
ствата по „Околна сре-
да“. Тогава стана ясно, 
че финансовата корекция 
от 9,5% е наложена само 
върху идентифицираните 
239 проблемни договора 
за възлагане на общест-
вени поръчки на обща 
стойност 1,609 млрд. 
лева. Плащанията по 
оперативната програма 
бяха спрени през декем-
ври 2013 г. 

Общуваме с НАП и 
чрез персонален код

Възстановяват плащанията 
по ОП „Околна среда“

България и Румъния се спо-
разумяха да продължат добра-
та традиция на двустранните 
бизнес дискусии „b2b“ между 
туроператори, хотелиери и рес-
торантьори, което е предпос-

тавка за привличане на повече 
туристи и за развитие на дело-
вите контакти като цяло. Това 
стана ясно по време на есенно-
то туристическо изложение The 
Tourism Fair of Romania (TTR) 

в Букурещ. Румъния е ключов 
туристически пазар и партньор 
за България, заяви министърът 
на туризма Николина Ангел-
кова по време на откриване-
то на форума. В церемонията 
участваха още румънският ми-
нистър на малките и средните 
предприятия, бизнес средата 
и туризма Флориан Жиану, 
президентът на Румънската 
търговско-промишлена палата 
Михай Дарабан, представители 
на туристически организации 
и бизнеса от близо 30 страни. 
Министър Ангелкова постави 

акцент и върху съвместните 
усилия за развитие на общи ту-
ристически продукти за Дунав-
ския регион. Тя подчерта, че 
река Дунав като един общ про-
ект е важна предпоставка за от-
криване на нови възможности 
и предизвикателства пред ту-
ризма и развитието на биз-
нес отношенията между две-
те страни. Тази политика ще 
доведе и до устойчив ръст на 
румънските туристи у нас, каза 
още Ангелкова. През 2013 г.  
броят на румънските турис-
ти в България е надхвърлил 

940 хил. души, а общият брой 
на чуждестранните туристи 
е близо 7 милиона. По данни 
на НСИ за деветмесечието на 
2014 година румънските турис-
ти в България са били близо 
750 хиляди души, което е по-
вече в сравнение със същия пе-
риод на миналата година. Това 
е доказателство, че се запазва 
тенденцията за търсенето на 
туристическия ни продукт сред 
румънските туристи, а страна-
та ни става все по-разпозна-
ваема както от по-възрастната 
аудитория, така и сред по-мла-
дите и семейните румънци. В 
тазгодишното издание на TTR 
на българския щанд участват 
15 туристически фирми, бран-
шови организации и общински 
администрации. 

Река Дунав е важна предпоставка 
за общи проекти и разкрива нови 
възможности за бизнес

Развиваме съвместен туризъм с Румъния
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Наетите по трудово и 
служебно правоотноше-
ние към края на третото 
тримесечие намаляват с 
49,7 хиляди спрямо вто-
рото - до 2,25 млн. души. 
Месечната брутна запла-
та също пада - от 817 на 
809 лв. Промените тук са 
свързани най-вече със се-
зонния фактор. Временно 
заетите в туризма се ос-
вобождават, което нама-
лява и броя на регистри-
раните договори. Според 

данните на Националния 
статистически институт 
(НСИ), най-голямо на-
маление на наетите лица 
се наблюдава в хотелиер-
ството и ресторантьор-
ството - с 19,5%, и в сек-
тора, свързан с култура, 
спорт и развлечения - с 
13,6%. В същото време са 
наети нови 14,2 хиляди 
души, от които 5,5 хиля-
ди души в преработваща-

та промишленост. Спад 
има и в средната брутна 
месечна работна заплата. 
За юли 2014 година тя е 
815 лв., за август - 793 
лв., а за септември - 820 
лева. Това показват пред-
варителните данни на 
НСИ. През третото три-
месечие на тази година 
средната работна запла-
та e 809 лева и намалява 
спрямо второто тримесе-

чие с 1,0%. Икономиче-
ските дейности, в които е 
регистрирано най-голямо 
намаление, са „Финан-
сови и застрахователни 
дейности“ - със 7,5%, и 
„Производство и разпре-
деление на електрическа 
и топлинна енергия и на 
газообразни горива“ - с 
4,3%. През третото три-
месечие на 2014 г. средна-
та месечна работна запла-
та нараства с 2,3% спря-
мо третото тримесечие на 
2013 г., като най-голямо 
e увеличението в иконо-
мическите дейности „До-
бивна промишленост“ и 
„Транспорт, складиране 
и пощи“ - с по 6,2%, и 
„Строителство“ - с 5,7%. 
С най-значителен спад за 
този период е средната 
месечна заплата в иконо-
мическа дейност „Опера-
ции с недвижими имоти“ 
- с 14,4%.

СТАТИСТИКА

Месечната брутна заплата също 
пада ñ от 817 на 809 лв.

Наетите на работа намаляват 
с почти 50 хиляди

Кредитите на бизнеса 
възлизат на 36,154 млрд. 
лв. в края на третото три-
месечие на 2014 година, 
сочат данните на Българ-
ската народна банка.

Това е ръст от 3% на 
годишна база в края на 
септември. Общият брой 
на бизнес кредитите е 
136 хиляди, или 2,1% 
увеличение на годиш-
на база. За сравнение - 
в края на предходното 
тримесечие ръстът е бил 

1,3%. 
Броят на депозитите 

на бизнеса е 543 хиляди, 
което възлиза на 16,211 
млрд. лв. Увеличението 
е с 6,1% спрямо същото 

тримесечие на 2013 г., а 
ръстът на стойността е 
6,7%. 

Депозитите на дома-
кинствата и не търговски-
те организации, обслуж-
ващи домакинствата, в 
края на третото триме-
сечие възлизат на 39,188 

млрд. лв., а броят им е 
2,852 млн. Размерът им 
се увеличава с 8,6% на 
годишна база, а броят им 
намалява с 3,5% спрямо 
същия период на 2013 г.

Кредитите на домакин-
ствата възлизат на 18,594 
млрд. лв. и са 2,716 млн. 
броя, отчитат от нацио-
налната банка. Броят им 
се увеличава с 3,3%, а 
размерът - с 0,1% спрямо 
същото тримесечие на 
предходната година.

Промишленото производство в Бъл-
гария нараства с 1,2% през септември, 
след 4 поредни месеца на спад, това 
показват предварителните сезонно 
изгладени данни на НСИ. Така бъл-
гарската промишленост само за месец 
почти изтри спада си на годишна база, 
свеждайки го до 0,4%. През септември 
2014 г. увеличение спрямо предходния 
месец е регистрирано в производство-
то и разпределението на електрическа 
и топлоенергия и газ и в преработва-
щата промишленост, с по 1,8%, докато 
в добивната промишленост е отчетено 
намаление от 8,0%. На годишна база 

спад на промишленото производство, 
изчислен от календарно изгладените 
данни, е отчетен в производството и 
разпределението на електрическа и 
топлоенергия и газ с 13,8%, и в добив-
ната промишленост с 9,6%, докато в 
преработващата промишленост е реги-
стриран ръст от 5,5%. По-значително 
увеличение в преработващата про-
мишленост спрямо предходната годи-
на се наблюдава при производството 
на автомобили - с 30,5%, на химични 
продукти - с 28,4%, и производството 
на метални изделия, без машини и 
оборудване, с 23,9%.

Бизнесът с повече 
кредити в края на 2014–а

Скок на промишлеността 
у нас 

4000 работни места са били 
подкрепени със заеми при по-ни-
ски лихви от новата програма на 
Националния гаранционен фонд 
за шестте месеца от създаването 
й, отчита Българската банка за 
развитие (ББР).

Данните показват, че отпуска-
ните кредити с гаранции по про-

грамата се удвояват през третото 
тримесечие на месечна база и дос-
тигат 30,2 млн. лева. През второто 
тримесечие стойността им е била 
общо 14,41 млн. лева.

Парите са били отпуснати на 
общо 180 фирми - 144 малки и 
средни предприятия и 36 старти-
ращи компании. Всички те не са 

имали активи, които да заложат 
като обезпечения пред търговски-
те банки - кредитори. Подкрепата 
е помогнала на фирмите значител-
но да намалят цената по кредити-
те, като средната годишна лихва е 
6,6%. По схема фондът гарантира 
до 50% от сумата на кредита, но 
не повече от 250 хил. лв.

Гаранционният фонд подкрепи 180 фирми
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Катя ТОДОРОВА

През лятото в столи-
цата трябва да бъдат пус-
нати зелени вълни по 20 
от най-натоварените бу-
леварди в София, плани-
рат от Столична община. 
Светофарите на кръсто-
вищата ще бъдат про-
грамирани да осигурят 
по-бързо преминаване на 
колите на градския транс-
порт и по този начин да 
намаляват закъсненията. 
Сега в пиковете моменти 
на трафика в столицата 
рейсовете и тролеите за-
късняват от 3 до 10 мину-
ти. Според експерти но-
вата система ще намали 
значително и рисковете 
от задръствания, особено 

в най-натоварените часо-
ве. Тя ще доведе и до по-
нижаване на потреблени-
ето на енергия и вредните 
емисии от трафика. Уред-
бите ще са със специал-
ни устройства, а датчици 
ще се монтират и на 750 
трамваи, тролеи и автобу-
си. Основната цел е да се 
оптимизира движението 
на превозните средства 
на градския транспорт, 
както и да повиши ефек-
тивността. Фирмата по-
бедител ще трябва да съз-
даде и поддържа уебсайт 
за подаване на сигнали от 
граждани за състоянието 
на движението по столич-
ните улици. Плановете на 
Столичната община пред-
виждат още монтирането 
на датчици и на още 8 бу-

леварда. Устройствата ще 
се сложат на разстояние 
около двеста метра преди 
кръстовището и ще броят 
преминаващите коли. По 
този начин системата ще 
задейства светофарите 
да пропускат първо ав-
томобилите по трасетата 
с по-интензивно движе-
ние. Сред кръстовища-
та, които ще станат част 
от системата на зелената 
вълна, са площад „Орлов 
мост“ и по протежение 
на булевардите „Бълга-
рия“, „Васил Левски“, 
„Евлоги и Христо Геор-
гиеви“, „Прага“, „цар Бо-
рис III“, „Черни връх“, 
„Драган цанков“, „яво-
ров“, „Княз Дондуков“, 
„Никола Петков“, „Алек-
сандър Малинов“, „Ан-
дрей Сахаров“, „Никола 
Габровски“, „Гоце Дел-

чев“, „Тодор Каблешков“. 
В проекта се предвижда 
да бъдат инвестирани 50 
млн. евро по Оперативна 
програма „Регионално 
развитие“. 

Преди около 40 години 
в София, тогава с несрав-
нимо по-малък трафик, 
имаше наченки за из-
граждане на зелена вълна 
на светофарите. Първият 
опит бе за зелена вълна 
по протежение на ринг, 
включващ сегашните бу-
леварди „Патриарх Ев-
тимий“, „Ген. Скобелев“, 
„Стефан Стамболов“, 
„Опълченска“, „Сливни-
ца“ и „Васил Левски“. В 
развитите страни на Ста-
рия континент отдавна са 
разбрали ползата от ви-
сокотехнологичното уп-
равление в градовете. От 
лятото тръгна разработе-

ната от Европейската ин-
вестиционна банка (ЕИБ) 
и Belfius Bank програма 
„Интелигентни градове и 
устойчиво развитие“. Тя е 
насочена към подпомага-
не и предоставяне на фи-
нансова подкрепа за гра-
довете за тяхната т.нар. 
„умна и устойчива“ мо-
билност, градско разви-
тие и енергийна ефектив-
ност. В рамките на тази 
програма един белгийски 
град ще стане първото 
селище, което ще се въз-
ползва от преференци-
ални условия за заем за 
изпълнението на своите 
проекти за превръщането 
си в интелигентен град. 
Общата стойност на схе-
мата е 400 млн. евро, по-
ловината от които идват 
от ЕИБ, а другата полови-
на - от Belfius Bank.

ПРОЕКТИ

Зелени вълни от 2015-а по 
натоварените булеварди на София

Бул. „България“ ще е едно от трасетата, което трябва да влезе в системата

Поли ВАСИЛЕВА

Четири архитектурни проек-
та за нова визия на центъра на 
националния курорт Вършец 
са представени в общината. В 
началото на годината тя обя-
ви конкурс за проект, с който 
да бъде променен обликът на 
площада с централния фонтан 
и кръстовището на булевард 
„България“ и главната ули-
ца „Република“. И четири-
те предлагат нов поглед към 
архитектурно-ландшафтното 
пространство при запазване на 
централния фонтан - символ 
на водно-минералното богат-
ство на Вършец.

Общината изложи проекти-
те в помещение на Туристиче-
ския информационен център 
за разглеждане от гражданите. 
Така те имаха възможността 
да дадат своите мнения, идеи и 
препоръки за смяна на визията 

на центъра.
Предстои комисия да избере 

най-сполучливия проект, а Об-
щинският съвет да го приеме. 
С това се дава старт на строи-

телните дейности за промяна 
на центъра на Вършец. Доп-
реди 10 години центърът на 
курорта е бил само кръстови-

ще, разрешено за автомобилно 
движение. Тогава е затворен 
за автомобили, а по средата 
му е издигнат фонтан, знак на 
лечебната вода на града.

През 2014-а община Вър-
шец изпълнява проекти за над 
10 милиона лева. За 6 милиона 
лева, отпуснати по Програмата 

за развитие на селските райо-
ни на ЕС, във града се изграж-
да нов спортен комплекс. Той 
ще включва футболен стадион, 
закрит плувен басейн, зала за 
баскетбол и волейбол със 730 
седящи места, съблекални, 
зала за фитнес и т.н. Строи-
телството на спортното съоръ-

жение трябва да завърши до 
юли 2015 година. Със средства 
по друг проект в момента се 
прави основен ремонт на цен-
тралната улица „Република“ 
във Вършец. В селата Горно 
Озирово, Черкаски, Драганица 
и Спанчевци се подменят во-
допроводи и канализация.

Четири архитектурни проекта за центъра на Вършец
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Интересната двуетаж-
на постройка с формата 
на острилка за моливи в 
Подмосковието на пръв 
поглед създава впечат-
ление за свръхсериозно 
здание. Но както често 
се случва и с хората, зад 
мрачната му външност 
се крие ироничен поглед 
към света. Колекцията 
от архитектурни вицо-
ве, поредицата фокуси с 
пространството и време-
то превръщат тази ориги-
нална къща в дом-шега. 

Авторът на проекта, 
арх. Александър Глик-
ман, я нарича с усмивка 
„фабрика за моливи“, тъй 
като с кръглото прозорче 
на фасадата си често е 
оприличавана на острил-
ка. По размерите си оба-
че тя напомня по-скоро 
на самолетен хангар или 
фитнес център. При про-
ектирането й Гликман е 
заимствал идеи от знаме-
нития японски архитект 
Арата Исозаки. Контра-
стът между външния вид 
на сградата и интериора 
й е поразителен - отвътре 
тя е истински венеци-
ански дворец. Пейзажи-
те по стените са отпрат-
ка към епохата, в която 
Джокондата е била все 

още никому неизвестна 
съпруга на богат флорен-
тинец. В непосредстве-
на близост, зад стъклена 
стена, блести чисто ново 
червено Ferrari - и то 
като „Мона Лиза“ символ 
на Италия.

В гостната шегите с 
архитектурното мина-
ло продължават: двойка 
статуи на Атлас досто-
лепно дежурят от двете 
страни на вратата, а друг 

мускулест тандем - само 
че нарисуван - украсява 
фронтона. От тавана на 
залата, обсипан с летящи 

из облаците ангелчета, 
висят гигантски полилеи 
от муранско стъкло - точ-
но копие на тези в Дво-
реца на дожите.

Изкачването по стъл-
бата към втория етаж се 
оказва пътешествие по 
тесен венециански канал 
- с разперени ръце човек 
би могъл да докосне сте-
ната отляво и отдясно. 
Липсва единствено дъхът 
на водорасли. Това, че 
под краката е сухо, си е 
чиста проба късмет, тъй 
като по първоначален за-
мисъл мястото на стъл-
бата е трябвало да заема 
прозрачен ескалатор с 
течаща под него вода. 
По таваните на стаите за 

гости също летят купи-
дони.

С о б с т в е н и к ъ т  н а 
къщата - млад бизнес-
мен, ни най-малко не се 
е стремил към това да 
свие в нея уютно семей-

но гнездо. Напротив: той 
е искал да се забавлява 
и идвайки тук за уикен-
да, да устройва празнен-
ства за своите приятели. 
Затова единственото му 
изискване към архитекта 
било да създаде инте-
риор, който не е скучен. 
„Докато размишлявах 
какъв дом би зарадвал 
клиента ми, ми подари-
ха книгата „Венециан-
ските вили“. Приех това 
като знак каква трябва 
да е визията на проекта“, 
спомня си Гликман.

Къщата побира в себе 
си всички възможни об-
рази на Италия: от па-
ладианската архитекту-
ра до дизайна на Ferrari. 
Любовта към италиан-
ската култура не е попре-
чила на Гликман да пре-
върне нейните символи в 
игрови обекти. „Нашето 
съществуване има нужда 
от играчки, от постоянни 
промени. Докато човек 
може да се учудва, живо-
тът продължава“, мъдро 
заключава архитектът. 

ИНТЕРИОР

Венециански дворец, скрит в 
острилка за моливи 

АРхитеКтуРНи шеги
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В съвременния свят 
все по-често се убеж-
даваме, че мостовете са 
много повече от начин 
да стигнеш от една точка 
до друга. Доказателство 
за това е все по-честото 
строителство на съоръ-
жения, които са истинско 
чудо на архитектурния 
дизайн и инженерната 
мисъл. Един от послед-

ните примери за това е 
новият движещ се мост в 
Падингтън, Лондон, кой-
то при отваряне и затва-
ряне наподобява ветрило. 
Той е дело на британски-
те архитекти от Knight 
Architects и структурните 
инженери от AKT. Съо-
ръжението се състои от 
пет стоманени греди, ста-
билизирани с противоте-

жести, които при изди-
гане и спускане създават 
ветрилообразен ефект.

Мостът е с широчи-
на 3 м и дължина 20 м. 
Той пресича Гранд Юни-
ън Канал в обновената 
зона на Мърчант скуеър. 
Първата греда се отва-
ря на 70 градуса, докато 
последната се вдига до 
едва 2,5 метра над водна-
та повърхност. Когато е 
напълно затворен, мостът 
е безопасен за пресичане 
на пешеходци. Намира се 

в близост до така нарече-
ния „Търкалящ се мост“ 
на Томас Хедъруик, кой-
то пък се „сгъва“ на топ-
ка. целта на дизайнерите 
му е била да създадат 
една красива и запом-
няща се структура, коя-
то в по-голямата част от 
времето е скромна като 
външен вид. Но когато се 
разтвори, да има поразя-
ващ ефект. 

Новаторско архите-
ктурно решение предста-
влява и Henderson Waves 
Bridge. Вълнообразното 
съоръжение е най-висо-
кият мост за пешеходци 
в Сингапур и е с дължина 
около 9 километра. На 
места той е закрит и има 
изградени заслони. Това 
здание е едно от главните 
атракции на островния 

град държава. 
Aiola Island Bridge 

е построена през 2003 
година над река Мур, 
в близост до град Грац 
в Австрия. Проектът е 
дело на архитекта Vito 
Acconci. Тук са напра-
вени специални места, 
където хората могат да се 
пекат, да си пият питието 
и едновременно с това да 
се наслаждават на непов-
торимата атмосфера.

Друг интересен мост е 
Langkawi Sky Bridge. Той 
се извисява на 700 метра 
над земята и се намира 
в Малайзия. Зданието е 
било изработено така, че 
да предоставя различни 
гледни точки по море и 
суша. Изградени са удоб-

ни триъгълни платформи, 
които са разположени по 
дължината на моста, за 
да може минаващите да 
оценят красотата и вели-
чието на природата.

Най-дългият мо ст-
фонтан в света пък, за-
писан дори в книгата на 
Гинес, е Banpo Fountain 
Bridge. Той е разполо-
жен в Сеул, Южна Ко-
рея, и минава над река 
Хан. Специалната сис-
тема е поставена през 
септември 2009 година 
и изхвърля над 190 тона 
вода в минута, която се 
изпомпва директно от са-
мата река чрез 38 водни 
помпи и 380 дюзи, разпо-
ложени от двете страни 
на съоръжението. 

ЕКСТЕРИОР

Съвременните мостове - чудо на 
архитектурния дизайн
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Николай АНТОНОВ

Чудомирови герои са 
оживели на фасадата на 
селския казан за варене 
на ракия в Микрево, на-
речен от своя стопанин 
Венцислав янев с нежно-
то и поетично име „Ма-
лешевска капка“. Карти-
ните с веселата компания 
на героите, изрисувани 
отвън, вдигат градуса на 
настроението на всеки, 
преди още да е потекъл 
от чучура на казана про-
изведеният продукт и 
първата дегустация на 
огнената течност.

Любопитство към не-
традиционния начин, по 
който изглежда това мяс-
то, където всеки очаква 
да види ниска, опушена 
сграда, просмукана от 
миризмата на джибри и 
дим, проявяват всички, 
които го посещават, раз-
казва стопанинът. Мно-
зина идват просто за да 
го видят. Идват и с фото-
апарати, и с камери, за да 
се снимат, клипчета и с 
телефоните си правят.

И Венцислав янев, 
и двамата художници - 
Емил Петров и Димитър 
Петрински, не се поко-
лебали при избора на ге-
роите, които решили да 
бъдат изобразени. Как-
во по-хубаво от това да 

оживее на такова място 
типичната атмосфера от 
разказите на Чудомир с 
неговия неподражаем ху-
мор и характерни герои, 
обяснява Венцислав. С 
широка усмивка и вдиг-
ната за наздравица чаша 
той също е изографисан 
на видно място в карти-
ната на стената с разго-
рещената и от атрактив-
но женско присъствие 
мъжка компания около 
трапезата. Докато се вари 

ракията, хората излизат 
навън, продължава раз-
каза казанджията. Пред 
стенописа се нарежда 
маса и случващото се на 
живо почти се превръща 
в копие на изрисувано-
то. Хората си пийват и 
хапват в компанията и на 
героите от живописното 
творение. Вдъхновяват 
се и от това, което излиза 
от чучура на казана, и от 
картината, смее се Вен-
цислав, като добавя, че 

всяка малешевска капка 
в устата, както е изписа-
но като партиен лозунг 
и на фасадата, е лек за 
душата.

Зографите около два 
месеца и половина са ра-
ботили, остава сега да се 
постави още един слой, 
който да съхрани задълго 
творението, да предпаз-
ва картината и нейните 
цветове свежи и непод-

властни на атмосферните 
влияния.

За да е комфортът на 
посетителите още по-
пълен, Венцислав янев 
е изградил в съседство 
барбекю, старовремска 
фурна, която става и за 
печене на агнета, чешма, 
както и истински селски 
бунар за вода. И така, 
сега често се случва, ос-
вен казанът, да димят и 
скари, а печенето на ра-
кията се превръща в при-
ятно изживяване около 
масата. А хубавата сграда 
с всичко останало се е 
появило постепенно след 
2004 г., когато янев ос-
танал безработен и за да 
не остане гладен и жаден, 
решил да купи запустяла-
та, неработеща и ограбе-
на някогашна ракиджий-
ница на потребителната 
кооперация „Огражден“ 
и да й вдъхне нов живот. 
Сега това е факт и стопа-
нинът се чувства полезен 
и за себе си, и за другите, 
макар че бизнесът не е 
толкова печеливш, а из-
искванията, налозите и 
контролът са повече от 
европейски.

„Но един път в година-
та се вари ракия и всеки 
идва с удоволствие, ко-
ето аз искам да е пълно, 
да изкара приятно чо-

век този ден“, коменти-
ра Венцислав. Той има и 
други идеи за разширя-
ване на къта в дворното 
пространство, но всичко 
е свързано със средства и 
затова облагородяването 
ще продължава, но бавно 
и постепенно. Иска да 
се огради мястото, да се 
поставят чадъри лятно 
време, да се засадят дръв-
чета и лоза, за да хвърлят 
и те своята свежа зеле-
на сянка. Наоколо смята 
да подреди и старинни 
предмети, напомнящи за 
бита, занаятите и тради-
циите на хората от Мале-
шевския край. 

„Разбира се, ще има 
и бъчви, по-малки и по-
големи, някои сигурно 
няма да са празни“, ус-
михва се широко казан-
джията. „Макар и време 
да мине, ще го направя 
този етнографски кът, а 
в бъчвите задължител-
но ще има и ракия, и 
вино. Да могат хората 
да си сипят от тях, а не 
да чакат само от чучура 
вътре да потече. Това е 
малешевската капка, тя 
гони умората и лошото 
настроение. А сме наре-
кли казана „Малешевска 
капка“, защото и ракията, 
която изтича от лулите 

на казаните тук, както и 
гроздето и плодовете, от 
които се прави, са наси-
тени с аромата на Ма-
лешевска планина. Това 
си остава една от най-
хубавите български пла-
нини, а какво да кажем 
за Пирин, който е отсре-
ща - най-величественият, 
няма по-хубав от него“, с 
възхищение говори Вен-
цислав янев.

„Над 95 процента от 
хората в Микрево варят 
ракия от гроздов мате-
риал - обяснява още ка-
занджията. - Сливите, 
които бяха традиционен 
за района материал за 

ракия преди време, вече 
ги няма, не се ползват. 
Много малък процент от 
хората се опитват да ва-
рят плодове. Предимно 
ракия от грозде се вари 
при нас. Идват понякога 
и жени на казана заедно 
с мъжете си. А откакто 
го има барбекюто, семей-
ното варене на ракия се 
превръща все повече в 
традиция - просто ид-
ват хората тук, за да си 
прекарат един хубав ден. 
Приятно им е и го правят. 
Радваме се и ние, че има-
ме посещение, че уважа-
ват това, което сме напра-
вили“, казва стопанинът. 

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

Чудомирови герои посрещат гостите 
на „Малешевска капка“ в Микрево
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Цвета ИВАНОВА

Доц. д-р Станчо Веков, 
бивш главен архитект 
на общината във Видин, 
представи творчеството 
на своя колега архитект 
Никола Нешов, творил 
във Видин в края на 19. и 
началото на 20. век. Това 
стана на научна конфе-
ренция за въздигането на 

стопанския и културния 
живот във Видинско и 
Тимошко в края на 19. и 
началото на 20. век, орга-
низирана от Държавния 
архив във Видин.

Доц.  Станчо Веков 
представи своето проуч-
ване за влиянието на ев-
ропейската култура след 
Освобождението в край-

дунавските градове. Това 
влияние е изразено най-
силно във Видин, Лом, 
Никопол, Свищов и Русе. 
То е породено от корабо-
плаването и търговските 
връзки от средата на 19. 
век.

Никола Нешов е от Ви-
дин и е завършил Крал-
ското висше техническо 
училище в Щутгарт, Гер-
мания. През 1894 година 

се връща с диплом във 
Видин. По това време 
градът бързо се отърс-
ва от ориенталския си 
облик и започва благо-
устрояване на улици, из-
граждане на водопрово-
ди, строеж на дизелова 
централа. Най-видими 
промени настъпват в жи-
лищния фонд - ниските 

едноетажни постройки 
се заместват от дву- и 
триетажни сгради. Ни-
кола Нешов участва в 
създаването на главните 
градски пространства. 
Проектира и реализира 
редица проекти. И досега 
са запазени сгради, стро-
ени от него. В първия 
му период той пренася 
господстващите в Европа 
стилове - неоготика, нео-
ренесанс, неоромантика. 
Строи 2 хотела в стил 
необарок и неоренесанс. 
И двата не са оцелели до 
днес - единият е съборен 
за строеж на Профсъюзен 
дом, а вторият е съборен 
преди няколко години от 
собствениците си, за да 

изградят на негово място 
нов. Те обаче са запазили 
фасадата на стария хотел 
откъм Дунава. Наречен е 
„Нептун“. Оцелял е хотел 
„Поща“, който се нами-
ра в центъра на Видин, 
сградата на Земеделската 
банка. 

Никола Нешов е автор 
на проектите за къщи на 
богати видинчани. След 
1905 година той ги про-
ектира в стил сецесион. 

Освен с проектиране, 
един от първите видин-
ски архитекти е останал 
в историята и с промяна 
в технологията на строи-
телство. Той заменя дър-
вените гредореди с ма-
сивни конструкции.

Архитект Станчо Ве-
ков представи Никола 
Нешов и като автор на 
проекти за много бански 
сгради в страната. Той е 
ръководил изграждането 
на сградата на банята в 
Банкя, построена по про-
ект на немския архитект 
Карл Хохедер. Автор е на 
проектите на двете бани 
във Вършец. Строи и 
първото казино в курор-
та, което също е запазено 
до днес.

Сградите на архитект 
Нешов се характеризират 
с много капители, гир-
лянди, покривни конзоли 
и др., изтъкна доц. Стан-
чо Веков. Те контрасти-
рат днес на сградите от 
по-късното строителство, 
които изглеждат безлич-
ни, строги и еднотипни.

Архитект представи творчеството 
на свой колега от миналия век
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12 месеца - 17,60 лв.

Как да се абонирам:

В клоновете на „Български пощи“ 

.

.
На e-mail адрес: stroimotipr@gmail.com

Kаталожен номер 343

ТРАДИцИИ

О
тк

ро
ве

на
 и

 м
од

ер
на


