
В
 Б

Р
О

Я на фокус На стр. 12-13

Следващият брой на вестник „Строителство 
Имоти“ ще излезе на 5 януари 2015 г.

Вестникът е медиен партньор на 
Камарата на архитектите в България

Значимите проекти на 
български общини за 2014 г.
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Весели празници!

Нека новата 
2015 година 
да ни донесе 
повече здраве, 
благополучие и 
спокойствие. 
Нека всички 
бедствия, 
които заедно 
преживяхме, да 
останат назад. 
И колкото и да не 
ни се иска, да си пожелаем 
повече сняг, за да няма 
наводнения през лятото и 
есента. 

Как се промени градската 
среда за една година?

Лиляна Павлова, министър на регионалното 
развитие и благоустройството: 

www.bosstore.bg

Скъпи читатели,

Нека през 2015 година да зазидаме 
лошото и да построим красивото. Да 

печелим не само пари, но и признание и 
любов от хората. С вяра да освободим 
сърцата си от всичко останало, освен 

от прошката и добротата. С търпение
 да съхраним за бъдните дни 

силата да сътворяваме. 
Сърцето и умът да бъдат наши верни 

съветници поравно, за да имаме по 
много и от успеха, и от щастието.

Да печелим доверието на повече 
вярващи в успеха партньори и 
да тръгнем заедно с тях към 

предизвикателствата на 2015 година!

Екипът на в. „Строителство Имоти“
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Със 180 млн.  евро 
от Оперативна програ-
ма „Региони в растеж“ 
(ОПРР) ще бъдат финан-
сирани мерките за енер-
гийна ефективно ст в 
жилищния сектор у нас. 

Това заяви зам.-министъ-
рът на регионалното раз-
витие и благоустройство-
то Деница Николова по 
време на първия комитет 
за наблюдение на програ-
мата, съобщиха от МРРБ.

Очаква се със сред-
ствата да бъдат финан-
сирани дейностите по 
обновяване във всички 
многофамилни жилищни 
сгради, освен в панелни-
те и ЕПК. Конкретно за 
панелните обекти обно-
вяването ще се извършва 
с пари от държавния бю-
джет, обясни Николова.

Тя бе категорична, че 
по бъдещата Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж“ собствениците няма 
да съфинансират обновя-

ването на жилищата си. 
То ще се поеме изцяло от 
ОПРР и държавата.

Разработена е проце-
дура, посредством която 
от националния бюджет 

да бъдат допълнени не-
обходимите средства за 
осигуряване на 25% съ-
финансиране от страна 
на собствениците, които 
вече участват в проект 

„Енергийно обновяване 
на българските домове“. 
Така няма да има нерав-
ностойно третиране на 
бенефициентите, допъл-
ни Николова.

ОТ СЕДМицаТа

„Региони в растеж“ налива 180 млн. евро 
в енергийна ефективност на жилищата

Между 1,5 и 2 мили-
она лева ще струва ук-
репването на пътя край 
село Мурсалево, на кой-
то свлечена скална маса 
предизвика катастрофа 
в края на миналата сед-
мица. Това заяви пред-
седателят на Управител-

ния съвет на агенция 
„Пътна инфраструкту-
ра“ (аПи) инж. Лазар 
Лазаров. Според него 
свлачището, което се е 
активизирало от непрес-
танните дъждове, реално 
е било с обем от около 
80 тона. „40 кубика скал-

на маса се е свлякла на 
пътя“, допълни Лазаров. 
По думите му, на ската 
са правени укрепител-
ни дейности с метални 
мрежи, които да пред-
пазват от по-малки па-
дащи камъни. В момента 
обаче Пътната агенция 
няма средства, с които 
да започне укрепване на 
участъка, посочи Лаза-
ров.

Той съобщи, че свла-
чище се е активизирало 
и на пътя Кричим-Де-
вин, като там има учас-
тък, който е пропаднал. 
Ние сме сигнализирали 
за многобройни такива 
точки по пътната мрежа, 
каза още директорът на 
аПи.

Договорените сред-
ства по оперативните 
програми в България 
към началото на декем-
ври възлизат на над 7,5 
млрд. евро, а размерът 
на реално разплатени-
те средства е близо 5 
млрд. евро. Това заяви 
заместник министър-
председателят по ев-
ропейските фондове и 
икономическата поли-
тика Томислав Дончев 
по време на годишния 
преглед на програмите 
в рамките на 9-ото за-
седание на Комитета за 
наблюдение на Нацио-
налната стратегическа 
референтна рамка. По 
думите му, през 2015 г. 
се очаква да бъде усво-
ен съществен ресурс за 
настоящия програмен 
период и да стартират 
първите реални възмож-
ности за кандидатстване 
с проектни предложения 
по програмите за пери-
ода 2014-2020 г. Фоку-
сът на вниманието ни, 
когато говорим за ев-
ропейско финансиране, 
трябва да бъде не върху 

обема средства и движе-
нието на парите, а върху 
ефекта на инвестиции-
те, които правим с тях, 
каза вицепремиерът. Той 
прогнозира трудна годи-
на, в която на практика 
ще се застъпят два про-
грамни периода, а една 
и съща администрация 
ще работи паралелно по 
затварянето на измина-
лия и реалното старти-
ране на новия. Томислав 
Дончев определи изми-
наващата 2014 г. като 
трудна в контекста на 
европейските фондове. 
Според него сега основ-
ните предизвикателства 
пред системата по упра-

вление на европейските 
средства са интензивно-
то изпълнение на опе-
ративните програми и 
паралелната подготовка 
на инструментите за пе-
риода 2014-2020 г. От 
качеството на работата 
ни сега зависи да се вър-
нем на пътя на засиле-
ния растеж, коментира 
Дончев. Страната ни ще 
разчита в още по-голяма 
степен на европейските 
средства като доказан 
инструмент за пости-
гане на ускорено ико-
номическо развитие и 
намаляване на между-
регионалните различия, 
отбеляза още той.

АПИ търси пари за укрепване 
на пътя край Мурсалево

7,5 млрд. евро са договорените 
средства по оперативните програми

Обновяването на панелките ще се финансира с държавни 
средства

КаТ ще регистрира автомо-
били и по домовете, предвиж-
дат промени в организацията 
на работа на МВР, които пред-
стои да бъдат гласувани от 
Министерския съвет. Досега 
имаше възможност единствено 
фирми да поискат автомоби-
лите им да бъдат идентифи-
цирани на място, но не и да 
бъдат регистрирани. Сега и 
граждани могат срещу такса 

от 13 лева да поискат мобилни 
екипи на КаТ да регистрират 
возилата им. изискването е 
колата да се намира на посто-
янния адрес на собственика. 
В таксата на обща стойност 
13 лв. обаче не са включени 
цените за издаване на регис-
трационен талон и на самите 
табели

Свидетелството за регис-
трация струва 9 лв., а 30 лв. е 

цената на самите номера. МВР 
запазва настоящата тарифа от 
7000 лв. като таксата за регис-
трационен номер със свободно 
избрана комбинация от ци-
фри и букви. ако досега обаче 
надписът можеше да е напъл-
но свободен, вече е въведено 
ограничение до 6 знака. Две 
от буквите остават запазени 
за обозначаване на областта, 
в която е регистрирана колата.

КАТ регистрира автомобили и на адрес
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а л т е р н а т и в а  н а 
„Южен поток“ ще пра-
вят България, Гърция и 
Турция. Трите държави 
са се споразумели да се 
включат в проект „Вер-
тикален газов коридор“. 
Около този план са се 
обединили гръцкият ми-
нистър на енергетиката 
Янис Маниатис, румън-
ският му колега Разван 
Николеску и зам.-минис-
търът на енергетиката 
на България антон Па-
влов. Те са подписали 
съвместна декларация за 
изграждането на въпрос-

ния газопровод след сре-
ща в Брюксел. Проектът 
предвижда изграждане 
на газов коридор, който 
да свързва газопренос-
ните мрежи на страни-

те съседки. По него ще 
може да се подава синьо 
гориво в обем от 3 до 
5 млрд. куб. м годиш-
но, обявиха от гръцкото 
енергийно министер-

ство. Според идеята из-
точниците на природен 
газ ще бъдат гръцкият 
завод за втечнен газ в 
Ревитуса и планирани-
ят Трансадриатически 
газопровод, който ще 
пренася каспийски газ. 
След като проектът ста-
не факт, изградената ин-

терконекторна връзка ще 
доставя газ от Гърция 
за България и Румъния. 
Възможно е след време 
синьо гориво по него да 
бъде доставяно за цен-
трална и източна Евро-
па. Енергийните мини-
стри на трите държави 
предлагат „Вертикален 

газов коридор“ да бъде 
причислен към „проек-
тите от общ интерес“ 
за Европейския съюз 
(ЕС). До раздвижване 
около балканския енер-
гиен вариант се стигна 
след обявеното от руска 
страна, замразяване на 
„Южен поток“.

ОТ СЕДМицаТа

Проектът предвижда изграждане на газов 
коридор между България, Гърция и Турция

Правим балканска алтернатива 
на „Южен поток“

Министерството на 
регионалното развитие 
планира поетапно въ-
веждане на GPS базира-
на ТОЛ система за всич-
ки пътища в страната от 
2017 година. идеята е 
тя да замени винетките, 
с които сега се плаща за 
ползване на републикан-

ските пътища. Подго-
товката по внедряването 
на електронната система 
започва от следващата 
година, когато ще се ана-
лизират различните ва-
рианти за работа, бизнес 
модели и финансиране-
то. От министерството 
възнамеряват самото 

внедряване на системата 
да започне през 2016 г., 
а след 12 месеца тя да 
обхване тежкотоварните 
превозни средства (над 
3.5 тона). За лекотовар-
ните и леките автомо-
били преминаването от 
винетки към ТОЛ такси 
ще стане след 2018 г.

Преходът към нова-
та система е ключов не 
само защото въвежда 
принципа „повече полз-
ва - повече плаща“, но 
и защото на негова база 
ще станат възможни 
публично-частните парт-
ньорства при финанси-
рането на нови пътни 
проекти, подчертават от 

ведомството.
На тази база се пла-

нира създаването на 
специален фонд за път-
на инфраструктура със 
средства по т.нар. план 
„Юнкер“, по който Ев-
ропейската комисия об-
мисля да бъдат набрани 
и инвестирани 315 млрд. 
евро за всички държави 

в ЕС. Одобрените про-
екти ще се финансират 
с частни и публични 
средства, като един от 
възможните варианти са 
именно публично-част-
ните партньорства. Бъл-
гария вече е подготвила 
списък от предложения 
за финансиране по този 
фонд. Пътните проекти 
сред тях са скоростното 
шосе Русе-Велико Тър-
ново, трасето Видин-
Ботевград и магистра-
лата София-Калотина. 
От агенция „Пътна ин-
фраструктура“ посочи-
ха, че за подготовка и 
строителство на шосето 
до Видин са заложени 
500 млн. евро, а на това 
до Калотина - 350 млн. 
евро. На практика идея-
та е чрез този фонд да се 
финансират част от клю-
човите пътни участъци, 
за които няма пари по 
новата програма „Транс-
порт“.Парламентът даде зе-

лена светлина на каби-
нета да изтегли допъл-
нителен външен заем 
в размер на 1,5 млрд. 
евро, с който да се пое-
мат разходите за гаран-
тираните влогове в КТБ. 
Това стана, след като де-
путатите ратифицираха 
договора, подписан на 8 
декември.

Заемът е  сключен 
между България и 4 
банки (HSBC, Societe 
Generale, Citibank (клон 
Лондон) и УниКредит 
Булбанк аД) като ре-
гистратори, и UniCredit 
Bank аG (клон Лондон) 
в ролята на агент. Сред-
ствата ще бъдат отпус-
нати под формата на мо-

стово финансиране.
УниКредит Булбанк 

аД поема най-голям ан-
гажимент сред кредито-
рите - за 516 млн. евро. 
Ci t ibank (клон Лон -
дон) участва с 334 млн. 
евро, а HSBC и Societe 
Generale - с по 325 млн. 
евро, става ясно от те-
кста на договора.

С поемането на новия 
дълг се очаква 2 млрд. 
лв. да бъдат насочени за 
подпомагане на Фонда 
за гарантиране на вло-
говете, който да изплати 
всички гарантирани де-
позити в КТБ. С оста-
налите средства ще се 
осигури ликвидна под-
крепа.

Заемът се предвижда 

да бъде погасен с постъ-
пленията от планирана 
емисия държавни ценни 
книжа на външните па-
зари през 2015 година, 
е записано в мотивите 
към ратификацията.

Дългът е договорен за 
срок от половин година 
с възможност да бъде 
удължен с още 6 месеца.

ТОЛ система заменя винетките от 2017 година

Парламентът одобри поемането 
на външен дълг

Загубите на НЕК от 
продажбата на ток на 
регулирания пазар над-

хвърлят 850 милиона 
лева. Това заяви Петър 
илиев,  изпълнителен 

директор на компания-
та. Към производители-
те на ток дружеството 
дължи 1,2 млрд. лева. а 
общо задълженията на 
компанията са за над 3,5 
млрд. лева. илиев изрази 
надежда да не се стига 
до фалит на НЕК, тъй 
като това е баснослов-
на сума. По думите му, 
ако такова решение бъде 
взето, цената за него ще 
бъде платена от всички 
- и от потребителите на 
ток, и от производите-
лите. Според изчисле-

нията реалната цена на 
електричеството е около 
200 лева за мегаватчас, 
а НЕК продава мегават 
часа за 125 лева. „През 
годините НЕК е страдала 
не толкова от решенията 
на своя мениджмънт, а 
от решенията на висшите 
държавни органи, кои-
то са го задължавали да 
участва в строителството 
на различни проекти“, 
каза още Петър илиев. 
Според него режим на 
тока е малко вероятен 
през зимните месеци. 

НЕК със задължения за над 3,5 млрд. лева 
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Пожелавам здраве, късмет, 
вяра, позитивизъм и малко 

повече любов!

 Атанас Апостолов
 Управител на „Аргогруп 

Екзакт“ ООД

Пожелаваме на всички наши колеги, партньори и 
представители на строителния бранш да бъдат здрави, 

да отделят повече време и внимание на семействата 
и на най-близките си хора. Нека 2015 година да ни донесе 

много успехи и нови предизвикателства. 
Надявам се водният сектор да съумее така да оползотвори 

предоставеното европейско финансиране, 
че да се разрешат всички проблеми. 

Красимир Стоянов
HTI България ЕООД

Бих желала искрено да ви поздравя с 
настъпването на новата 2015 година.

Нека 2015 година бъде за вас година на 
стабилност и хармония, продуктивна и 

творческа, изпълнена с нови възможности, 
професионални достижения и сбъднати 

надежди.
Нека вие и вашите семейства се радвате на 
крепко здраве, благополучие, много радост 

и чудесно новогодишно настроение.

Теодора Христова
Търговски директор на „Кнауф България“

Пожелавам на всички инвеститори, партньори 
и колеги светли коледни и новогодишни 

празници! Нека новата 2015 година ни донесе 
много здраве, сполука и нови хоризонти! 

Нека е изпълнена с нови планове, творчески 
идеи и финансови успехи! 

инж. Христо Димитров
Управител на „Планекс“ ООД

една Коледа - за много желания,

eдна Нова година - за много мечти,

eдна цяла 2015 година за много успехи!Ви пожелава
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гр. Поморие, 
ул. „манастирска“ 1
Склад: 0893 333 731

магазин: 0885 226 700
www.renova.bg

„Юнитрейд Интернешънъл“ ЕООД пожелава 
весели и щастливи празници 

на всички свои партньори и клиенти. 
Успешна Нова 2015 година!“ 

Новата година е книга 
с 365 празни страници...

Направи от всяка шедьовър!
Използвай всички цветове на живота 

и се усмихвай!

www.licatagreutol.com

Благодарим Ви за възможността да бъдем 
партньори през изминалата година! Нека 

2015-а бъде начало на благоприятни 
бизнес промени и успешни начинания. Нека 
всеки ден от настъпващата година да бъде 

ползотворен и успешен в работата и щастлив 
в личния живот. 

Ние, 

Скъпи колеги, приятели и партньори,

За здравето, което ще Ви е нужно,
за късмета, който ще Ви съпътства,
за проектите, които ще реализирате,

за всички Ваши бъдещи успехи,
с увереност, че ДОРМА ще помогне да се сбъднат,

Ви желаем весели Коледни и Новогодишни празници.

От екипа на ДОРМА България ЕООД

We look forward to welcoming you at the BAU fair in Munich!
(Hall B1, Stand 319)

С пожелание за 
весели празници 

от екипа на „Етем 
България“! Нека 
наближаващата 

2015 година бъде 
здрава, ползотворна, 
успешна и щастлива 

за читателите на 
„Строителство Имоти“!

Петко Пачев
Мениджър продажби, 
„Етем България“ ЕАД
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- Г-жо Павлова, де-
кември е месецът, в 
който всеки прави рав-
носметка за свършеното 
и си поставя нови цели 
занапред. Каква е Ва-
шата оценка за година-
та, която изпращаме?

- 2014-а бе година на 
предизвикателствата, 
доста сложна и тежка по 
отношение на оператив-
ните програми. Това е 
и годината, в която бяха 
спрени парите по „Регио-
нално развитие“, и сега е 
моментът, в който трябва 
да направим максимални 
усилия, за да разплатим 
средствата, така че да не 
ги загубим.

- Каква е ситуацията 
към момента?

- Убедена съм, че уси-
лията, които полагаме в 
последните седмици за 
възстановяване на дове-
рието, за подобряване на 
системите за управление 
и контрол, така и за въз-
обновяване на плащани-

ята по оперативната про-
грама са големи, защото 
това е основната цел за 
всички колеги. искам да 
благодаря на Европей-
ската комисия, защото 
откликна на нашия апел 
и ни подкрепи в процеса 
максимално бързо да се 
възстановят плащания-
та. Тези дни пристигна 
одитният екип от Глав-
на дирекция „Регионал-
на политика“ към ЕК и 
вече се прави проверка 
на извършените от нас 
действия, което ни дава 
увереност, че през януари 
средствата могат да бъдат 
изцяло възстановени. а в 
рамките на този месец да 
бъдат възстановени час-
тично плащанията, за да 
можем все пак да завър-
шим с добър финансов 
ресурс годината. За нас 
е важно разплащанията 
да бъдат регулярни. ако 
погледнем назад и срав-
ним с други оперативни 
програми, като „Околна 
среда“ например, в про-
дължение на 6-9 месеца 
не се извършваха редовни 

изплащания към бенефи-
циентите, което доведе до 
много рискови проекти и 
разкопани градове точно 
в началото на зимните 
месеци. именно затова 
усилията ни са насочени 
към осигуряване на мак-
симален финансов ресурс 
и разплащане по всички 
проекти. Когато започнах 
мандата си, сумата, която 
трябваше да бъде разпла-
тена до края на 2014 г., 
беше минимум 106 ми-
лиона евро по текущи 
проекти. Програмата е 
договорена на над 105% 
и имаме сключени дого-
вори за над 3 милиарда 
лева. и в момента заба-
вени разплащания няма, 
върви сериозен финансов 
поток към общините бе-
нефициенти. Стремим се 
загубите да бъдат мини-
мални и тук разчитаме на 
колегите от сертифици-
ращия орган в МФ да ни 
разреши до последната 
минута, дори и по праз-
ниците да сертифицира-
ме, да плащаме, за да мо-
жем да сведем загубите 
до минимум. 

- Кои са най-рискови-
те проекти по оП „Ре-
гионално развитие“?

- анализът показва, че 
имаме 25 високориско-
ви проекти по ОП „Ре-
гионално развитие“ на 
стойност 370 милиона 
лева, които може да не 
се реализират до края на 
2015 г. Сред тях е Север-
ната скоростна тангента. 
Причините са различни 
- или договорът за изпъл-
нение за тези проекти е 
сключен с огромно за-
къснение, или има пода-
дени жалби по тръжната 
процедура, или има за-
къснение в рамките на 

изпълнението, или за из-
даването на разрешител-
но за строеж, или просто 
са замразени заради заба-
вени отчуждителни про-
цедури. Крайният срок 
за тяхната реализация е 

до октомври 2015 г., но и 
към днешна дата се виж-
да, че за изпълнението им 
има голям риск. Затова 
по време на заседанието 
на Комитета за наблю-
дение на оперативната 
програма бе предложено 
да се състави резервен 
списък с проекти, с които 
загубата на средства да 
бъде компенсирана, ако 
някой от тези проекти не 
се случи. 75% вече са раз-
платени по завършените 
проекти - 751 на брой, от 
целия бюджет по опера-
тивната програма, който 
бе 3 милиарда и 100 ми-
лиона лева. Това са ре-
ално сключени договори 
и свободен ресурс няма. 
В рамките на оставащи-
те 25% за разплащане е 
сумата от 106 милиона 
евро, която задължител-
но трябва да се разплати 
до края на тази година, 
за да не бъдат загубени 
средства.

- на какъв етап са 
дейностите по опера-
тивна програма „Регио-
ни в растеж“ 2014-2020 
г.? 

- Бюджетът на тази 
програма е аналогичен 

на „Регионално разви-
тие“ - 3 милиарда и 100 
милиона лева. Трябва да 
направим така, че 2015 
година да не се окаже ну-
лева. Тя може да не е ну-
лева от гледна точка на 
договори за предоставяне 
на безвъзмездна финансо-
ва помощ от управлява-
щия орган към бенефици-
ентите, но може би ще се 
окаже нулева за строител-
ния бранш. Това е и на-

шето най-голямо притес-
нение, тъй като този сек-
тор представлява огромен 
дял от икономиката ни. 
Предвид приключването 
на проектите по всички 
програми през 2015 г. и 
незапочването на нови 
такива, може да се стигне 
до турболенции в бран-
ша. Затова до пролетта на 
следващата година трябва 
да са приключили всички 
преговори, за да можем 
да получим одобрение от 
ЕК. инвестициите ще бъ-
дат фокусирани в конкре-
тен брой селища по две 
от приоритетните оси. 
Първата ще подкрепя 39 
града. Ще бъдат подкре-
пени проекти, насочени 
към интегрирано градско 

развитие - свързани с об-
новяване на централната 
част, площади, паркове, 
детски площадки и дру-
ги. Средства от тази ос 
ще бъдат инвестирани 
също и в образователна, 
социална и културна ин-
фраструктура. Втората ос 
е насочена към 28-те мал-
ки градове от четвърто 
ниво според Национал-
ната концепция за прос-
транствено развитие. 

- Кои са приоритети-
те, които си поставяте?

- Една от важните зада-
чи е свързана с въвежда-
нето на типова докумен-
тация, както тръжна, така 
и договорна (за строител-
ство, строителен надзор, 
доставка). Така ще улес-
ним бенефициентите, от 
една страна, а от друга, 
ще имаме сигурност, че 
ще намалим проблеми-
те. Наш стратегически 
приоритет е довършване 
и на инфраструктурните 
проекти, както и ВиК ре-
формата. За съжаление 
голяма част от пътните 
проекти се изпълняват 
с огромно закъснение 
или са блокирани. Затова 
трябва да положим уси-

лия те да бъдат завърше-
ни навреме. Например 
автомагистрала „Марица“ 
трябваше да е готова ми-
налата година. По същия 
начин стоят и нещата с 
два лота на „Струма“. 
Трябваше да са завър-
шени през тази година. 
Предизвикателствата са 
свързани с доизгражда-
нето на автомагистрала 
„Хемус“. Тя е от изклю-
чително важно значение, 
защото е ключът за раз-
витието на Северна Бъл-
гария. Сред приоритетите 
ни е и завършването на 
програмата за обновяване 
на българските домове. 
Ключовите пътни проек-
ти до 2020 г. са тунелът 
под връх шипка и вто-
рата фаза от обхода на 
Габрово, скоростният път 
Е79/I-1 - 167 км, който е 
разделен на няколко по-
дучастъка. Предвиждаме 
изпълнението и на аМ 
„Калотина“ - Софийски 
околовръстен път, който 
е разделен на два поду-
частъка. През пролетта на 
следващата година започ-
ват строителството и на 
яз. „Луда Яна“ за 50 млн. 
лв., както и рехабилита-
цията на стената на яз. 
„Студена“ за 30 млн. лв. 
Трябва да насочим всич-
ки усилия да възстановим 
икономиката, както и да 
осигурим благоприятен 
инвеститорски климат. 

В момента преговаряме с ЕК 
за финансиране на мерки за 
обновяване на градската среда

За мен и за правителството 
е важно да възстановим 
диалога с браншовите 
организации

Усилията ни са насочени към 
осигуряване на максимален 
финансов ресурс и разплащане 
по всички проекти

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Лиляна Павлова е родена на 6 декември 1977 
г. в гр. София. Започва кариерата си през сеп-
тември 1996 г. в Института за развитие на 
демокрацията. През март 1997 г. заема длъж-
ността финансов мениджър по Програма 
ФАР „Програма за обучение на мениджъри“. 
В периода 1998-1999 г. е офис мениджър по 
проект по Програма ФАР-Темпус Национален 
академичен център по мениджмънт и ка-
питалови пазари. От 2002 г. започва работа 
като експерт в Министерство на финансите, 
в дирекция „Национален фонд“, а от април 
2002 г. до август 2009 г. е началник на отдел 
в дирекция „Национален фонд“ в МФ, отго-
ворен за Финансовото управление, контрол 
и наблюдение на предприсъединителните 
инструменти ФАР, ИСПА, САПАРД и Струк-
турните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. 
От август 2009 г. e заместник-министър на 
регионалното развитие и благоустройство-
то. В този период e и ръководител на Упра-
вляващия орган по Оперативна програма „Ре-
гионално развитие“ 2007-2013 г. и на програ-
мите за трансгранично и транснационално 
сътрудничество и национален координатор 
за участието на България в Стратегията на 
ЕС за Дунавския регион. На 9 септември 2011 
г. e избрана за министър на регионалното 
развитие и благоустройството в правител-
ството на министър-председателя Бойко Бо-
рисов - пост, който заема до края на неговия 
мандат през 2013 г. Народен представител в 
42-ото Народно събрание от 3-ти МИР Ва-
рна. От 7 ноември 2014 г. отново е избрана за 
министър на регионалното развитие и благо-
устройството във второто правителство на 
министър-председателя Бойко Борисов.

Автомагистрала ÑХемусî е 
предизвикателство, защото 
е ключът за развитие на 
Северна България

Стратегически приоритет е довършването 
на инфраструктурните проекти
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Държавата получа -
ва поредна отсрочка да 
открие актовете за соб-
ственост на своите и на 
общинските имоти. Пар-
ламентът удължи с 3 го-
дини предвидения срок 
за спиране на придобива-

нето по давност на таки-
ва обекти. С промените, 
приети на първо четене в 
Закона за собствеността, 
мораториумът ще важи 
до края на 2017 година. 
Като мотив за отлагане-
то правителствената ко-

мисия, работила по про-
мените, изтъква, че за 
много населени места у 
нас все още липсват одо-
брени кадастрални кар-
ти и кадастрални регис-
три. изработването им 
ще даде допълнителна 

възможност областните 
управители и кметовете 
на общини да получат 
информация за имоти-
те, за които в регистри-
те липсват документи за 
собственост. 

целта е по този начин 
да се постигне максимал-
на защита на държавния 
и обществен интерес по 
отношение на публична-
та собственост. Срокът 
на забраната се удължава 
непрекъснато от 2006 г. 
насам, като причината 
е, че държавата не може 
да открие нужните ак-
тове за собственост на 
своите и на общинските 
имоти. Според действа-

щия досега закон дър-
жавата трябваше да от-
крие нужните документи 
за имотите до края на 
тази година. В случаите, 
в които това не стане, 
трябваше да влезе в сила 
придобивната давност 
- акт, според който все-
ки, който добросъвестно 
владее земя или сграда 
за пет години, може да 
бъде обявен за неин соб-
ственик. Отсрочката до 
2017-а дава възможност 
на държавата да попъл-
ни документацията си 
за спорни обекти с об-
ществена значимост и да 
може да се разпорежда 
с тях.

иМОТи

Целта на отсрочката е да се постигне 
максимална защита на обществения интерес 
по отношение на публичната собственост

Мораториум за придобиване на държавни 
обекти по давност до 2017-а

Собственици на имо-
ти в по-малките и обез-
людяващи села в стра-
ната вече предоставят 
без пари домовете си 
на хора, които искат да 
живеят в тях. В сайто-
вете за безплатни обяви 
все по-голяма популяр-
ност набират опитите 
да се намерят стопани 
на къщи с двор или гра-
дина. Единственото ус-
ловие на собствениците 
към новите обитатели 
е да живеят постоянно 
там, да поддържат къ-
щата и да се грижат за 
овощните дръвчета и 
посевите в двора.

Не липсва и търсене 
на подобни предложе-
ния. В интернет прос-
транството и различни 
социални мрежи немал-
ко столичани пускат 
обяви, в които заявяват, 

че имат желание да се 
преместят на село, къ-
дето да живеят в някоя 
къща срещу стопанис-
ване.

има и трета група 
собственици на имоти, 
които са готови да ги 
предоставят безплат-
но на социално слаби 
или семейства в нужда. 
Проблемът с призрач-
ните села с необитаеми 
къщи у нас се разраства 

все повече. Статистика-
та сочи, че 172 села са 
обезлюдели, като 24 от 
тях дори са заличени 
от картата на България 
само в рамките на 1 го-
дина. В селата живеят 
по-малко от 2 милиона 
души. В последните го-
дини се разчита предим-
но на англичани и рус-
наци да спасяват бъл-
гарските села от обез-
людяване и закриване.

Конфискуваните лук-
созни имоти на мафия-
та да не се продават на 
търг, а да се превръщат 
в старчески домове, дет-
ски градини или чита-
лища. Това предлагат от 
Комисията за конфиска-
ция на незаконно придо-
бито имущество (ККН-
Пи). идеята е обосно-
вана от мотива, че много 
често престъпниците си 
ги откупуват обратно. 
Комисията е засекла по-
редица от подобни слу-
чаи. Според закона от-
нетите луксозни къщи и 
лимузини се обявяват от 
НаП на публичен търг, 
като няма ограниче-
ние кой участва в него. 
Единственото изискване 
е да се внесе процент от 
първоначалната цена по 
сметката на данъчните. 
Така бандитите с мини-
мални загуби успяват да 

си върнат отнетото и да 
изперат допълнително 
укрити доходи от други 
престъпления. Потен-
циални купувачи пък се 
притесняват да участват 
в търг за имоти на зна-
кови фигури. От ККН-

Пи смятат, че държавата 
трябва да намери начин 
да управлява по-добре 
отнетите недвижимос-
ти и затова предлагат, 
вместо да се обявяват 
на търг, отнетото недви-
жимо имущество да се 

преобразува в социални 
заведения. Здравословно 
е за обществото да види, 
че имот, отнет от прес-
тъпник, се превръща в 
детски ясли, в дом за 
стари хора, в читалище. 
Така става в италия и 

други държави, но не и 
в България. а когато ни-
кой не купи даден имот 
от страх, то той се руши 
и има нужда от скъпа 
поддръжка, обоснова се 
директорът на комисия-
та Пламен Георгиев.

Нова вълна от инвестиции 
в офис и жилищни сгради се 
очаква у нас през 2015 г. Това 
прогнозират от консултантската 
фирма Forton.

Според експертите ръстът 
в търсенето на имоти ще се 
разпростре извън София, пър-
воначално в Пловдив, Варна и 
Бургас. Търсенето на индустри-
ални площи ще се задържи и в 
по-малките градове с традиции 
в промишлеността.

В същото време ще продъл-
жат процесите на преструкту-

риране и оптимизация на пазара 
на търговски площи. Търсенето 
там ще се насочи към пазари, на 
които големите модни вериги и 
търговци не присъстват.

След като цените на жилища-
та започнаха да нарастват в Со-
фия, строителните предприема-
чи вече увеличават оборотите. 
Наблюдава се раздвижване и в 
жилищния сектор поради липса 
на качествени проекти, които да 
отговарят на нуждите на купу-
вачите. активно се търсят ат-
рактивни парцели за жилищно 

строителство на добри локации 
в София. 

Ще се запази и търсенето на 
имоти за индустриално стро-
ителство. През 2015 г. ще се 
купуват основно парцели с из-
градена инфраструктура, както 
и възможности за производство 
в съществуващи сгради. 

интересът се насочва и към 
по-малки градове с промишле-
но минало и съответно потен-
циал да предоставят квалифи-
цирана работна ръка и инфра-
структура. 

Конфискуваните луксозни 
сгради стават социални домове

Ръст на инвестициите в жилища и офиси през 2015 г.

Собственици предоставят къщи без 
пари срещу добро стопанисване

ИДЕЯ
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изпращаме 2014-а с 
много започнати обекти 
в Смолян. Работи се ак-
тивно по две програми 
за по 5 милиона всяка. 
Това, което е завършено 
и значимо, са спортните 
зали, които построих-
ме в Мадан, Доспат и 
Рудозем. Те са с евро-
пейско финансиране и 
са изпълнени по всички 
стандарти. Друг е въпро-
сът дали трябваше да се 
построят точно в тези 
градове. За Смолян като 
значима бих посочил 
бизнес сградата в квар-
тал Райково. Тя е частна 
инвестиция и е с бли-
зо 5 хиляди квадратни 

метра разгърната площ. 
Сградата стана добър 
архитектурен акцент на 
района.

2014 година не беше от 
силните години за Регио-
налната колегия на КаБ в 
Хасково. и през тази, както 
и през 2013-а, не можем да 
се похвалим с голямо коли-
чество стойностни проек-
ти. Не е реализирана почти 
никаква сериозна работа. 
Разработките са дребни и 
незначителни - къщи, вили 
и други частни инвестиции.

Бих определил 2014-а като година на 
очакването. Всички се надявахме ико-

номическата обстановка да 
се раздвижи, а проектант-
ската дейност да отбележи 
възход. Ще продължим да 
очакваме нещата да потръ-
гнат и през 2015-а.

Във връзка с настъпва-
щите коледни и нового-
дишни празници пожела-
вам на всички колеги и 
техните семейства много 
здраве, професионални и 

житейски успехи и повече възмож-
ности за работа и творческа изява.

Как се промени градската среда за една година?

Като голям успех на 
архитектурната гилдия 
през 2014-а отчитам фак-
та, че започнахме да про-
меняме средата около 
себе си - улицата, квар-
тала, града. Успяхме да 
насочим вниманието на 
политиците към темата 

за енергийната ефектив-
ност. През 2015 г. се пла-
нира мащабна акция по 
обновяване и саниране 
на сградния фонд. Това 
е най-големият успех в 
архитектурната и стро-
ителната сфера. За него 
заслуга има и нашата Ка-
мара. 

Предимствата на енер-
гийната ефективност са 
многополюсни - създава-
не на работни места, на 
устойчива среда, обновя-
ване на панелните квар-
тали, комфорт за обита-
телите. Най-важното е, 
че устойчивата архитек-
тура се изплаща във вре-
мето. Притеснението ми 
е свързано единствено с 
това как ще реализираме 
тази енергийна ефектив-
ност и как ще усвоим 
европейските фондове. 
Много е важно да има-
ме готови проекти, за да 
може, когато се отвори 
програмата, да усвоим 
на 100% предвидените 
средства.

Арх. Николай Гълъбов, зам.-председател на КАБ:

Пре з  2014  година 
във Варна не се реали-
зираха почти никакви 
проекти. Причината, от 
една страна, е кризата 
в строителството. От 
друга - много варненски 
фирми напуснаха града 
и отидоха да строят на 
други места в страната, 
предимно в столицата. 
Например една от компа-
ниите ни бе ангажирана 
със строителството на 
най-големия мол в Со-
фия. Там се изпълняват 
и най-мащабните и зна-
чими проекти. Варна, за 
съжаление, в това отно-
шение изостава с всеки 
изминал ден. Затова и не 
мога да кажа, че 2014 го-
дина бе добра за архите-

ктите. Не срещахме под-
крепа и разбиране и от 
правителството. Сега се 
надяваме на съвместна и 
по-ползотворна работа с 
новия министър на реги-
оналното развитие Лиля-
на Павлова. иначе имаме 
доста проблеми за раз-
решаване. Години наред 
например ние не можем 
да си оправим устава на 
Камарата на архитекти-
те. Той все още не е в 
съзвучие със закона. и 
много други. Очаквания-
та ми за следващата 2015 
г. са да има по-малко 
пробойни в работата ни. 
Надявам се и на положи-
телни промени на регио-
нално ниво. Новият кмет 
на Варна г-н Портних 

стартира много амбици-
озни проекти и вярвам, 
че ще има силите да ги 
продължи. Положително 
оценявам и решението 
му за смяна на главния 
архитект на града. Като 
цяло обаче са нужни още 
кадрови промени, особе-
но в експертния съвет. С 
други думи, за да имаме 
добри резултати, трябва 
здраво да работим.

Значимите обекти са 
в столицата

Арх. Георги Минчев, КАБ - Варна:

Арх. Иван Бакалов, председател на КАБ - Хасково:

Най–големият ни успех е 
санирането на сградния фонд

Бизнес сграда стана 
архитектурен акцент 

2014–а не беше от силните 

Арх. Антон Василев, председател на РК на КАБ - Смолян:
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Бих искал сред не 
малкото добри обекти, 
завършени през 2014-а 
година, да отлича едни 
прекрасни къщи в квар-
тал „Манастирски ли-

вади“, замислени, про-
ектирани и изпълнени 
много добре. Също и 
една добра сграда, която 
е рализирана с ограни-
чен бюджет в Ботевград. 
Става дума за спортната 
зала „арена Ботевград“. 

Подчертавам специално 
ролята на строителната 
компания, която успя да 
се справи чудесно за ре-
ализацията на проекта 
за това модерно много-
функционално съоръ-
жение 

Уважаеми колеги,

Нашата професия е точен сеизмог-
раф на обществено-икономическите 
процеси в държавата. изпълнен съм с 
усещането, че след години на застой и 
обърканост страната ни ще поеме своя 
европейски път на възход.

Пожелавам на България мъдри и 
честни политици, а на всички вас, 
уважаеми колеги и приятели - здраве 
и воля, за да изпълните високата си 

мисия на авангард в изграждането на 
едно ново общество.

Весели коледни и новогодишни 
празници!

Отиващата си 2014 г. 
беше свързана с много 
решения в политическия 
живот, с проблеми в бан-
ковия сектор и спиране 
на европейските фондо-
ве. Бих я определил като 
една неспокойна годи-
на. Въпреки това обаче 
се забеляза съживяване 
в строителния бранш. 
Кризата в банковия сек-
тор доведе до развитие 
на имотния пазар - вмес-
то в трезорите парите 
започнаха да влизат в 
реалната икономика. 

През 2014 г. реали-
зирахме доста обекти 

в областта на спортна-
та инфраструктура - ре-
конструкция на стади-
оните в Момчилград 
и Кърджали, закрития 
плувен басейн в Кър-
джали, много спортни 
площадки по европейски 
програми, спортна зала 
в Момчилград. Проек-

тирахме и голям брой 
жилищни сгради.

Надявам се, че и сега, 
когато България вече 
има политическа ста-
билност, ще се отворят 
европейските програми 
и ще постъпят средства 
за изграждане на инфра-
структура.

Вярвам, че 2015 г. ще 
бъде по-добра от пре-
дходната. На всички ко-
леги пожелавам късмет, 
много работа и много 
нови инвестиции - бъл-
гарски, чуждестранни 
и от европейските фон-
дове.

Как се промени градската среда за една година?

Може да се строи добре 
и с ограничен бюджет

Страната ни поема европейския 
път на възход

Реализирахме много 
спортни съоръжения

Арх. Борислав Богданов, студио „Амфион“:

Петко Костадинов, председател на КАБ - Пловдив:

Арх. Станислав Луков, КАБ - Кърджали:

Естествено е по това време на годи-
ната да се направи обзор на събитията 
в архитектурната практика на регион 
Стара Загора. Годината започна с 
журирането на първия архитектурен 
конкурс след период от петнадесет го-
дини, организирано изцяло от Камара-
та на архитектите РК Стара Загора на 
тема „Площадно пространство в кв.1 в 
центъра на града“.

изключително авторитетно жури, 
съставено изцяло от архитекти, раз-
гледа единадесет проекта и присъди 
първа, втора и трета награда. Очаква 
се след преодоляване на възникналите 
юридически пречки да се пристъпи 
към реализация на първопремира-
ния проект и което е по-важно - да 
успеем да покажем предимствата на 
конкурсната практика и да я наложим 
като единствено възможна при избор 
на проекти от обществена значимост. 
Събитията около този конкурс ката-
лизираха процеси на засилено вза-
имодействие на КаБ и общинското 
ръководство на Стара Загора и може 
да се каже, че през 2014 година изгра-
дихме безпрецедентно партньорство 
с общинската администрация и лично 
с кмета г-н живко Тодоров. архите-
ктите от регионалната колегия бяха 
изключително активни по време на 
централното събитие на изминалата 
година - откритата процедура по ЗОП 
с предмет: изработване на работни ин-
вестиционни проекти в 16 обособени 
позиции в рамките на проект „Създа-
ване на проектна готовност за канди-
датстване на община Стара Загора по 
оперативна програма „Регионално раз-
витие“ за периода 2014-2020 г. Дори и 
без възможността да бъде организиран 
архитектурен конкурс, колегите успяха 
да създадат конкурентна среда при из-
бора на проектанти за над 50 отделни 
обекта от изключително значение за 
града, каквито са: Главната пешеходна 
улица - бул. „цар Симеон Велики“, 
парк „аязмото“, парковете „Пети 
октомври“, „алана“, „Станционната 
градина“, улиците „Митрополит Ме-
тодий Кусев“, „Граф игнатиев“, „Св. 
Княз Борис“, кварталите „Три чучура“ 
- север и юг, „Казански“, СОУ „желе-
зник“, Природо-математическата гим-

назия и много други. Проектирането 
по всички тези обекти е в пълен ход 
и всички участници са с надежда, че 
ще бъде създаден проектен потенциал, 
който да обезпечи една изключително 
амбициозна инвестиционна програма 
за развитието на град Стара Загора. В 
негативен план бихме коментирали ре-
зултатите от инженеринговите поръч-
ки за новия парк в района на бившите 
артилерийски казарми и изграждането 
на велоалейна мрежа в града, които 
тепърва ще създават проблеми. За 
пореден път става очевидно, че под-
чиняването на проектирането на стро-
ител, лишаването на проектанта от 
технологично време за мислене, без да 
има някакви причини за това, винаги е 
контрапродуктивно и неприемливо.

В организационно отношение всич-
ки архитекти са в очакване на Общото 
събрание на КаБ като форум, който 
ще даде начало на истинското нор-
мализиране на нормативната база и 
професионалния климат в българската 
архитектура. Досега всяка промяна с 
цел намаляване на административната 
тежест, която ни сервира българската 
политическа класа, утежнява неи-
моверно инвестиционните процеси, 
които в момента са абсурдни в много 
отношения.

Накрая бих искал да пожелая весели 
празници и впечатляващи професи-
онални успехи на всички архитекти 
през новата 2015 година!

Арх. Петър Киряков, КАБ - Стара Загора:

Над 50 проекта са в пълен ход
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Обектът,  предмет 
на настоящия проект, 
представлява ниское-
тажна жилищна сграда 
в пазарджишкото село 
Паталеница. Сградата 
е на калкан с построй-
ката в съседния имот и 
е разположена на улич-
ната регулация. Имотът 
има лице на две улици. 
Едната е на североза-
пад (по-високата част 
от двора), а другата - на 
югоизток (по-ниската 

част на двора). Подхо-
дът към имота е от юго-
изток откъм улицата. 

Новопроектираната 
сграда е двуетажна, със 

сутерен и без тавански 
етаж. Сутеренът е на 
кота -2,50 и се заема от 
отворена гаражна клетка 
под верандата на първия 
етаж.

Първият етаж е на 
кота +/-0,00. На етажа 
се разполагат входно 
преддверие, стълбище 
за втория етаж, дневна 

с кухня и трапезария с 
достъп до верандата, 
перално помещение, са-
нитарен възел и спалня. 
Настилките в преддве-
рието, по стълбището, 
трапезарията, кухнята 
и верандите са грани-

тогресови плочи. Днев-
ната и спалнята са с 
ламинат, a санитарното 
помещение и перално-
то - с теракота. Стените 
във всички помещения 
са с варова мазилка и 
гипсова шпакловка, като 
само в санитарното по-
мещение и пералното са 
с фаянс. 

Вторият етаж е на 
кота -/+2,80. Достъпът 
до него става посред-
ством стълбище от пър-
вия етаж. На етажа се 
разполагат две спални 
с обща тераса (едната 
спалня е с дрешник) и 

самостоятелен санита-
рен възел.

Конст рукцият а  на 
сградата е монолитна, 
стоманобетонова. По-
кривът е скатен от дър-
вена констукция с на-
клон 1:3. Той е с кере-
миди върху хидроизола-
ция и дъсчена обшивка 
с топлоизолация. 

     ЖИЛИЩНА СГРАДА В С. ПАТАЛЕНИЦА

Илияна КАРАЛАНОВА

-  Арх .  Боюклиев , 
защо избрахте да се ре-
ализирате в България?

- Смятам, че когато чо-
век има желание, амби-
ция, воля и вярва в себе 
си, то той ще успее, къде-
то и да е. България е род-
ната ми страна и смятам, 
че е редно младите хора 
да останат тук и макси-
мално да допринесат за 
развитието й, защото в 
крайна сметка те са бъ-
дещето.

 -  Какви са труд-

ностите,  с  които се 
сблъсквате във Вашата 
работа?

 - Най-голямата труд-
ност е авторският надзор 
на обектите. За съжале-
ние често в практиката 
се случва инвеститорът 
или строителят да изме-
нят проекта по време на 
строителството и да не 
спазват предварително 
съгласуваните материали 
с проектантския екип. 
Това води до нежелани 
резултати за всички стра-
ни.

- В каква обществена 
кауза бихте се включи-

ли?
- Бих се включил най-

вече в каузи, свързани с 
професионалния ми опит. 

Даряването на проекти, 
допринасящи за развити-
ето и нуждите на града, 
е един добър пример. За 

моя роден град Пазар-
джик съм изработвал и 
дарил проекти за изграж-
дането на най-дългата 

пейка в света, разположе-
на в парк „Свобода“, и за 
параклис в с. Крали Мар-
ко, община Пазарджик.

МЛАДИТЕ В БРАНША

Добра кауза е да се даряват проекти, 
допринасящи за развитието на града

Арх. Димитър Боюклиев:

Арх. Димитър Боюклиев е роден на 10 
март 1983 г. в град Пазарджик. Завършва 
Университета по архитектура, строител-
ство и геодезия (УАСГ) - София през 2008 
година. Член е на Камарата на архитекти-
те в България. Димитър Боюклиев е прак-
тикуващ архитект, който извършва про-
учване, проектиране и авторски надзор на 
жилищни, обществени, промишлени и мно-
гофункционални сгради, градоустройство и 
интериор. Неговите проекти се отличават 
с иновативни решения и модерен поглед. В 
работата си залага на точност, прециз-
ност и качество на световно ниво. Коректен 
в отношенията със своите клиенти и възло-
жители, арх. Боюклиев за кратко време си 
изгражда име на професионалист в архите-
ктурните среди, печелейки дори и няколко 
отличия. Той проектира най-дългата пейка 
в света - идея, чиято реализация стартира 
в началото на 2010 г. в град Пазарджик, как-
то и автогарата в областния център. 

Когато човек има желание, амбиция, 
воля и вярва в себе си, той ще успее 
навсякъде, смята архитектът, проектирал 
найñдългата пейка в света

МЛаДиТЕ В БРаНша

От архитектурно бюро 
„Луков Дизайн“ - Кър-
джали желаем на всич-
ки колеги в строителния 
бранш весело прекар-
ване на празниците, а 
през Новата 2015 г. да си 
пожелаем:

-  Вд ъ х н о в е н и е  и 
страст в работата ни! 

- Упоритост и всеот-
дайност в отстояването 
на идеите ни!

- Вяра и мъничко инат, 
за да се преборим с всич-
ки пречки по пътя ни!

За да пребъдем - тук 
и сега !

Весела Коледа и Чес-
тита Нова година!

С пожелания за весело посрещане 
на коледните и новогодишни празни-
ци. Нека наближаващата 2015 г. бъде 
по-успешна и изпълнена с творческо 
вдъхновение и ентусиазъм!

желая ви на първо 
място здраве, защото 

то е най-важното. Без 
него каквито и да било 

проекти не биха били 
възможни. Пожелавам 
на всичките си колеги 
професионални успе-
хи и много реализирани 
обекти.

Дано предстоящите 
промени в законодател-
ството, касаещи архи-
тектурната колегия, да 
бъдат в положителна по-
сока и да спомогнат за 
развитието на гилдията.

От името на архите-
ктурно студио „Дидпро-
ект“ ви поздравявам с 
настъпващите коледни 
и новогодишни празни-
ци, като пожелавам на 
всички колеги, архите-
кти и инженери много 
професионални успехи. 
На всички настоящи и 
бъдещи клиенти желая 

късмет във всяко тяхно 
начинание.

Нека в добро здраве 

се радвате на успехи в 
предстоящата 2015 го-
дина!

Нека идващите светли празници да 
положат началото на успешна и пол-
зотворна година! Очаквам в нея да има 
повече удовлетворение от творческата 
ни професия и по-малко проблеми в еже-
дневието. Надявам се, че обстановката, в 
която работим, ще стане по-благоприят-
на за инвеститори и проектанти. желая 
здраве и благополучие на всички колеги!

Вяра и инат, за да се 
преборим с пречките

Творческо вдъхновение и 
ентусиазъм

Дано промените са в 
положителна посока

Арх. Фетихе Осман-Халил, арх. Екатерина 
Наумова и арх. Фатме Сюлейман: 

Арх. Станислав Адамов, Перник:

Арх. Димитър Боюклиев:

Арх. Иван Иванов:

Арх. Сияна Янчева, Стара Загора:

Пожелавам професионални 
успехи

Повече удовлетворение 
от работата

На всички читатели на 
вестник „Строителство 
имоти“ желая коледните 
и новогодишни празници 
да донесат здраве, щас-
тие, успехи и проспери-
тет.

На проектантите 2015-

а да даде много повече 
възможности за бъде-
щи идеи и реализирани 
обекти.

Весела Коледа и щаст-
лива Нова година на 
всички колеги от архите-
ктурната гилдия!

Арх. Димитър Стоев:

Нека 2015 година ни 
донесе вдъхновение, до-
бра конкуренция и чита-
ви майстори!

Арх. Мария Стойчева, КАБ - 
Стара Загора:

Добра конкуренция 
и читави 
майстори!

10 8 - 14 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.
БРОЙ 42 (1080) МЛАДИТЕ В БРАНША

ПРОЕКТИ

- Защо решихте да се 
реализирате в Бълга-
рия?

- Избрах да остана в 
България, защото съм ро-
долюбец и мисля, че дър-
жавата ни има нужда от 
млади и способни кадри, 
които да допринесат за 
развитието на страната 
ни. За мен тук има потен-
циал за хора амбициозни, 
можещи, които да наме-
рят точното място за раз-
витие в своята професио-
нална сфера. Това е като 
в една „неразорана нива“, 
за която е необходим мно-

го труд, за да се стигне до 
момента, в който могат 
да се „берат плодовете“ 
на вложените знания и 
умения. Тогава обаче и 
„плодът“ е по-сладък.

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

- Както всеки млад 
проектант, така и аз се 
сблъсквам с недоверието 
на клиентите и трудната 
работа с местната адми-
нистрация. По-опитните 
колеги подхождат резер-
вирано към младите в 
бранша. Предвид факта, 

че в моя регион опитните 
колеги са над 50, не по-
вече от 2-3 са се отнeсли 
колегиално към мен със 
съвети и мнения в профе-
сионално отношение.

Трудно се оказва тъл-
куването на нормативни-
те документи от различ-
ните институции, което 
допълнително обърква 
клиентите и затруднява 
младите в бранша. Адми-
нистративните процедури 
са тромави, с изчаква-
не на различни сроко-
ве. Това допълнително 
утежнява дори и малките 

обекти.
- В каква обществена 

кауза във Вашия град 
бихте се включили?

- Бих се включил във 
всякакви каузи, свързани 

с архитектурно-култур-
ни и култови проекти на 
територията на областта, 
които биха допринесли за 
значимото архитектурно 
развитие. Бих участвал и 

в обществени обсъжда-
ния на архитектурни про-
екти, за които мисля, че е 
важно да се чуе професи-
онално мнение на местни 
специалисти.

Арх. Димитър Стоев:

А р х .  Д и м и т ъ р 
Стоев е роден на 
4 ноември 1980 г. 
През 1999 г. завърш-
ва ПГДС „Цар Иван 
Асен II“ в Хасково, а 
през 2006 г. - Универ-
ситета по архитек-
тура, строителство 
и геодезия“ (УАСГ) 
в София. От декем-
ври 2011 г. изпълнява 
длъжността главен 
архитект на община 
Минерални бани. 

По-опитните колеги подхождат 
с недоверие към нас
Тълкуването на нормативните документи 
от различни институции обърква клиентите

Двуфамилна жилищна сграда с басейн в гр. Хасково

Малък семеен хотел

Параклис „Св. Димитър“ на връх Аида

Еднофамилна жилищна 
сграда в гр. ХарманлиМагазин с 

часовникова 
кула
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БРОЙ 38 (1076) МЛАДИТЕ В БРАНША

РАЗРАБОТКИ

- Защо избрахте да 
останете в България и 
да се реализирате тук?

- Не съм родена тук, 
но имам български про-
изход и усещам България 
като своя родина. Затова 
избрах да остана в стра-
ната след дипломирането 
си и да се развивам в 
своята професия. Искре-
но се надявам да не ми 
се наложи да заминавам 
за чужбина, което правят 
много млади хора в мо-
мента. Мисля, че Бълга-
рия има потенциал и ние 
сме тези, които можем 
да повлияем върху това 
какво ще представлява 
държавата ни в бъдеще.

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

-  В с я ка  п р о ф е с и я 
има своите трудности, 

и нашата не прави из-
ключение. Основните 
проблеми са свързани с 
бюрокрацията при одоб-
ряването на проектите, 
а  именно различното 
интерпретиране на нор-
мативната база, излиш-
ните отежняващи части 
на проекта в по-ниските 
категории на строежи-
те, както и законовите 
промени, които понякога 
още повече затрудняват 
проектантите, а не обра-
тното.

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

- Бих се включила във 
всички каузи, които са 
свързани с подобряване-
то на облика на нашия 
град. Бих обърнала осо-
бено внимание на дос-
тъпна среда за хора в не-
равностойно положение.

Арх. Екатерина Наумова:

Арх. Екатерина Наумо-
ва е родена през 1986 г. в 
гр. Караганда, Република 
Казахстан. След завършва-
нето на средното си обра-
зование се мести в Бълга-
рия. През 2008 г. завършва 
висше образование във ВСУ 
„Любен Каравелов“ - Со-
фия. През 2010 г. получа-
ва българско гражданство. 
Малко след завършването 
си започва да работи по 
специалността си. През го-
дините на своята практика 
работи в различни архитек-
турни бюра, като „Про-
Арх“, „А4“ и „Атриум ди-
зайн“. От две години е част 
от екипа на архитектурно 
бюро „Луков дизайн“ - Кър-
джали. Проектите, които 
представяме тук, са изра-
ботени в екип с арх. Ста-
нислав Луков и други колеги 
от фирмата.

България има потенциал, а ние 
можем да повлияем върху бъдещето иможем да повлияем върху бъдещето ѝ

Хотел, гр. Ардино

Интериор за ресторант в хотел „Ида“, Кърджали

Жилищна сграда с активен партер, Кърджали Жилищна сграда с активен партер и бизнес тракт, гр. Джебел

Интериор за бензиностанция, Крумовград Жилищна сграда с активен партер, с. Дъждино

Хотел „Ида“, Кърджали
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БРОЙ 39 (1077)

МЛАДИТЕ В БРАНША

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

10 3 - 9 НОЕМВРИ 2014 Г.

БРОЙ 37 (1075)

МЛАДИТЕ В БРАНША

РАЗРАБОТКИ

- Защо избрахте да 

останете в България и 

да се реализирате тук?

- Избрах да остана в 

България, защото тук е 

моят дом и не бих искала 

да го напусна, въпреки 

трудностите, с които се 

сблъсквам тук. Мисля, че 

мога да дам своя поло-

жителен принос за раз-

витието на страната ни. 

България има нужда от 

млади и енергични тру-

дещи се хора, за да върви 

напред и всички да жи-

веем при по-добри усло-

вия. А и тя има какво да 

ми даде - имам си хубава 

работа тук, топла семей-

на и приятелска среда и 

това ме прави щастлива.

-  Ка к в и  с а  т руд -

ностите,  с  които се 

сблъсквате във Вашата 

работа?
- Основните труднос-

ти, с които се сблъсквам 

в работата си, са свърза-

ни с нормативната база, 

която е доста тромава. 

От друга страна, ограни-

чените средства, с кои-

то разполагат клиентите 

ни, и стремежът им за 

свеждане до минимум на 

разходите - както за про-

ектиране, така и за стро-

ителство, ни поставят в 

затруднено положение на 

търсене на компромисни 

решения. Често пъти пак 

поради тази причина се 

получава разминаване 

между проекта и реали-

зацията на даден обект. 

- В каква обществена 

кауза във Вашия град 

бихте се включили?

- Бих се включила във 

всяка обществена кауза, 

която ще допринесе за 

подобряване качеството 

на живот в моя град - 

като мероприятия за по-

добряване на градската 

среда чрез оптимизиране 

на зелените площи, меж-

дублоковите простран-

ства, мерки за създаване 

на условия за развлече-

ние и спорт на деца и 

младежи. Бих подкрепи-

ла кауза за решаване на 

проблема с бездомните 

кучета, който се превръ-

ща във все по-болезнена 

тема за града ни.

Арх. Фетихе Осман-Халил:

Арх. Фетихе Айдън 

Осман-Халил е родена в 

Кърджали през 1987 г. 

Средното си образова-

ние получава в СОУ „Хр. 

Смирненски“ - с. Чер-

ноочене, обл. Кърджа-

ли. През 2011 г. завършва 

Университета по архи-

тектура, строителство 

и геодезия (УАСГ) - Со-

фия, със специалност 

„Архитектура“, катедра 

„Промишлени сгради“. 

Същата година става 

част от екипа на ар-

хитектурно бюро „Лу-

ков дизайн“ - Кърджа-

ли. Проектите, които 

представяме тук, са из-

работени в екип с арх. 

Станислав Луков и други 

колеги от фирмата. 

Тромавата нормативна база 

създава трудности

Проект на сграда за 

обществено обслужва-

не с търговски функции 

в Кърджали. Фасадното 

решение на сграда-

та е подчинено на 

изчистената линията 

като формообразуващ 

елемент - хоризонтал-

ни лентовидни бордове 

с естествено озеле-

няване по тях, пресе-

чени от вертикални 

пиластри за акцент на 

входа. Идеята е в една 

хаотично застоена част 

на града да се създаде 

оживен зелен оазис за 

търговия и социални 

контакти

Проект за нов пешеходен мост над река Арда, който води началото си от 

кула с панорамно кафене с изглед към новия парк „Арпезос-север“. Обект, 

който е кандидат да се превърне в нов символ на Кърджали

Жилищна сграда с активен партер, Кърджали

Реконструкция на закрит плувен басейн с физкултурен салон, гр. Кърджали. Цялостно 

обновяване на сградата с оглед съвременните експлоатационни и естетически изисква-

ния. Прилагат се съвременни материали за новата визия на сградата, а за увеличаване 

на атрактивността на западната плоска фасада се предвижда художествено оформление 

чрез надписи, напомнящи за духа на времето на строителството й - 70-те год. на ХХ в. 
Проект за сватбен салон с хотелска част с богато декорирана фасада, в духа на тържест-

вените поводи, за които е предназначен.

Къща за отдих с винарна около Кърджали

Проект за сграда със смесено предназначение в с. Черно-

очене, обл. Кърджали, с пластично фасадно оформление, 

което заимства елементи от традиционната архитектура, 

пречупена през призмата на съвременните тенденции
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- Защо избрахте да се 
реализирате в Бълга-
рия?

- Ясно е, че проблеми-
те в България са много, 
а оттам нарастват и труд-
ностите за реализация. 
Въпреки това професия-
та на архитекта дава въз-
можности за изграждане 
на добра кариера дори 
и в сегашните условия. 
Ако положението в Бъл-
гария стане непоносимо, 
винаги има алтернатива 
за реализация в чужбина. 
И в двата случая обаче 
са необходими професи-
онални качества и моти-
вация за сериозна работа.- Какви са трудности-

те, с които се сблъсква-
те във Вашата работа?- Основните пробле-

ми са свързани с бюро-
крацията и трудностите 
при прилагането на нор-
мативната уредба. Не е 
нормално да възникват 

толкова различни тъл-
кувания по един и същ 
текст от закона от страна 
на отделните инстанции. 
Това непостоянство при 
прилагането на закони-
те и наредбите, които от 
своя страна биват проме-
няни периодично, създа-
ва много проблеми при 
работата с клиентите. Те 
с пълно право очакват 
от проектантите точност 
и обосновани решения, 
които обаче могат да се 
постигнат само при ясни 
правила.

Ненужно дългите и 
утежнени процедури за 
малките обекти допълни-
телно усложняват инвес-
тиционното проектиране 
и затрудняват клиентите. 
От друга страна, би мог-
ло да се помисли за зави-
шаване на изискванията 
или по-точни стандарти в 
областта на енергийната 
ефективност, цифровите 

модели в проектирането, 
както и техническите ха-
рактеристики на строи-
телните материали.- В каква обществена 

кауза във Вашия град 
бихте се включили?- Бих се включила в 

кауза, свързана с благоус-
трояване и подобряване 
на средата за живот. На 
всички прави впечатле-
ние, че в чужбина улици-
те са чисти, озеленени и 
поддържани, бордюрите 
са ниски, средата е дос-
тъпна, а пейките, кош-
четата за боклук и ос-
ветлението са с модерен 
дизайн. Това не е толкова 
трудно да се постигне и 
в България. Необходима 
е обаче и малка промя-
на в манталитета - да се 
изгражда и опазва създа-
деното, а не да се разру-
шава всичко. Тогава на 
всеки ще е приятно да 
живее в своя град.

МЛАДИТЕ В БРАНША

Арх. Сияна Янчева:

Сияна Янчева е родена през 1979 г. в гр. 

Стара Загора. До 1992 г. учи в V Основно 

училище в града, а пет години по-късно за-

вършва Гимназията с преподаване на чуж-

ди езици „Ромен Ролан“ - профил „Англий-

ски език“. Висшето си образование получава 

в УАСГ - София, където завършва специ-

алност архитектура и се отличава като 

първенец на випуска. Веднага след дипломи-

рането си започва работа в ЕТ „Архитект 

Георги Чернев“. През 2005 г. създава свое 

собствено архитектурно ателие „Сидея“, където практикува и досега.

Нужни са по-точни стандарти 
в областта на енергийната ефективност

ПРОЕКТИ

Обект: Център за настаняване от семеен тип в УПИ IV ЗА 

ЦНСТ, кв. 252Б, кв. „Македонски“, гр. Стара Загора. Годи-

на (на проектиране): 2012. Етап: Въведен в експлоатация

Обект: Жилищна сграда с ОСД и гаражи в УПИ XI-6590, кв. 327, 

Стара Загора. Година: 2011. Етап: Въведен в експлоатация

Обект: Жилищна сграда и ограда в УПИ II-409, кв. 6503, гр. Стара 

Загора. Година: 2012. Етап: Въведен в експлоатация

Обект: Хотел, Семеен хотел, ОСД - магазини и 

паркоместа в УПИ III-6129, кв. 15, Стара Загора. 

Година: 2010-2011, Етап: В процес на строителство

Обект: Административно-битова сграда в ПИ 036015, землището 

на с. Хрищени, общ. Стара Загора. Година: 2008. Етап: Въведен в 

експлоатация

Обект: Търговски и бизнес център в УПИ IV-6130, кв. 47, Стара Загора. Година: 2007-2009. Етап: В процес на строител-ство
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МЛАДИТЕ В БРАНША

РАЗРАБОТКИ

- Арх. Адамов, защо 

решихте да се реализи-

рате в България?

- Реших да се реали-

зирам в България, защо-

то смятам, че именно 

ние - младото поколение 

творци и архитекти, сме 

тези, на които се полага 

нелеката задача да раз-

чупим традиционното 

мислене на обикновения 

човек за архитектурата, 

дизайна, пространството 

и едновременно с това 

да създадем по-съвър-

шена среда за живеене. 

Като цяло намирам ар-

хитектурната професия 

за тясно свързана с про-

блематиката и специфи-

ката на конкретната те-

ритория, област и страна. 

Най-вече заради устано-

вените традиции в архи-

тектурата под формата 

на строителни техники, 

употребата на местни 

материали и естетика, 

наложена от поколени-

ята. 

- Какви са трудности-

те, с които се сблъсква-

те във Вашата работа?

- Трудностите никак 

не са малко. Част от тях 

са свързани с рутинна-

та проектантска работа, 

нормативната база и по-

стоянните й изменения. 

Основният проблем за 

мен обаче далеч не е в 

това. Той се корени по-

дълбоко и e свързан с 

цялостната социална и 

икономическа ситуация в 

държавата. Ограничени-

ят финансов ресурс у го-

ляма част от инвестито-

рите неизменно води до 

взаимни компромиси в 

процеса на проектиране, 

а оттук идват и предиз-

викателствата за архите-

кта - да предложи качест-

вен проект на приемли-

ва цена. Независимо от 

трудностите се опитвам 

да придам характер и дух 

на всяка моя сграда.

- В каква обществена 

кауза във Вашия град 

бихте се включили?

- Бих се включил в ка-

уза за опазване и пълно 

реновиране на същест-

вуващия сграден фонд 

на града, в който работя 

и живея - Перник. Тук 

могат да се видят краси-

ви и самобитни сгради, 

като например Минната 

дирекция, храмът „Свети 

Иван Рилски“, Дворецът 

на културата, Градска-

та баня и др., но сякаш 

липсва последователна 

политика по съхранение, 

обновяване и саниране 

на жилищните сгради, на 

пешеходните и зелените 

пространства. 

Арх. Станислав Адамов:

Станислав Адамов е роден в гр. Перник 

през 1987 г. Средното си образование по-

лучава в родния си град, в Професионална 

гимназия по техника и строителство „Арх. 

Й. Миланов“ - специалност „Архитекту-

ра“. Там се заражда и стремежът му да 

разшири и усъвършенства познанията и 

уменията си в областта на архитектура-

та. Продължава висшето си образование в 

Университета по архитектура, строител-

ство и геодезия в гр. София. Специализира 

в катедра „Жилищни сгради“. През 2012 г. 

успешно защитава дипломната си работа и 

получава свидетелство за магистърска сте-

пен по специалност „Архитектура“. Рабо-

ти като архитект-проектант. Изявява се 

в областта на жилищното, промишленото 

и общественото строителство. Като млад 

и амбициозен специалист не спира да се ин-

тересува и следи съвременните тенденции 

в областта на проектирането и строител-

ството, както и да се вълнува от проекти-

те на водещите имена в световната архи-

тектура. Член е на РК на КАБ - Перник.

Предизвикателство е да предложиш 

качествен проект на приемлива цена

Къщата е проектирана в духа на традиционната българска архитекту-

ра. Използвани са естествени материали - камък и дърво, които да 

впишат сградaта в заобикалящата я среда

Проект за посетителско-информационен център в планински район в България. Акцентът 

на сградата и основен формообразуващ фактор е нейният покрив. Отбратно на логиката, 

вместо да захлупва сградата, той я отваря за посетителя към околната среда, предоста-

вяйки му прекрасна панорамна гледка към планината

Проект за малка 

къща от градски 

тип за хора с 

по-освободено 

мислене, търсещи 

индивидуалност 

във всяко едно 

отношение

Това е проект за крайградска къща с модерна визия, която успешно 

може да бъде използвана и като вилна сграда, и като дом за посто-

янно пребиваване

Проектът е за къща за отдих край мор-

ския бряг. Визията й следва модерните 

течения в световната архитектура 

- линията е проста, обемите са ясно 

изразени, отделени един от друг чрез 

материала

Архитектурен проект за съвременна къща, където визията 

се базира на взаимното проникване на два материала - 

камък и мазилка. Идеята на сградата е да демонстрира 

как, макар и с прости средства и материали, пречупени 

през призмата на проектанта, може да бъде постигнато 

едно интересно архитектурно решение

Проект за вилна сграда от селски тип, взаимстваща някои 

елементи и похвати от традиционната българска архитек-

тура

Проект за модерна къща, интерпретиращ средиземномор-

ския тип сгради. Предлага на обитателите си повече лукс, 

както и възможности за по-нестандартно обзавеждане и 

оформяне на пространствата в интериора

Нека има нови идеи и 
просперитет
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Атанас Костурков, управител на „Комфорт“ ООД:

Разговаря  
Евгения илиЕВа

- Г-н Костурков, пре-
ди броени дни, на 1 де-
кември, „Комфорт“ от-
празнува 25-годишен 
юбилей, което означа-
ва, че фирмата Ви се 
ражда в еуфорията на 
промените и идването 
на демокрацията у нас. 
Какво си спомняте от 
това време?

- Спомням си много 
ясно дните около 10 но-
ември, емоциите по пло-
щадите и надеждите, че 
нещо ще се промени на-
истина. В същото време 
ние със съдружника ми 
вече бяхме подали до-
кументи за основаване 
на фирмата (в края на 
80-те имаше такива въз-
можности по указ 56) и 
за нас вълненията бяха 
още по-големи. Чудехме 
се дали наистина ще се 
даде възможност да съ-
ществуват частни фирми, 
да се развиват и работят 
самостоятелно. В такава 
обстановка излезе и ре-
шението за регистрация 
на „Комфорт“ - на 1 де-
кември 1989 година.

- откъде това жела-
ние за частен бизнес 
още насред зрелия соци-
ализъм?

- аз цял живот съм бил 
строител и може би духът 
ми е такъв - исках да ра-
ботя самостоятелно, да 
преценявам сам какво и 
как трябва да се направи, 
а не някой просто да ми 
нарежда и аз да изпълня-
вам. Разбира се, гледах 
на това като възможност 
да си докажеш какво мо-
жеш, да имаш по-големи 
доходи. истината е, че в 
началото никой от нас не 
допускаше, че на част-
ните фирми ще им бъде 
разрешено да реализират 
големи строителни обек-
ти. Смятахме, че ще се 
развиваме по посока на 
ремонти, реконструкции, 
допълнителни строител-
ни дейности.

- с това ли се занима-
вахте в началото?

- Да, така започнахме, 
но помня много добре и 
първия ни самостоятелен 
строителен обект, който 

реализирахме през 1990 
г. Това беше един пави-
лион за вторични сурови-
ни, около 70 кв. м, нищо 
особено. Но го направи-
хме много сериозно, по 
всички правила, с огро-
мно желание да изглежда 
добре. 

- Какво си купихте с 
тези първи пари, спече-
лени от частен бизнес?

 - Не помня да съм ку-
пувал нещо конкретно, 
но имам ясен спомен, 
че се чудехме дали ня-
кой няма да ни арестува 
за това, че имаме такъв 
голям, по тогавашните 
представи, хонорар. Беше 
време, в което наистина 
нямахме доверие на ни-
кого, нещата бяха неяс-
ни, нерегламентирани. Да 
не говорим, че работна 
ръка на практика липсва-
ше, държавата беше в ла-
тентно състояние и беше 
трудно да се повярва, че 
частен бизнес наистина 
ще се развива. Нито пък 
имаше кой да ни каже, а 
сами откривахме, че пе-
чалбата не се пъха в джо-
ба, а отива за закупуване 
на инвентар, техника, че 
постоянно трябва да ин-
вестираш средства, за да 
се развиваш.

- Кога дойде момен-
тът, в който разбрахте, 
че всъщност фирмата 
няма да е за павилиони 
и ремонти, а за доста 
по-сериозни дейности?

- Всъщност дори в на-
чалото ремонтите и ре-
конструкциите не бяха 
никак малки, а си бяха 
професионално предиз-
викателство. В първите 
години направихме се-
риозен ремонт на рес-
торанта на пивоварния 
завод в шумен, имахме 
обект - дискотека с под-
вижен, отварящ се по-
крив, какъвто дотогава 
имаше единствено  в 
ресторант „България“ в 
София. От тези първи 
години имам и един мно-
го любим обект - „Ева 
Комфорт“, кафе-сладкар-
ница, създадена с много 
желание и вкус, само за 
жени. Голямата промяна 
усетихме може би със 
започването на строи-
телството на жилищни 
сгради. имаше наистина 

еуфория в строителство-
то и строяхме по 100-150 
апартамента на година, в 
един и същ момент, при 
това пръснати на много 
места. и разбира се, дру-
гият много важен момент 
за нас беше този, в който 
в курортните комплекси 
стартираха сериозни ре-
монти и строителство на 
нови обекти. Започнахме 
с реконструкции на хоте-
лите „Хавана“ и „Сини-
гер“. Впоследствие по-
строихме „Рица“, „Явор“, 
„Мадара“, участвахме в 
построяването на „Ерми-
тажа“. Много са обекти-
те ни в Златни пясъци, 
Слънчев бряг, „Св. св. 
Константин и Елена“.

- а кои са строител-
ните обекти, които във 
времето са Ви донесли 
най-голямо удовлетво-
рение?

- Ние подхождаме към 
всеки обект с еднаква 
отговорност. Тук маща-
бът няма значение - и 
семейната къща, и тър-
говският комплекс изис-
кват качествена работа 
и отговорно отношение 
и към клиента, и към ра-
ботниците на обекта. и 
откровено казано, изпит-
вам удовлетворение от 
това, че сме построили и 
десетки жилищни коопе-
рации, и хотели, а редом 
с тях църкви, обществени 
сгради, къщи. Не мога 
да отмина и един факт, 
с който аз лично, а и ця-
лата фирма „Комфорт“ 
много се гордеем. Става 
дума за това, че повечето 
от най-емблематичните 
нови сгради във Варна са 
наше дело - „Гранд Мол 
Варна“, хотел „Димят“, 
„централ пойнт“, „Ком-
форт Бизнес център“, 
„Оркид хилс“, Бизнес 
център „Никулицел“ и 
т.н. живеем във Варна, и 

макар че вече строим на 
много места в страната, 
това е нашият град и се 
гордеем с приноса си за 
неговия облик.

- а големите търгов-
ски обекти?

- Така наречените мо-
лове са вече друго из-
мерение в строителство-
то. Разбира се, и „Гранд 
Мол“ - Варна и „Пара-
дайз център“ - София, са 
мащабни проекти, пре-
дизвикателство и тръп-
ка за всеки строител. Би 
било фалшиво да кажа, 
че те са просто част от 
всичко построено. Те 
действително са голяма 
гордост за „Комфорт“. 
Построяването и на два-
та проекта беше свър-
зано с много интересни 
и напрегнати моменти. 
истината е, че голямият 
мащаб и сложните кон-
струкции изискват мо-
билизация на всички ре-
сурси и нива на компа-
нията, безкомпромисен 
професионализъм, бързи 
и правилни управленски 
решения. и разбира се, 
успешната реализация на 
подобни проекти е атес-
тат за работата ни, кой-
то едва ли се нуждае от 
много коментари. Просто 
имаме щастието да ра-
ботим в бранш, в който 
нещата могат да се видят 
и пипнат. Какво повече 
от това?

- това ли са най-сил-
ните аргументи и дока-
зателства на строител-
ния бранш?

- Разбира се, делата ни 
са на показ за клиенти-
те, за инвеститорите, за 
цялото общество. аз съм 
категоричен, че строител-
ството в България се раз-
вива към по-добро. Тех-
нологиите - окачени фа-
сади, модерни дограми, 
изолации, правят строи-

телния продукт с все по-
високо качество. Освен 
това българските стро-
ители са много добри. 
Те неслучайно са мно-
го ценени и навън, при 
това не става дума само 
за евтина работна ръка, а 
наистина за качество на 
работата. и въобще, аз 
не приемам мнението, че 
българите са неспособни 
или че са по-лоши про-
фесионалисти. Напротив, 
ходил съм на доста места 
по света и мога да твър-
дя, че нашето качество на 
строителството по нищо 
не отстъпва, дори превъз-
хожда това в много други 
държави. Разбира се, не 
става дума за луксозни 
решения, това са отдел-
ни инвестиции и направ-
ления, но говорим ли за 
изпълнение на строител-
ните работи, българското 
строителство е на много 
високо ниво.

- Ще се справи ли 
строителният бранш с 
изпитанията на кри-
зата? По-различни ли 
са те от изпитанията, 
свързани със строител-
ния бум преди години?

- Бумът беше изпита-
ние за онези, които ре-
шиха, че могат да ста-
нат строители за един 
ден, но тях вече ги няма 
в бранша и изпитанията 
на кризата са за истин-
ските строители. Няма 
как да кажем, че измина-
лите години не са били 
трудни. инвестициите 
намаляха, покупателната 
способност на населени-
ето драстично се снижи, 
няма как това да не се 
отрази на строителни-
те фирми. За мен лично 
най-голямата трудност е 
свързана с отговорността 
към хората, защото не е 
лесно да кажеш „От утре 
работата става по-мал-

ко и ти вече няма как да 
бъдеш при нас“. Защото 
строителството е екипна 
дейност, то става с хора, 
които са отлични профе-
сионалисти и имат отлич-
на мотивация за работа. 

- това ли е най-голя-
мото предизвикателство 
пред Вас като управля-
ващ една от най-голе-
мите строителни фирми 
в страната?

- Това е най-голямата 
отговорност. Да запазим 
нашите хора, да им оси-
гурим добър живот, да им 
гарантираме безопасни 
условия на труд на обек-
та. Това е отговорност, с 
която живеем всеки ден. 
а иначе строителните 
предизвикателства са ра-
дост за мен. аз с удо-
волствие се хвърлям към 
всяко такова предизвика-
телство, защото смятам, 
че в строителството няма 
тайни за мен. Мисля, че 
няма нещо, с което ние 
като фирма да не можем 
да се справим.

- а кое е най-голямо-
то признание във Ваша-
та работа?

- Най-голямото призна-
ние е отношението на ин-
веститорите. Когато един 
инвеститор идва при нас 
втори и трети път, това 
е показателно. Защото 
става дума за сериозни 
средства, които той ни 
доверява. Това е сигурно 
признание и голяма отго-
ворност. За наша радост, 
мога да кажа, че с всички 
инвеститори, независимо 
кога и по какъв проект 
сме работили, сме запа-
зили много добри отно-
шения. 

Признание е и когато 
виждаш в очите на хора-
та, които минават край 
твоя обект, че го харесват, 
че им носи усмивка, при-
ятно чувство.

Строителството в България 
се развива към по-добро

„Комфорт“ ООД е една от най-авторитетни-
те строителни компании в страната. Основана 
през 1989 г., за своето четвъртвековно развитие 
фирмата има реализирани десетки строител-
ни обекти в градовете Варна, София, Шумен, 
Банско, в черноморските и зимните курортни 
комплекси.

Съдружници и управители на „Комфорт“ 
ООД вече 25 години са Атанас Костурков и Ма-
рин Йорданов.
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изпращаме една много ус-
пешна за общината в Бело-
градчик година. Започнахме 
изпълнението на много важни 
за развитието на града про-
екти, за които си осигурихме 
европейско финансиране. Така 
кметът на Белоградчик Борис 
Николов оцени постигнатото 
през 2014 година. Общината 
започна и изпълни по-голямата 
част от проект за реставрация 
и консервация на историческа-
та крепост „Калето“. С това се 

създава по-добро туристиче-
ско предлагане и обслужване 
на посетителите. Стойността 
на този проект е 3,2 млн. лв. 
получени чрез програмата „Ре-
гионално развитие“. Стените 
на крепостта, които на места 
бяха разрушени, са надстроени 
и консервирани. Три улици, 
които водят към нея, са асфал-
тирани изцяло. Направени са 
нови тротоари и осветление. 
Започнахме и изпълнението на 
проект за изграждане на спорт-
на инфраструктура, продължи 
г-н Николов. Той предвижда 
модернизиране на градския 

стадион с нов терен, трибуни 
и съблекални. До него ще бъде 
изградено и второ тренировъч-
но игрище. ше бъдат обосо-
бени и други игрища за игра 
с топка. Ще бъде довърше-
на започнатата преди години 
спортна зала, в която ще могат 
да се провеждат и национални 
спортни състезания. Подмене-
ни са част от водопроводите 
в няколко села на общината. 
Голяма придобивка за града е 
монтирането на пречиствател-
но съоръжение за питейната 
вода. Средствата за него об-
щината си осигури от прави-

Направихме Белоградчик атракция за туристите

На ФОКУС

Значимите проекти на български общини за 2014 г. 

Разговаря 
ирина ГЕноВа

- Г-н николов, каква равносметка 
прави община Бургас за изминалата 
година? 

- Като година на много предизвика-
телства. 2014 година беше наситена с 
динамични събития и природни стихии. 
Това налагаше да бъдем напълно моби-
лизирани във всеки един момент. 

Вземането на правилните решения 
беше от изключителна важност, защото 
в определени моменти нямахме право 
на грешки. Една наистина бурна годи-
на. Стартирахме няколко нови проекта, 
като в същото време се стараехме да 
изпълняваме в срок дейностите по про-
ектите в развитие. 

- Кои бяха най-важните строител-
ни обекти за 2014 г.?

- Радвам се, че се погрижихме Бур-
гас да придобие една модерна визия. 
Тази година започнаха, и в момента 
приключват, строителните работи на 
площад „Тройката“. Това е едно знаково 
място за хората от Бургас. Там се прави 
мащабна реконструкция и затова проек-
тът е важен, защото е в центъра на гра-
да и всеки ден виждаме как напредва 
изграждането на новия му облик. 

Не трябва да забравяме, че се слу-
чиха и други добри неща. Те не са 
така видими както реконструкцията на 
„Тройката“. имам предвид изграждане-
то на нова инфраструктура и канали-
зацията в някои райони на града. Това 
са проекти от голямо обществено зна-
чение и там са инвестирани милиони 
левове.

- Кое е най-важното, което пред-
стои да направите през 2015 година? 

- Програмата ни за следващата го-

дина е изключително амбициозна. Ще 
продължим изграждането на канализа-
цията в кварталите на Бургас. Работим 
и върху строителството на Флората. 
Другият важен обект, по който сме по-
ели ангажимент, е модерната спортна 
зала „арена“ - Бургас. Тази година на-
правихме първата копка. 

Предстои ни да завършим рибарско-
то пристанище в квартал „Сарафово“ 
и да започнем изграждането на ри-
барско пристанище в Ченгене скеле. 
По отношение на инфраструктурата 
ще работим по изграждането на нови 
улици в комплекс „Меден рудник“, по 
всички големи обекти от проекта за 
интегриран градски транспорт и пътен 
възел „Запад“, който трябва да облекчи 
трафика в града. Предстоят строителни 
работи и по проекта за Подземния град. 

Два са водещите документи, които 
приехме наскоро и които очертават на-
соките за развитие на града до 2020 г. 
- интегриран план за градско възстано-
вяване и развитие и Общински план за 
развитие 2014-2020 г. и двата докумен-
та планирахме в условията на широка 
обществена подкрепа и най-вече обе-
динени от идеята и амбицията Бургас 
да бъде най-динамично развиващият се 
град в България. именно затова и мото-
то на настоящия седемгодишен период 
е „Бургас - град в темпото“.

Димитър Николов, кмет на Бургас:

Имаме амбицията да бъдем 
най–динамично развиващият се град Катя тодоРоВа

Най-значимите  за -
вършени проекти през 
тази година в София са 
петте кръстовища на 2 
нива. Това припомни сто-
личният кмет Йорданка 
Фандъкова през миналата 
седмица по време на от-
читане на изпълнението 
на европрограмите.

Според нея знакови са 
тези при Семинарията и 
Лъвов мост, както и двата 
основно рекоструирани 
пътни възела по проте-
жение на „цариградско 
шосе“ на четвърти и шес-
ти километър, спомогна-
ли за облекчаване на тра-
фика в града.

През този година про-

дължи и изграждането на 
новите отсечки на метро-
то към летището и биз-
неспарка, които трябва да 
бъдат достроени догоди-
на. Очаква се именно те и 
заводът за преработка на 
боклук да бъдат най-зна-
чимите завършени проек-
ти за 2015 г. 

Догодина се очаква да 

бъде дадено началото и на 
изграждането на третия 
метродиаметър на столи-
цата. Продължава мащаб-
ният ремонт на парка на 
НДК, ще се работи в За-
падния и Северния парк.

Столичният градона-
чалник се надява дого-
дина да тръгне изграж-
дането на естакадата на 
булевардите „България“ 
и „Гешов“. Там обаче 
проблемът е с приключ-
ване на обжалванията. 
Плановете на Фандъкова 
включват и нови велоа-
леи, предлагането на ве-
лосипеди под наем.

Столицата, освен че е 
един от най-големите бе-
нефициенти в България 
по европрограмите, е и 
пионер в прилагането на 

някои новости в инвести-
рането на средствата от 
ЕС. „В София създадохме 
модел за работа по Про-
грама JESSICA именно 
чрез кандидатстване на 
общинските търговски 
дружества, които вече 
придобиха самостоятел-
ност, смелост и капаци-
тет, за да могат да са ус-
пешни“, каза столичният 
кмет по време на посе-
щението си на обновения 
„женски пазар“.

Според нея София вече 
има опит в прилагане-
то на тази програма. „В 
момента се изпълняват 
още 5 проекта. Върви и 
подготовка за още 2, така 
че проектите ще станат 
общо 8“, обясни още 
Фандъкова.

Йорданка Фандъкова, кмет на София:

Знакови са петте кръстовища на две нива

„Най-важното е, че през 
2014 г. се изпълниха някои 
проекти, които касаят бла-
гоустрояването и подобря-
ването на инфраструкту-
рата на града и населените 
места. В гр. Гоце Делчев 
бяха подменени близо 
шест километра ВиК мре-
жа за около един милион 
лева, като средствата бяха 
осигурени от МОСВ. На 
тези улици се подготвя 
асфалтиране, ще се изгра-
дят нови тротоари, ще се 
обособят и нови 150 пар-
коместа. По Програмата 
за развитие на селските 
райони през годината бе 
реконструирана част от 
вътрешната водоснабди-
телна мрежа в населени 

места до 2000 жители - 
това са селата Борово, Ба-
ничан, Буково, Лъжница, 
Корница. Стойността на 
проекта, който включва 
реконструкция на над де-
вет километра вътрешна 
водопроводна мреже, е 4,2 
млн. лева. В момента се 
обновява парк „Панорама“ 
в изпълнение на проекта 
„Зелена и достъпна сре-
да на град Гоце Делчев“, 
който се финансира по 
Оперативна програма „Ре-
гионално развитие“. Той 
е на стойност около пет 
милиона лева и включва 
реконструкция на парка с 
площ над 48 дка, на меж-
дублокови пространства и 
на зелени площи, рекон-

струкция и рехабилита-
ция на 28 улици в града. 
Около 3 200 000 лева са 
средствата, предоставени 
на общината по публич-
ната инвестиционна про-
грама, с които се довърш-
ва многофункционалната 
спортна зала в града за 
хандбал, баскетбол, волей-

бол, борба, чието изграж-
дане бе спряно от години. 
През годината се обно-
виха три детски градини 
с прилагане на мерки за 
енергийна ефективност и 
изграждане на нови, по-
икономични инсталации 
за отопление. Това се слу-
чи благодарение на про-

екта „Зелено бъдеще за 
нашите деца“, осъществен 
по Програмата за тран-
сгранично сътрудничество 
„България-Македония“. С 
нова апаратура и техни-
ческо оборудване бе снаб-
дена болницата в града 
като резултат от проекта 
„Преустройство и преобо-
рудване на помещения в 
МБаЛ „иван Скендеров“ 
гр. Гоце Делчев“, финан-
сиран по ОП „Регионал-
но развитие“. Той бе на 
стойност 3,3 милиона лв. 
и бе успешно реализиран 
от общината в началото 
на годината. В момента 
се подготвят проекти на 
стойност 120 млн. лева 
за следващия програмен 

период 2014-2020 г., с ко-
ито ще кандидатстваме за 
финансиране по различ-
ните европейски програми 
след тяхното отваряне. Тя 
са насочени основно към 
подобряване на инфра-
структурата в града и ос-
таналите населени места 
в общината - публична, 
социална, образователна, 
културна, към благоустро-
яване на междублокови 
пространства, на крайните 
квартали в града и на се-
лата.

Владимир Москов, кмет на община Гоце Делчев:

С 5 млн. лв. за парк „Панорама“ ставаме зелен оазис
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стадион с нов терен, трибуни 
и съблекални. До него ще бъде 
изградено и второ тренировъч-
но игрище. ше бъдат обосо-
бени и други игрища за игра 
с топка. Ще бъде довърше-
на започнатата преди години 
спортна зала, в която ще могат 
да се провеждат и национални 
спортни състезания. Подмене-
ни са част от водопроводите 
в няколко села на общината. 
Голяма придобивка за града е 
монтирането на пречиствател-
но съоръжение за питейната 
вода. Средствата за него об-
щината си осигури от прави-

телствената инвестиционна 
програма „Растеж и устойчиво 
развитие на регионите“. Стой-
ността му е 250 000 лв. То е 
уникално, пречиства водата от 
алпийския ни водоизточник, 
без да се изискват допълнител-
ни средства и обслужване.

Очаквам през 2015 да про-
дължим в същия дух. имаме 
осигурено финансиране за за-
лесяване на 1500 дка пустеещи 
земи, което ще създаде работа 
на 150 души за една година. 
Ще довършим проекта за ту-
ристическото предлагане при 
крепостта „Калето“, като ще 

пуснем в действие посетител-
ския център. Ще бъде изграден 
социален дом за възрастни 
хора в село Дъбравка. Сред-
ствата за него също са осигу-
рени. Те са от програмата за 
развитие на селските райони. 
През 2015 имаме готовност да 
реализираме проект за обно-
вление на централния ни град-
ски площад и основния буле-
вард „Съединение“. Договори с 
фонд „Земеделие“ още нямаме, 
но очакваме да ги подпишем 
през първите месеци на новата 
година. Със собствени сред-
ства ще завършим една сграда 

в ромския квартал на града 
„Карловица“, каза още Борис 
Николов. Предназначена е за 
социална трапезария със 120 
места, но и за семейни тър-
жества на жителите на квар-
тала. С това, което предстои 
да изпълним, Белоградчик ще 
стане по-желан от туристите и 
по-удобен за живот на своите 
жители, завърши кметът.

Направихме Белоградчик атракция за туристите

На ФОКУС

Значимите проекти на български общини за 2014 г. 

николай антоноВ

В края на програмния 
период 2007-2013 г. общи-
на Благоевград приключи 
в срок работата по почти 
всички свои проекти по раз-
личните европейски програ-
ми на обща стойност между 
35 и 40 милиона лева, без 
каквито и да било санкции. 
Вече мина и общественото 
обсъждане на проектобю-
джета за 2015 г. Той е в раз-
мер на на 57 794 000 лева 
при 48 млн. лева за 2014 г., 
като увеличението е с 20 
процента. Само ще напом-
ня, че през 2011 г. имахме 
бюджет от 38 млн. лева. Уве-
личението сега се базира 
най-вече на повишени собст-
вени приходи, и то при поло-
жение, че няма да се вдигат 
каквито и да било местни 
данъци и такси. В момента 
може би сме с най-ниските 
данъци в държавата между 
общините от ранга на Благо-
евград. За всички сектори се 
запазват или увеличават леко 
предвидените средства, а за 
инвестиционната програма 
общата сума е 14 млн. лева, 
или два пъти повече, откол-
кото за 2014 г. 

акцент и през следващата 
година ще бъде подобрява-
нето на градската среда, на 

уличната мрежа, а към изгра-
дените 40 детски площадки 
ще се прибавят 12 нови. За 
благоустрояване на уличната 
мрежа са предвидени 1 148 
000 лева. Ще се разшири и 
спортният комплекс край 
стадиона в кв. „Еленово“ с 
нови площадки и уреди за 
фитнес на открито. В про-
грамата е заложено постро-
яването на плувен басейн 
в квартала. Край баражите 
на река Благоевградска Би-
стрица ще се обособят тере-
ни за лятна естрада, плажен 
волейбол и други спортни 
занимания. Ще се изградят 
и два нови моста - единият 
ще свързва парковата зона 
на ул. „Даме Груев“ със сту-
дентския комплекс на аме-
риканския университет в 
България, другият ще бъде 
срещу кортовете за тенис 
и бейзболното игрище над 
баражите на реката. Ще бъде 
изграден подлез за кв. „Гра-
мада“ на стойност 2 595 000 
лв. и ще се извърши рекон-
струкция на три къщи в ста-
ринния кв. „Вароша“. Заде-
лени са средства и за система 
за видеонаблюдение в града.

Д-р Атанас Камбитов, кмет на 
община Благоевград:

Може да се похвалим 
с най–ниските данъци 
у нас

Първи в България съз-
дадохме и работим по про-
грама „Местни инициа-
тиви“. Тя е по подобие на 
швейцарската агенция за 
сътрудничество и аналог на 
американската агенция за 
международно развитие. За-
почнахме още преди 10-12 
години и през 2014-а отчи-
таме много добри резулта-
ти. Община Свищов раз-
работва модела на местно 

партньорство с нестопански 
организации и организира-
ни групи от граждани при 
определяне на обекти и бю-
джетирането на капитало-
вите разходи за следващата 
година. целта на програма-
та е разходите за инвести-
ции, които местната власт 
реализира, да са в макси-
мална степен съгласувани 
или предложени от жители-
те на дадена улица, квартал 
или селище. Предоставяме 
безвъзмездно финансиране 
за проекти, при условие, че 
гражданите вземат активно 
участие в изпълнението им. 

През 2015-а ще заделим 
около 25 000 лева за това. 
Кварталните съвети, граж-
данските и неправителстве-
ни организации ще могат да 
кандидатстват за финанси-
ране на местни инициативи, 
уточни кметът Благов. 

405 000 хиляди лева ще 
бъдат отделени за ремонти 
през идната година в 15-те 
населени места на оСви-
щов. На всяко едно насе-
лено място в общината ще 
бъдат отпуснати средства 
според предварително уточ-
нени критерии, уточни кме-
тът Благов.

Станислав Благов, кмет на Свищов:

някои новости в инвести-
рането на средствата от 
ЕС. „В София създадохме 
модел за работа по Про-
грама JESSICA именно 
чрез кандидатстване на 
общинските търговски 
дружества, които вече 
придобиха самостоятел-
ност, смелост и капаци-
тет, за да могат да са ус-
пешни“, каза столичният 
кмет по време на посе-
щението си на обновения 
„женски пазар“.

Според нея София вече 
има опит в прилагане-
то на тази програма. „В 
момента се изпълняват 
още 5 проекта. Върви и 
подготовка за още 2, така 
че проектите ще станат 
общо 8“, обясни още 
Фандъкова.

Йорданка Фандъкова, кмет на София:

Знакови са петте кръстовища на две нива

Поли ВасилЕВа

изпращаме една мно-
го успешна за общината 
година, заяви кметът на 
Монтана Златко живков. 
Никога досега не сме ра-
ботили по толкова много 
проекти - 30. изпълнихме 
и инфраструктурни, и со-
циални разработки. Усво-
ихме 45 млн. лв. европей-
ски средства при бюджет 
на общината от 30 млн. 
лв. През годината продъл-
жихме работата по най-
големия проект за всички 
времена от съществува-
нето на общината - об-
новлението на водната 
система на града. С него 

постигнахме рехабилита-
ция на 15,6 км вътрешна 
водопроводна мрежа и на 
1061 сградни водопровод-
ни отклонения, рехабили-
тация на 18,2 км вътрешна 
канализационна мрежа, на 
16,2 км главни канализа-
ционни колектори, изгра-
дени нови 3,5 км главни 
канализационни колекто-
ри и 4,3 км вътрешна ка-
нализационна мрежа. 

изградихме и укрепва-
що съоръжение в квартал 
„Мала Кутловица“, което 
го спасява от наводнение. 
изпълнението на проекта 
трябваше да приключи до 
края на годината, но зара-
ди спрените плащания по 
Оперативната програма 

„Околна среда“ това не 
можа да стане. Получихме 
удължаване на изпълне-
нието с 6 месеца. Така 
че от новата 2015 годи-

на отново ще работим по 
него. Общината приключи 
изпълнението на проект, 
с който римската крепост 
„Монтанезиу“ бе адапти-

рана за туристически по-
сещения. Стените й бяха 
издигнати до височина, 
в която през пети-шести 
век я оставят племената 
разрушители. изграде-
на бе и прилежащата ин-
фраструктура на турис-
тическия обект - паркинг, 
информационен център, 
алеи. Общината в Монта-
на откри през 2014 година 
4 нови социални жилища. 
В тях са настанени деца 
и младежи от институци-
ите от стар тип, които се 
закриват.

Започнахме изпълнение 
и на проекта за изгражда-
не на зелена и достъпна 
градска среда. Рехабили-
тирахме плащад „алеко 

Константинов“, булевард 
„Парта“, парк „Слънчева 
градина“, започнахме из-
граждане на парк „Свети 
Дух“. Тези проекти ще за-
вършим окончателно през 
2015-а. Готови сме с 15 
нови проекта, които са в 
различна степен на одо-
брение и сключване на до-
говори. Надявам се да за-
почнем реализацията им, 
а някои и да завършим. Те 
са както инфраструктур-
ни, така и социални.

Златко Живков, кмет на Монтана:

Изпращаме годината с работа по 30 проекта

Борис Николов, кмет на Белоградчик:

Берем плодовете на програма 
„Местни инициативи“
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Разговаря 
илияна КаРаланоВа

- Госпожо стоянова, 
кои са най-значимите 
обекти в инвестицион-
ната програма на общи-
на Казанлък за 2015 г.? 

- През 2015 г. акцентът 
в строителната програ-
ма на община Казанлък 
ще бъде поставен върху 
облагородяването и ре-
монта на междублоковите 
пространства в кварта-
лите „изток“ и „Васил 
Левски“. 

Тук ще се оформят 
площадки за спорт и дет-
ски съоръжения, зелени 
и цветни алеи, ще се ре-
монтират и възстановят 
тротоарите. целта е тези 
пространства да добият 
напълно завършен вид за 
ползване от живеещите в 

съответния район.
- Кои важни пътни ар-

терии ще бъдат ремон-
тирани?

- Списъкът на улиците, 
които ще бъдат ремон-
тирани и асфалтирани в 
града и населените места 
през 2015-а, вече е изгот-
вен. Сред тях са ул. „Ста-
ра планина“ до пресеч-
ката й с ул. „Пушкин“; 
ул. „Хаджи Димитър“; ул. 
„Стефан Караджа“; ул. 
„Банянска“; ул. „Петрова 
нива“; ул. „илинден“ и др. 
Улиците ще бъдат асфал-
тирани, както и досега, 
след съгласувани дейст-
вия с „ВиК“ ЕООД.

В инвестиционната 
програма сме заложили 
още ремонт на Детска 
млечна кухня, на сградата 
на стадион „Севтополис“, 
на Дома за възрастни хора 
с деменция - Дом № 2, и 

на други важни обществе-
ни обекти.

- с какви реализи-
рани проекти, касаещи 
строителството, изпра-
щате 2014 г.?

- Завършени са редица 
проекти с външно финан-

сиране - като парковете 
„Розариум“ и „Тюлбето“. 
Направена е реконструк-
ция на МБаЛ „Д-р Хрис-
то Стамболски“ ЕООД. 
Болничните отделения са 
оборудвани с модерна ме-
дицинска техника. изгра-

дени са три центъра за 
настаняване от семеен тип 
и едно защитено жили-
ще. извършена е основна 
реконструкция на Мла-
дежкия дом. Построена е 
нова сграда на Пожарната, 
като тук искам да отбеле-
жа, че първата в България 
модерна база на огнебор-
ците се намира именно в 
Казанлък.

- Работите ли по про-
екти за енергийна ефек-
тивност?

- През настоящата го-
дина са въведени мерки за 
енергийна ефективност в 
още две детски градини. 
Облагородени са четири 
нови междублокови прос-
транства. Ремонтирани и 
асфалтирани са 19 нови 
улици в града и селата на 
обща стойност 803 000 лв.

- има ли община Ка-
занлък проектна готов-
ност за усвояване на ев-
ропейски средства през 
2014-2020 г.?

- През 2014 г. разрабо-
тихме проекти, които ще 
изпълняваме през след-
ващия програмен период. 
Подготовката на тези про-
екти, които ще преобразят 
коренно кв. „изток“ и ще 
формират три основни 
зони на развитие на града, 
бе на стойност 500 хил. 
лв. европейско финанси-
ране. За реализацията им 
ще усвоим 170 млн. лева 
в периода до 2020 годи-
на. Община Казанлък има 
пълна готовност за новия 
програмен период за фи-
нансиране на проекти със 
средства от Европейския 
съюз.

РЕГиОНи
Галина Стоянова, кмет на община Казанлък:

Галина Стоянова е родена през 1964 
г. През 1990 г. придобива магистърска 
степен „Педагогика“ в ПУ „Паисий 
Хилендарски“, а през 2007 г. получава ди-
плом по „Корпоративен мениджмънт“ 
от Нов български университет - София. 
От 2009 до 2011 г. изпълнява длъжност-
та заместник-областен управител на 
Стара Загора. През ноември 2011 г. ста-
ва първата жена кмет на община Ка-
занлък. През 2014 г. е определена за Чо-
век на 21 век от програма „Произведено 
в България“ в категорията „Държавно 
управление“. Призът се връчва на упра-
вленци, представители на бизнеса и на 
различни сфери на обществения, иконо-
мическия, културния живот, оставящи 
трайна следа със своите дела.

Галина Стоянова е номинирана за 
заместник-представител на българска-
та делегация в Конгреса на местните 
и регионалните власти на Съвета на 
Европа. 

Имаме готовност да усвоим 
170 млн. лева до 2020 година
Акцент в строителната ни 
програма са междублоковите 
пространства

Цвета иВаноВа

2014-а не бе благо-
склонна към жителите 
на община Чупрене, каза 
кметът Ваньо Костин. 
„Ние станахме първото 
населено място, което 
още през април пострада 
от голямо наводнение 
- припомни той. - То бе 
причинено от топещи 
се снегове в планината 
и от поройни дъждове. 
Реката, която иначе няма 
и 2 м ширина, се разля 
на 50-60 метра и наводни 
къщи, градини, ниви, 
заля пътища, отнесе мо-
стове. Водни бедствия ни 
сполетяха още два пъти 
през годината.

Общината преживя 

и трагедията, станала в 
завода за боеприпаси в 
село Горни Лом. Взри-
вът, който избухна на 1 
октомври, взе живота на 
15 души. 4 от тях са от 
нашата община. Случи-
лото се промени не само 
живота на хората, които 
загубиха своите близки, 
но и на оцелелите, кои-
то останаха без работа. 
Промени и работата на 
общината. Започнахме 
процедура за издаване 
на смъртни актове, изда-
ване на удостоверения 
на наследниците, орга-
низиране на дарителски 
акции и т.н. В такъв сми-
съл 2014 бе много тежка 
година и не бих искал 
нищо от нея да се пов-
таря.

В същото време свър-
шихме много работа по 
проектите, за които си 
осигурихме европейско 
и национално финанси-
ране“, допълни кметът. 
„За пръв път от много 
години насам общината 
посреща зимата с ремон-
тирани пътища. извър-
шена бе рехабилитация 
на пътя от село Бостани-
те-Върбово-Чупрене. За 
него вложихме 1,5 млн. 
лв., осигурени от Про-
грамата за развитие на 
селските райони. 500 000 
лв. бяха усвоени за пътя 
от Лом до Чупрене по 
инвестиционната про-
грама на правителство-
то „Растеж и устойчиво 
развитие на регионите“. 
По същата програма бяха 

подменени водопроводи-
те по главните улици на 
селата Върбово, Търго-
вище и Протопопинци, а 
улиците - асфалтирани. 
Получихме 80 000 лв. от 
Комисията по бедствия 
и аварии, за да поправим 
мостовете, които водят 
към горските масиви и 
нивите.През 2015 година 
ще работим по 3 нови 
проекта, за които има-
ме сключени договори 
за финансиране. Те са в 
сферата на инфраструк-
турата за развитие на 
туризма. Преди дни об-
щината си купи верижен 
багер за 200 000 лв., с 
който започваме почист-
ване на речните корита. 
През годината се снаб-
дихме и с нов пожарен 

автомобил, който ни бе 
дарен от община Олсбах, 
Германия. Първият про-
грамен период на Бъл-
гария в ЕС бе добър за 
общината - по различни 
проекти усвоихме 18-19 
млн. лв. Обновихме две-

те си училища и читали-
ща, пътища, подменихме 
водопроводи. и най-ва-
жното - научихме се да 
разработваме проекти и 
да ги защитаваме за ев-
ропейско финансиране, 
изтъкна Ваньо Костин.

Дано 2015–а бъде по–добра!
Ваньо Костин, кмет на Чупрене:
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ирина ГЕноВа

На Никулден тържест-
вено бе открита Зоната 
за обществен достъп в 
Бургас, като жителите и 
гостите се разходиха до 
Морска гара, до фара, 
похапнаха риба и изпиха 
чаша вино, взеха си и 
картичка за спомен от 
забележителния ден.Вхо-
дът е до заведението Ста-
рата фрегата, минава се 
покрай Магазия 1 и се 
стига до Морска гара. За 
откриването пристигна и 
транспортния министър 
ивайло Московски, както 
и министърът на околна-
та среда и водите ивели-
на Василева.

Зоната за обществен 
достъп на Пристанище-
Бургас вече е отворена 
денонощно за жителите 

и гостите на града. Точно 
на брега на морето до 
Морска гара кметът на 
Бургас Димитър Нико-

лов развя знамето на Съ-
юза на моряците. „Това 
е исторически момент за 
бургазлии. Десетки годи-

ни пристанището беше 
затворено за хората. Сега 
всички ще могат да идват 
тук, да ходят за риба, да 
разглеждат корабите“, за-
яви кметът. 

12 млн. лева ще отпус-
не държавата през след-
ващата година за дей-
ности на Зоната и на са-
мото пристанище, каза 
транспортният министър 
ивайло Московски.

Официално бе открита 
и новата база на яхт клуб 
„Порт Бургас“, като е 
предвидено да се открие 
и още едно хале за дру-
гия яхт клуб “Черномо-
рец“. В момента ръковод-
ството на пристанището 
е разработило и идеен 
проект за 69 лодкостоян-
ки за яхти, които ще се 
намират на нулево кораб-
но място.

РЕГиОНи

Зоната за обществен достъп на Пристанище-Бургас вече е 
отворена денонощно за жителите и гостите на града

Откриха зоната за обществен достъп 
до пристанището в Бургас

Община Пловдив при-
ключи проект по изграж-
дането на нов модерен 
лъчетерапевтичен ком-
плекс. Той се намира във 
II база на Комплексния 
онкологичен център в 
града. Проектът се фи-
нансира от Оперативна 
програма „Регионално 
развитие“ по Приори-
тетна ос 1: „Устойчиво 
и интегрирано градско 
развитие“. Общата стой-
ност на инвестицията 

е в размер на 10 326 
029,42 лева, от които 3 
118 039,26 лв. са собст-
вен принос на община 
Пловдив. Безвъзмездна-
та финансова помощ е в 
размер на 5 887 283,46 
лв. от Европейския фонд 
за регионално разви-
тие и от националния 
бюджет. Това е един от 
най-важните проекти от 
социална гледна точка, 
реализиран в община 
Пловдив през настоящия 

програмен период, отбе-
ляза кметът иван Тотев. 
Той припомни, че в хода 
на реализацията на ня-
колко пъти се е налагало 
удължаване на срокове-
те, а Общинският съвет 
е трябвало да гласува 
решения за увеличаване 
на сумата на финанси-
рането от страна на об-
щината. 

Със завършването на 
проекта Комплексният 
онкологичен център вече 
разполага с бункери за 
две лъчетерапевтични 
уредби, компютърен то-
мограф - симулатор, рен-
тгенов симулатор, както 
и необходимите помеще-
ния за допълнителните 
устройства и апаратури 
с обща разгърната площ 
1592 кв. м. 

Поли ВасилЕВа

Представители на 6 
строителни фирми от 
Враца се срещнаха с 

инж. Ханс Найман, уп-
равител на фирма „Бау-
тех Бул Кънстракшън“. 
Тя търси подизпълни-
тели за свои обекти в 

Германия. Срещата се 
състоя с посредничест-
вото на кмета на Враца 
Николай иванов.

Немецът Ханс Най-
мън представи фирма-

та си и обектите, които 
изгражда в Германия. 
Според него българи-
те са се доказали като 
много способни кадри в 

областта на грубия стро-
еж, сухото строителство 
и реденето на плочките. 
Затова канят строители 
с тези специалности да 
дойдат на работа при 
тях.

При нас работата е 
поставена изцяло на за-
конови основи, изтъкна 
немецът. Това означава, 
че фирмите, които из-
пратят свои работници, 
трябва да са членове на 
Строителната камара.

Врачанските строите-
ли проявиха интерес към 
условията за работа и за-
плащането. Стана ясно, 
че немската фирма оис-
гурява квартири в гра-
довете, където има обек-
ти. На нейните обекти 
и сега работят българи, 
българи са и строител-
ните техници. По тази 
причина комуникацията 
е много лесна, ако стро-
ителите не знаят езика.

Пловдив с нов лъчетерапевтичен 
комплекс

николай антоноВ

Във връзка с осигу-
ряване на обществения 
ред, спокойствието и си-
гурността на туристите 
в гр. Банско през зим-
ния туристически сезон 
2014-2015 г. кметът на 
общината Георги ико-

номов издаде заповед 
за временна забрана за 
извършване на външни 
строителни работи на 
всички строежи на тери-
торията на града, както 
и разкопаването на ули-
ци, тротоари и общин-
ски площи. Забраната 
е в сила от началото на 
туристическия сезон до 

31 март 2015 г., съобщи-
ха от общинската адми-
нистрация в курортния 
град.

До 23 декември 2014 г. 
незавършените строежи 
трябва да се обезопасят 
и да се почистят стро-
ителните отпадъци от 
площите около тях, гласи 
още кметската заповед.

Немец кани врачански 
строители на работа в Германия

12 млн. лева ще отпусне държавата 
през следващата година за 
допълнителни дейности на обекта

Министрите на транспорта и екологията Ивайло Московски и Ивелина Василева заедно 
с кмета на Бургас Димитър Николов прерязаха лентата 

Спряха ремонтите в Банско 



16 15 - 21 декември 2014 г.
БрОЙ 43 (1081)

Министърът на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството Лиляна 
Павлова подписа дого-
вора за строителство на 
яз. „Пловдивци“. Той ще 
реши водния проблем в 
30 населени места, а ин-
вестицията е над 47 млн. 
лв. „Пловдивци“ е пър-
вият язовир за питейна 
вода, който се строи в 
България от 20 години 
насам, уточни министър 
Павлова. Ще се изгради 

и пречиствателна стан-
ция за питейни води към 
него. Обемът на изкуст-
веното езеро е 2,4 млн. 
литра, което е 60 пъти 
повече спрямо дебита 
на сегашните 67 водоиз-
точника, които захранват 
населените места. Съ-
оръжението гарантира 
на близо 40 хил. души 
непрекъснат достъп до 
по-качествена вода. Язо-
вир „Пловдивци“ трябва 
да бъде построен за 900 

дни след откриване на 
строителната площадка, а 
крайният срок за завърш-
ване е юни 2017 г. Ми-
нистър Павлова подчер-
та, че обектът има и ва-
жен икономически ефект 
за региона на централ-
ните Родопи, тъй като по 
време на строителството 
ще бъдат разкрити 350 
работни места. Фирмата 
изпълнител е Консорци-
ум „Пловдивци“ с водещ 
партньор „Зарубежвод-

строй“ - Русия, и парт-
ньори „арема“ (испания) 
и „ГБС-инфраструктурно 
строителство“ (Бълга-
рия). Проектът се финан-
сира чрез заемно спора-
зумение между България 
и Световната банка по 

Проект за развитие на 
общинската инфраструк-
тура. 

Министърът на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството подчерта, 
че с подписването на до-
говора за строителство 

на язовир „Пловдивци“ и 
свързаната с него пречис-
твателна станция за пи-
тейни води се слага край 
на 30-годишната история 
на водния обект. Първият 
проект на язовира е от 
1982 г.

Катя тодоРоВа

изграждането на две-
те части на Западната 
дъга на Столичното око-
ловръстно и пътният въ-
зел при бул. „Сливница“ 
ще спре до пролетта за-
ради древно гробище. 
Това съобщи председате-
лят на УС на аПи инж. 
Лазаров.

„Западната дъга няма 
да се довърши бързо, за-
щото в района на обек-
та има археологическо 
гробище и трасето не е 

освободено за работа“, 
уточни той. „В момента 
няма как да продължат 
изкопните работи от се-
верната страна на път-
ния възел „Сливница“, 
защото не може обектът 
да се отводни“, смята 
той и добави, че се на-
дява до няколко месеца 
тези 250-300 археологи-
чески находки да бъдат 
изнесени и строител-
ството да продължи“, 
поясни той.

По отсечката от За-
падната дъга, която се 
строи от източния край 

на аМ „Люлин“ до бул. 
„Сливница“ има и още 
2 проблема. При проек-
тирането е забравено да 
се предвиди мост, кой-
то да свързва кв. „Фи-
липовци“ с комплекс 
„Люлин“. Сега от Път-
ната агенция обмислят 
на първо време вариант 
с пасарелка и обход за 
автомобилите през кръ-
говото към Банкя. и тук 
има недовършени от-
чуждителни процедури. 
Те са за малки терени 
в близост до бъдещия 
пътен възел между Око-
ловръстното и пътя за 
Калотина.

За друг проект, имащ 
връзка с пътната инфра-
структура в столицата 
- Северната скоростна 
тангента, шефът на път-
ното ведомство обясни, 
че там вече има соб-
ственици, съгласили се 

на споразумение по це-
ната на отчуждавани-
те им имоти. Лазаров 
вече е пуснал доклад в 
МС с предложение да 
бъде гласуван мандат да 
води преговори, за да 
може аПи да предлага 

и сключване на извън-
съдебни споразумения. 
Плановете на пътното 
ведомство са през януа-
ри проблемът с отчужде-
нията да се реши и през 
пролетта да се започне 
строителството.

Ще се търси и вариант 
със съгласието на ЕК да 
се удължи срокът за из-
пълнение на забавените 
проекти. Според експер-
ти обаче шансовете за 
подобно развитие на не-
щата са доста малки.

иНФРаСТРУКТУРа

Поне още няколко месеца пътният възел при бул. „Слив-
ница“ няма да може да се достроява

Подписаха договора за 
язовир „Пловдивци“
След 20 години България отново започва 
да строи съоръжения за питейна вода

Основен  проблем 
пред инвеститорите у 
нас се оказва състоя-
нието на пътната ин-
фраструктура, сочи из-
следването „Регионални 
профили“ на института 
за пазарна икономика. 
Те преценяват, че едва 
39% от пътищата в стра- ната са в добро състо-

яние. Въпреки че две 
поредни правителства 
изведоха пътищата като 
приоритет - едното за-
лагаше на магистрали-
те, другото на малки-
те пътища, картината 
като цяло е негативна за 
хората, решили да раз-
виват бизнес в Бълга-
рия. анализ по региони 
показва, че Враца е с 
най-лошо качество на 
настилката. Делът на 
оценените като добри 
пътища в тази област 
намалява от 28% през 
2013 г. до малко под 18 
на сто за изтичащата 
година. В Монтана 29% 
от пътищата са в добро 
състояние. В едва 4 об-
ласти, и то само на юг 
от Стара планина, по-
ловината и малко над 
половината от пътищата 
са в добро състояние. 
Сред тях най-добре се 
представя Сливен - с 
над 79% добри пъти-

ща. Дори в големи об-
ласти положението е 
тежко, обобщават авто-
рите на изследването. 
По качество на пътища-
та Бургас е по-зле и от 
Монтана - с едва 27% 
добри пътища.

изследването ясно 
показва, че общините в 
южната част на страна-
та са значително по-раз-
вити. Въпреки че пуска-
нето само на магистра-
ла „Тракия“ не може да 
преобърне картината на 
състоянието на пътища-
та, аутобанът раздвижва 
икономическия живот 
в градовете, край които 
минава. Пазарджик и 
Сливен са чудесни при-
мери за благотворното 
влияние на магистрала-
та. През първата поло-
вина на тази година те 
привличат много повече 
инвеститорски интерес, 
а безработицата много 
бързо намалява в Пазар-
джик.

По–добри пътища искат 
инвеститорите

АНАЛИЗ

Древно гробище спира до пролетта Западната дъга

лилия лоЗаноВа

Първа копка по европейски 
проект за рехабилитация на кана-
лизиционната мрежа направиха 
в шумен. С това започва вторият 
етап на проект „интегриран воден 
цикъл на град шумен по Опера-
тивна програма „Околна среда 
2007-2013 г.“. Той е на обща стой-
ност 75,7 млн. лв., като приносът 
на Кохезионния фонд на Европей-
ския съюз е в размер на 58 млн. 
лв., а община шумен осигурява 
3,2 млн. лв. 

Проектът включва три стро-
ителни лота, като вторият е ре-
хабилитация и разширение на 
канализационната мрежа и съпът-
стващата водопроводна мрежа в 

града. Стойността му е 31,4 млн. 
лв., а фирмата изпълнител е „аква 
билд шумен“. Проектът предвиж-
да реконструкция и на водоснаб-
дителната система, разширение и 
рехабилитация на канализацион-
ната мрежа, също и разширение 

на Градската пречиствателна стан-
ция за отпадни води. Очакванията 
са, че с реализирането на проекта 
ще се намали броят на авариите, 
както и рискът от замърсяване на 
река Камчия, която е воден прием-
ник на станцията за отпадни води.

Рехабилитират канализационната 
мрежа на Шумен с евросредства
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Бизнес кредитирането 
ще бъде най-активният 
сегмент от кредитира-
нето през 2015 година, 
прогнозират експерти. 
Дълго отлагани планове 
на бизнеса за инвести-
ции, преструктуриране, 
навлизане на нови пазари 
и увеличаване на продаж-
бите ще започнат да се 
реализират. Банките вече 
подготвят по-добри офер-
ти и са склонни на допъл-

нителни споразумения 
Това според финансо-

ви анализатри ще дове-
де до спад на лихвите. 
В края на 2014 година 
лихвите по ипотечните 
кредити се движат между 
6 и 7%, като очакванията 
са в края на следващата 
година те да са на нива 
5,5-6,5%. 

Очаква се ръст и в кре-
дитите за строителство на 
жилищни проекти, кое-

то отчасти ще увеличи и 
офертите за финансиране 
на по-ранен етап на стро-
ителството на купувачи-
те на недвижими имоти. 
Това няма да е реално 
финансиране на зелено, 

но ще се появят повече 
оферти за финансира-
не веднага след акт 14, 
прогнозират още консул-
танти.

При потребителските 
кредити през 2014 година 
лихвите се понижиха с 
около 1,5% и в края на 

годината се движат най-
често между 7 и 13%, а 
очакванията са през 2015 
година да слязат на нива 
между 7 и 11%. 

В банковите среди се 
подготвят да отговорят на 
търсенето на по-големи 
суми потребителски кре-

дити. Според експерти на 
пазара те най-често ще 
са между 30 000 и 50 000 
лв. Основното им пред-
назначение ще е за дофи-
нансиране на сделки за 
покупка на имоти, както 
и за основен ремонт на 
недвижимости.

Бизнес кредитирането се активизира 
през 2015-а
Банките  обмислят поñголяма 
гъвкавост и поñдобри оферти

Добри прогнози за първото три-
месечие на новата годинал правят 
част от предприемачите у нас. 13% от 
българските фирми планират разши-

ряване на бизнеса си през 2015 годи-
на. Намеренията за това са изразени 
в анкетно проучване на „Менпауър“ 
за нагласите и проектите на работо-
дателите за първите три месеца на 
следващата година. В изследването са 
участвали 751 фирми от десет сектора 
в пет региона - Бургас, Пловдив, Русе, 
София и Варна. Най-оптимистично 
настроен е бизнесът в Пловдив с нетна 
прогноза от 14% увеличение на дей-
ностите и персонала. Следва София с 
13%. Русе и Варна очакват 11% ръст, а 
Бургас планират скромен ръст от 2%. 
Най-много назначения се предвиждат 
в големите фирми, които имат над 250 
служители. В тях нетната прогноза 
за увеличение на заетостта е 18%. 
По сектори най-голям оптимизъм за 
растеж има в сферата на транспорта 
и комуникациите, където се очаква 
наетият персонал да се увеличи с 19%, 
както и във финансите и бизнес услу-
гите.

Приходите от нощув-
ки в хотелите продъл-
жават да растат въпреки 
оплакванията на хоте-

лиерите за слаб турис-
тически сезон. През ок-
томври те достигат 34,5 
млн. лева, или с 3,7% 
повече спрямо октом-
ври 2013 година, показ-
ват данните на Нацио-
налния статистически 
иниститут (НСи).

Ръст има както в при-
ходите от чужденци 
(5,2%), така и от българ-
ски граждани (2,2%).

Тенденцията за пове-

че приходи, но на фона 
на по-малко реализира-
ни нощувки също про-
дължава. Статистиката 
показва, че през октом-
ври са били реализи-
рани общо 702,1 хил. 
нощувки, което е с 2,2% 
по-малко на годишна 
база.

Най-голям брой но-
щувки са били реализи-
рани в столичните хо-
тели - общо 147 хил., 
от които малко над 100 
хил. са били от чужде-
нци. В София се фор-
мира и голяма част от 
приходите от нощувки 
- общо 11,2 млн. лева, 
като 8,7 млн. лева от тях 
са реализирани от чуж-
ди граждани.

Общите приходи от 
нощувки във Варна са 
малко над 4 млн. лева, а 
чужденците са оставили 
в хотелите към 2,6 млн. 
лева. Броят на нощув-
ките в Пловдив и Пазар-
джик също расте през 
октомври.

13% от фирмите планират 
разширяване на дейността

Трайно намаление на инвестици-
ите в строителството в България е 
отчетено през последните години. 
Това заяви в Бургас зам.-минис-
търът на икономиката Даниела 
Везиева. В морския град тя откри 
бизнес среща на Българската стро-
ително-инвестиционна асоциация.

По думите на зам.-министъра 
59 милиона евро са инвестирани 
в строителство през 2013 година, 
а за първите девет месеца на тази 
година средствата са едва 18 мили-

она евро.
Според Везиева това е сигнал, 

че трябва да се постигне по-добър 
диалог между институциите, биз-
неса и неправителствените орга-
низации, тъй като икономическата 
стабилност на страната е обща цел.

„Министерството на икономика-
та ще бъде партньор на бизнеса, на 
предприемачите, на инвеститорите. 
Ще работим заедно за намаляване 
на административната тежест и за 
подобряване средата за инвести-
ции“, каза още зам.-министърът.

По–добри условия за инвеститорите готви 
министерство

Приходите от нощувки 
продължават да растат

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

ЯВно сЪБиРанЕ 
на оФЕРти За ПРодаЖБа на дРУЖЕстВото - За ВтоРи ПЪт

Продава се фирма/дружество “МаВРОВО иНжЕНЕРиНГ“ ЕаД, СОФиЯ, за цената от 23 
000,00 лева (12 000,00 евро).

Заинтересованите купувачи на дружеството следва да изпратят своите оферти в затворен 
плик, с надпис “оФЕРта, нЕ отВаРЯЙ“ на следния адрес: Живко Калков, бул. “Пар-
тизански одреди“ № 62-2/24, 1000 скопие, Република Македония, най-късно до 30.12.2014 
година, до 12,00 часа, което ще бъде отразено в протокола.

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

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

IBAN: MK07500701000215977
SWIFT: STBBMK22

“стоПансКа БанКа“ ад, ГР. БитолиЯ
РЕПУБлиКа МаКЕдониЯ

Управителят на дата 30.12.2014 година, в 12:30 часа, по време на заседание на съвета 
на кредиторите ще извърши отваряне, класиране и избиране на най-добра офертна цена, след 
което ще бъдат обявени и списъци с класацията.

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

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

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

За по-подробна информация, моля, обадете се на телефон: **389 70 223300
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С близо 12% се очак-
ва да се понижи нивото 
на безработицата през 
2015 г., прогнозира ми-
нистърът на финансите 
Владислав Горанов, кой-
то представи проекта на 
бюджет за следващата 
година. Приоритетите в 
него са свързани с про-
веждане на политика, 
гарантираща финансова 
стабилност и поетапна 
финансова консолидация, 
приемане на действия за 
оптимизиране на адми-
нистративните структури 
след извършване на ана-
лиз от ръководителите им 
и ефективно управление 
на европейските фондо-
ве.

По думите на финансо-

вия министър рамката на 
бюджета е изготвена вър-
ху консервативна прог-
ноза за основните макро-
икономически показатели 
и реалистична оценка за 
приходите. Направен е 
и анализ на ефекта от 
допълнителното огра-
ничаване на разходите 
в отделните бюджетни 
системи.

„Съществува риск за 
страните от еврозоната 
от по-продължителен 
период на ниска инфла-
ция или дори дефлация 

под въздействието на по-
тенциални вътрешни и 
външни шокове“, допъл-
ни Горанов.

Според него забавени-
те инфлационни процеси 
в прогнозния период ще 
допринесат за относител-
но по-нисък номинален 
растеж на българската 
икономика. 

Приходите, които се 
очаква да влязат в бю-
джета за догодина, са в 
размер на 36,8% от брут-
ния вътрешен продукт, 
каза още Горанов. 

ПРОГНОЗи

Ефективното управление 
на еврофондовете е 
приоритет в бюджет 2015

Безработицата намалява с 12% през 
следващата година

Новите бизнес плано-
ве на ВиК операторите 
ще доведат до увеличе-
ние на цената на водата. 
Ключов момент в новия 
програмен период спо-
ред техни експерти е, 
че бенефициенти по ОП 
„Околна среда“ ще бъдат 
ВиК операторите, а не 
общините. 

По ОП „Околна сред“ 
2014-2020 г. са догово-
рени 2 млрд. и поло-
вина лева, като 75% от 
средствата са за отрасъл 
„Водоснабдяване и кана-
лизация“. има няколко 
предварителни условия, 
които обаче ще забавят 
началото на изпълнение-
то на програмата, смятат 
от асоциацията. „Наши-
те изчисления показват, 
че поне три години, ако 
се изпълняват стриктно 
тези условия, може да 
отнеме изпълнението 
им. Като основното от 
тях е да се изготвят пре-
динвестиционни проуч-
вания и да се определят 

приоритетните проекти 
по области. Това пред-
полага една сериозна 
експертна работа поне 
година и половина“ - 
обясни инж. иванов от 
Българската асоциация 
по водите. По инфор-
мация 268 язовира са с 
неизяснена собственост, 
а 78 язовира са в преда-
варийна ситуация. Това 
според експерти налага 

при тези 78 язовира да 
се вземат веднага мерки, 
а при останалите да бъде 
уточнено кой ще бъде 
собственик, за да може 
да му се възлагат анга-
жименти за поддръжка. 
До края на годината се 
очаква да бъде внесено 
предложение за законо-
дателни промени, които 
да решат този проблем, 
коментира инж. иванов.

България продължава 
да се представя незадо-
волително на икономи-
ческия фронт, става ясно 
от най-новите данни на 
Евростат. Страната ни се 
намира в средата в кла-
сацията на 28-те членки 
от ЕС - на 14-о място. За 
третото тримесечие на 
годината сме постигнали 
само 1,5% ръст на брут-
ния вътрешен продукт 
спрямо същия период на 
2013 г. В същото време 
Румъния се развива с 
двойно по-висока ско-
рост, показва европей-
ската статистика. ико-
номиката на съседката 
ни е „дръпнала“ с 3% за 
година. Полша, Унгария, 
Словения се радват на 
ръст над 3 на сто. 

Всъщност повечето 
държави от източна Ев-
ропа, с които сме заедно 
в групата на по-бедните, 
се справят със задачата 

по-добре от нас. иконо-
миките на Чехия, Литва, 
Латвия, Словения също 
са добавили между 2,1 
и 2,6% увеличение през 
третото тримесечие на 
годишна база. ако про-
дължаваме да се разви-
ваме с подобни темпове, 
още дълго ще бъдем на 
опашката в ЕС и няма 
да се отървем от етикета 
„най-бедната членка на 
ЕС“, е изводът от анали-
за на Евростат.

В момента като цяло 
Европейският съюз е 
сред бавно развиващите 
се райони на планетата, 
а прогнозата е това по-
ложение да се запази и 
през 2015 г. Но докато 
богатите държави могат 
да си позволят по-ниска 
скорост, България трябва 
да се стреми към по-бър-
зо темпо, ако иска да на-
вакса изоставането, кате-
горични са експертите. 

Нов модел на работа на ВиК 
вдига цената на водата

Румъния изпреварва България 
по ръст на икономиката

Министърът на финансите Владислав Горанов:

индексът на строителната про-
дукция нараства с 0,5% през ок-
томври спрямо предходния месец, 
показват предварителните данни на 

Националния статистически инсти-
тут (НСи). Строителството обаче 
остава със 7,8% под нивото, на ко-
ето е било година по-рано, и отчита 

спад на годишна база за пети поре-
ден месец. 

През октомври 2013 г. индексът 
на произведената строителна про-
дукция, изчислен на основата на 
сезонно изгладени данни, е над рав-
нището от предходния месец, като 
продукцията от гражданското/ин-
женерното строителство нараства 
с 2,1%, докато сградното намалява 
с 0,8% ). На годишна база намале-
нието на строителната продукция 
през октомври 2013 г., изчислено на 
основата на календарно изгладени 
данни, се определя от отрицател-
ния темп както при гражданското/
инженерното, така и при сградното 
строителство, като е регистриран 
спад съответно от 10,8 и 5,4%.

Спад в строителството за пети 
пореден месец
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интересът на общи-
ните към Програмата за 
развитие на селските ра-
йони продължава да е 
огромен. Това заяви ми-
нистърът на земеделието 
и храните Десислава Та-
нева в Добринище. Тук 
тя даде началото след 
църковен водосвет на 
строителните дейности 
за рехабилитацията на 
градския парк в изпълне-
ние на проект на община 
Банско, финансиран по 
по мярката за обновява-
не и развитие на насе-
лените места от Програ-

мата за развитие на сел-
ските райони 2007-2013 
г. Два са проектите по 
Програмата за развитие 
на селските райони, ко-
ито се осъществяват тук. 
Тази програма, по ду-
мите на министър Тане-
ва, е основна надежда за 
хората от малките насе-
лени места за подобрява-
не на средата на живот.
Предвидените строител-
но-монтажни работи са 
част от проекта на общи-
на Банско „Благоустроя-
ване и рехабилитация на 
общинските имоти на те-
риторията на населените 
места в община Банско 
- гр. Добринище, с. Фи-
липово и с. Места“. Об-
щата му стойност е 1 584 
392 лв. Освен рехабили-
тация на парка в гр. До-
бринище са предвидени 

реконструкция на глав-
ната улица, обновяване 
на тротоари и улично 
осветление в село Мес-
та и реконструкция на 
улици в село Филипово. 
Срокът за изпълнение е 
месец май 2015 г.

Министър Десислава 
Танева пожела успешно 
изпълнение на проек-
та, чиято обща цел е да 
се подобри качеството 
на живот в Добринище, 
Места и Филипово чрез 
благоустрояване на ин-
фраструктурата, местата 
за отдих и туризъм. Това 
ще доведе до подобрява-
не на цялостната визия 
на трите населени места 

и ще се повиши потен-
циалът за развитие на 
туризма и за привличане 
на инвестиции в райо-
на. За модернизирането 
на парка в Добринище 
ще се инвестират близо 
един милион лева. Ще 
бъде извършена цялост-
на подмяна на растител-
ността, ще бъде ремон-
тирана съществуващата 
детска площадка и ще 
се изгради нова. Среда-
та в градския парк ще 
бъде съобразена с евро-
пейските изисквания за 
достъпност на лица в не-
равностойно положение. 
Предвижда се монтиране 
на автоматизирана по-
ливна система, ще се из-
гради водна каскада, ще 
се реконструират фонта-
ни, ще се монтират нови 
пейки и кътове за отдих. 

Паркът ще разполага с 
ново осветление и систе-
ма за видеонаблюдение. 

В момента работим по 
екшън план по новата 

Програма за развитие 
на селските райони, съ-
общи министър Танева. 
Полагаме всички усилия 
новата програма до края 

на годината, дори в по-
следния възможен рабо-
тен ден, да бъде готова и 
да бъде изпратена за одо-
брение след отстранява-
не на 426 забележки, по-
лучени от Европейската 
комисия, заяви министъ-
рът. След официалното й 
одобрение, ако се спази 
този срок, се очаква в 
средата на следващата 
година, тя да бъде отво-
рена. Министерството на 
земеделието и храните 
има подготвени наред-
би по отделните мерки, 
които след официалното 
одобрение на програмата 
предстои да бъдат об-
народвани, за да могат 
бенефициентите и общи-
ните да кандидатстват. 
Трябва да знаем, че об-
щините имат огромен 
интерес към Програмата 
за развитие на селски-
те райони, като се имат 
предвид възможностите 
на държавния бюджет, 
заяви министър Тане-
ва. Общинските мерки 
и бюджетите по тях по 
думите й са основен ин-

струмент за подобряване 
на условията на живот в 
малките населени места 
или в селските райони. 
Фокусът е върху подо-
бряване на конкурентос-
пособността на българ-
ското земеделие и подо-
бряване на условията на 
живот в селските райо-
ни, посочи още земедел-
ският министър.

За следващия програ-
мен период за подобря-
ване на инфраструкту-
рата в малките населе-
ни места или за старите 
така наречените общин-
ски мерки 322 и 321 има 
предвидени 638 млн. 
евро, съобщи земедел-
ският министър. Те са 
по-малко от предния пе-
риод, през който по про-
грамата са договорени 
над два милиарда лева 
за общинските проекти, 
а над 1.2 млрд. лева са 
вече изплатени.

Министър Танева не 
пропусна да отбележи, 
че по старата програма 
най-големите рискове за 
санкции нашата държава 
е имала точно по тези 
общински мерки. Част 
от проблемите са били 
свързани с прилагането 
на Закона за обществе-
ните поръчки. Според 
министъра за следващия 
програмен период трябва 
да се предприемат всич-
ки необходими мерки, за 
да се намали чувствител-
но рискът от редукции, 
които са наложени на 
страната, заради пробле-
ми по прилагането на 
общата селскостопан-
ска политика през пър-
вия програмен период, 
директните плащания и 
Програмата за развитие 
на селските райони.

ПРОЕКТи

638 млн. евро за строителство 
и ремонти са предвидени по 
общинските мерки в новия 
период 2014ñ2020 г.

Програмата за селските райони е надежда 
за хората от малките населени места

Министър Десислава Танева:
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Коледната украса на 
дома без съмнение носи 
много празнично настро-
ение, топлина и уют. и 
въпреки че вариантите 
за декорация са толкова 
разнообразни, то някои 
нови интериорни реше-
ния никога не са излиш-
ни. Традиционната ко-
ледна украса е наситена 
с много червени акцен-
ти, които символизират 
здраве и благополучие. 
Ботуши по камината, ко-
ледни играчки, възглав-
ници и топли одеяла с 
тематични бродерии и 
щампи са чудесен начин 
да внесете весела нот-
ка в жилището. По-изис-
кан вид на дома си обаче 
може да придадете, ако 
внесете повече златисти 
елементи. Най-хубавото 
им качество е, че отиват 
на всеки тип интериор. 
Блестящи фигури може 
да има върху елхата, ка-
мината, покривката за 
маса. Златните свещи пък 
чудесно се съчетават с 
естествения цвят на пла-
мъка и създават наистина 
уютна атмосфера. За по-
изящен декор заложете на 
аксесоарите в един цвят, 
например в бяло. Неж-
ни снежинки на коледна-
та елха, бели светлини, 
декориращи верандата и 
двора, или пък деликатни 
бели свещи, поставени из 

цялата къща. Всеки един 
детайл в този цвят ще 
направи дома ви красив 

и ще донесе усещането 
за чистота и свежест. ако 
търсите по-елегантно зву-
чене, може да се спрете 
на неутрална гама с ме-
талически акценти. Те ще 
направят атмосферата по-
бляскава и тържествена. 
Този стил е много изчис-
тен и семпъл и е особено 
предпочитан в скандинав-
ските страни. изключи-
телно модерна тенденция 
сред интериорните стили-
сти напоследък е изграж-
дането на нестандартни 
коледни дръвчета. Може 
да наподобите силует 
на елха с всевъзможни 
фигурки и играчки. Ме-
талните конструкции във 
формата на дръвче също 
са абсолютен хит през 
последните години, като 
те могат допълнително 

да бъдат украсени с гир-
лянди, панделки и топки. 
ако не разполагате с дос-
татъчно пространство за 
елха, то можете да си изо-
бретите такава с помощта 
на лампички на стената в 
дневната. цветът остава 
ваш личен избор. За да си 
гарантирате повече сво-
бодна площ в жилището, 
окачете коледни орнамен-
ти по тавана, страните на 
мебелите, прозорците и 
первазите. 

Не забравяйте да „раз-
пръснете“ коледно на-
строение и пред вратата. 
Коледен венец, звънчета 
и кабанки ще посрещ-
нат подобаващо не само 
гостите ви, но и добрия 
белобрад старец, който 
ще остави подаръци за 
всички.

иНТЕРиОР

Коледна феерия у дома
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Ученикът на Заха Ха-
дид - Серджиу-Раду Поп, 
който е студент във Ви-
енския университет по 
приложни изкуства, раз-
работи проект за прис-
танище по бреговете на 
антарктика.

По форма портът напо-
добява остър асиметри-
чен айсберг и според за-
мисъла на своя автор би 
трябвало да се превърне 
в основен транспортен 
възел на Южния полюс. 
Той ще изпълнява две ос-
новни функции: на плат-
форма за научни изслед-
вания и отправна точка за 
екологичен туризъм. 

С бъдещия антаркти-
чески център са свързани 
доста амбициозни пла-
нове. Младият архитект 
предвижда да разположи 
тук апартаменти за по-
стоянно пребиваване и 
стаи за гости, изложбе-
но пространство, конфе-
рентни зали, палуби за 

наблюдение, кейове за 
лодки, вертолетни пло-
щадки.

Зданието ще се състои 
от две части. Едната от 
тях, която е хоризонтал-
на, ще „плава“ към брега, 

а другата - разположена 
вертикално, ще бъде из-
градена върху крайбреж-
ния лед. 

Серджиу-Раду Поп е 
отделил особено внима-
ние на стаите, в които ще 
живеят изследователите 
на антарктика. „Учените 
трябва да разполагат с 
комфортно лично прос-
транство, което да обита-
ват с удоволствие“, убе-

ден е младият архитект. 
Неговият  проект  е 

изключително важен за 
архитектурното студио 
на Заха Хадид, тъй като 
може да се превърне в 
част от програмата за 
развитие на антарктика. 
Разработката беше удос-
тоена с честта да бъде 
представена на архите-
ктурното биенале във Ве-
неция през 2014 г.

Портът е проектиран от ученика на 
Заха Хадид ñ СерджиуñРаду Поп

ЕКСТЕРиОР

Пристанище айсберг посреща 
екотуристи в Антарктика
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ако сте решили като 
коледен подарък да си 
подарите преживяване, 
цермат е сред подходя-
щите дестинации. Ски 
ваканция в този снежен 
оазис в полите на ал-

пите е изкушение за по-
читателите на силните 
усещания. известен е с 
това, че е сред най-лук-
созните планински ку-
рорти не само в швей-
цария, но и в целия свят. 
Намира се в югоизточ-
ната част на страната, 
в близост до известния 
връх Матерхорн. Ком-
бинацията между ал-
пите, ултралуксозните 
хотели и близостта до 
Матерхорн го прави за-
служено топ дестинация. 
английският изследо-
вател и планинар Еду-
ард Уимпър е първият, 

изкачил 4478-метровия 
връх Матерхорн (Мон 
Сервен за френскоезична 
швейцария) през 1865 г., 
като е тръгнал от цермат. 
Вие може да не тръгне-
те по стъпките му, но е 

незабравимо усещане да 
отседнете в същия хотел, 
в който е бил той - хотел 

„Монте Роза“. Открит 
през 1839 г., той е бил 
единствената странно-

приемница в града и е 
приютявал малцината 
британци, открили кра-
сотата на цермат и него-
вите околности. В наши 
дни цермат е малко град-
че с население около 
6000 души. В активния 
зимен сезон обаче „жи-
телите“ му набъбват до 

20 000. Те представляват 
интернационална смеси-
ца от средно напреднали 
и много опитни скиори, 
които се наслаждават 
на чудесните ски писти. 
Курортът е с обособени 
три зони за каране на 
ски, които са разполо-
жени високо над 2880 м. 
а известният кабинков 
лифт „Клайне Матер-
хорн“ предлага достъп 
до най-високата ски пис-
та в Европа. цермат е 
също така и най-големия 
алпийски център за хели-
ски. Скиорите се спускат 
с хеликоптер на избран 
от тях връх и могат да се 
пробват да карат по най-
екстремните трасета на 
стръмни и необработени 
склонове. Най-вдигащо-
то адреналина е трасето 
от Монте Роза. То е на 
почти 4500 м и предлага 
зашеметяващ ледников 
пейзаж.

изненадите  за  ту -
ристите не свършват с 
всичко дотук. цермат е 
едно от малкото места в 

света, в което няма авто-
мобили.Те са забранени 
със закон, за да се опазят 
природата и въздухът на 
уникалния алпийски ку-
рорт. Тук можете да се 
придвижвате само пеша 
или с някой от електро-
мобилите, които се нае-
мат в града.

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

Освен че е в топ класациите за луксозни 
зимни курорти, той е и найñголемият 
алпийски център за хелиñски

Цермат - снежно преживяване 
за ценители 

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg
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Всяка година Винер-
бергер създава домове 
от естествени керамични 
строителни материали за 
хората на три континен-
та. Стремим се да подо-
бряваме качеството им 
на живот - вчера, днес и 
утре.

Благодарим на всич-
ки Вас, които работихте 
рамо до рамо с нас, за да 
изградим само през тази 
година 150 000 мечти за 
дом в Европа. Очакваме 
с нетърпение новите пре-
дизвикателства на 2015 
година!

Екипът на Винербергер

Какво ще 
построите 
през 2015?

Скъпи партньори,

Благодарим Ви за подкре-
пата и доверието, което ни 

гласувахте през изминалата 
година. Благодарение на 

отличната работа и партньор-
ските отношения 2014-а беше 

една изключителна година, 
белязана с много промени, 

нови проекти и изключителни 
успехи, постигнати заедно! Да 
си пожелаем весели празници 

и още по-успешна Нова 2015 
година! Нека заедно да про-

дължим напред - да постигаме 
общите си цели, да следваме 
общата стратегия, обменяйки 

опит и знания, защото само 
така можем да градим доверие 

и да постигаме по-добри 
резултати, отколкото всеки 
самостоятелно би могъл да 

постигне.

Екипът на „Оргахим България“

Фирма „Хидромат“ ООД Ви пожелава
Весела Коледа и Щастлива 2015 Година

„Хелиос Метал Център“ 
поздравява всички свои 

партньори и служители с 
настъпващите коледни и 
новогодишни празници.
Пожелаваме Ви здраве, 

късмет и много нови успехи! В навечерието на коледните празници и 
идващата година пожелавам на колегите 
и сънародниците си най-вече здраве. На 

колегите от строителния бранш пожелавам 
сили, за да продължим да доказваме, че 

българските строители са качествени хора 
и отлични професионалисти. А на всички 
сънародници желая да имаме сетива да 

виждаме хубавите неща около нас, защото 
те съществуват и в ежедневието, и в най-
обикновените предмети, и дори в рутината 

на взаимоотношенията. Остава просто да ги 
видим и да можем да им се зарадваме.

Атанас Костурков
Управител на


