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Вестникът е медиен партньор на 
Камарата на архитектите в България

Бизнесът абдикира 
от големите реформи

национален седмичник
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Как да се спрат корупционните 
практики?

Транспортът 
и достъпната 
среда са 
приоритетите 
ни за 2015 
година

Веселина Илиева, 
главен архитект 
на община Бургас:

Подробности на стр. 4 и 5

www.bosstore.bg

нА фоКус На стр. 12-13

100 милиона харчи София 
за строеж и ремонти на 
булеварди и улици
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Държавата да покрие 
разходите на общините 
за администриране и уп-
равление на новата наци-
онална програма за сани-
ране на панелните бло-
кове, настояват от На-
ционалното сдружение 
на общините в България 
(НСОРБ). Дейностите по 
подбор на сградите за са-
ниране, сключването на 
договори между сдруже-
нията на собствениците 
и институциите, ангажи-
рани с процеса, както и 

мониторингът на изпъл-
нението на строителните 
работи ще се осъществя-
ват от общините. В тази 
връзка от Сдружението 
напомнят, че допълни-
телни дейности, каква-
то представлява реали-
зацията на програмата 
за саниране, може да се 
възлагат само с нормати-
вен акт, който да отчита 
капацитета на местните 
администрации.

От НСОРБ настояват 
също така да се напра-

вят промени в Закона за 
местните данъци и так-
си, с което да се изключи 
прилагането на данъч-
ни облекчения спрямо 
санираните с публични 
средства частни имоти, 
за да не бъдат лишени 
общините от собстве-
ни приходи. Членове 
на НСОРБ алармират, 
че има и риск от неиз-
пълнение на проектите, 
тъй като сдруженията на 
собствениците могат да 
участват в програмата с 

67% съгласие. Същевре-
менно общините имат 
ангажимент да осигу-
рят на изпълнителите 
на санирането достъп 
до всички апартаменти, 

дори собствениците им 
да не са участвали на 
общото събрание, на ко-
ето е взето решението 
за включване на блока в 
програмата, или да не са 

подкрепили това учас-
тие. За целта се предлага 
съгласието за достъп на 
строителите до имотите 
да се декларира писме-
но.

От СеДмицата

Общините искат държавни пари 
срещу ангажименти за санирането

Влизането на страна-
та ни в еврозоната ще се 
случи най-рано след 5 
години, прогнозира ев-
родепутатът Светослав 
малинов. Според него 
ефектът ще е по-голямо 
доверие в институции-
те, стабилност, по-ни-
ски лихви по кредитите 
и европейски гаранции 
за влоговете в банките.

„Когато още преди 
8 години българските 
политици заговориха 
за еврозоната, трябва-
ше да отговарят на въ-
проси като: Колко ще 
струва кафето? Какво 

ще стане с пенсиите? 
Ще минат още 5 или 6 
години, преди Бълга-
рия да се изправи пред 
членство. Приемането 
й ще означава и по-го-
лямо доверие от страна 
на чуждите инвестито-
ри“, каза малинов. По 
повод дебата в Гърция 
за отхвърлянето на ев-

рото той коментира, че 
случващото се там няма 
няма нищо общо с член-
ството в еврозоната. 

По отношение на бор-
бата с тероризма ма-
линов предложи да се 
въведе общ европейски 
поименен регистър на 
всички самолетни път-
ници.

Влизаме в еврозоната 
най–рано след 5 години

Правителството одо-
бри проект на закон за 
енергийната ефектив-
ност. една от мерките, 
залегнали в него, е за-
дължението на всички 
големи предприятия да 
се подлагат на енергийно 
обследване поне веднъж 
на четири години, съоб-
щиха от пресцентъра на 
министерския съвет. 

Със законопроекта се 
регламентира начинът 
за определяне на нацио-
налната цел за енергийна 
ефективност за 2020 г. 
Въвежда се задължение 
във всички отоплявани 
и/или охлаждани сгради, 
държавна собственост, 
ежегодно да се предпри-
емат мерки за подобря-
ване на енергийните ха-

рактеристики на поне 
3% от общата им разгъ-
ната застроена площ.

Законопроектът пред-
вижда издаване на сер-
тификат за отделни час-
ти в дадена сграда, в 
случай че имат различно 
предназначение. В него е 
регламентирано също, че 
срокът на валидност на 
удостоверенията за впис-
ване в публичните регис-
три на лицата, извърш-
ващи сертифициране на 
сгради и обследване за 
енергийна ефективност 
на промишлени системи, 
се увеличава от 3 на 5 
години. Очаква се тази 
промяна да съдейства за 
намаляване на админи-
стративната тежест за 
бизнеса.

Одобриха законопроект за 
енергийната ефективност

Поли ВАСИЛЕВА

Окръжният съд във 
Враца осъди 25-годиш-
ния Деян Неделчев, кой-
то на 1 май м.г. подпа-
ли тръби, доставени за 
обновлението на вод-
ния цикъл на града. те 
бяха складирани в депо 
на фирма „Галактика“ 
в индустриалната зона 
на града близо до бен-
зиностанция. Пожарът 
вдигна на крак целия 
град и предизвика не-
доумението на гражда-

ните.
Подсъдимият  с ам 

се признал за виновен. 
При  първонача лни -
те разпити е разказал, 
че за запалването му 
дали пари. Пред съда 
обаче той отрече това. 
Драснал клечката по 
собствено желание, за 
което съжалявал. тъй 
като работил в съседно 
помещение, превърнато 
в автомивка, той пръв се 
притекъл на помощ на 
пристигналите пожар-
никари. Заедно с тях га-
сил огъня. Но само след 

един ден е арестуван, 
защото бил разпознат 
като подпалвач от запис 
на охранителна камера.

Съдията иван мари-
нов постанови 7,5 годи-
ни затвор при възможни 
според Наказателния ко-
декс от 3 до 12 години. 
тъй като се е признал 
за виновен, присъдата 
се намалява с една тре-
та - или Деян Неделчев 
ще прекара в затвор 5 
години. Ще излежи при-
съдата си в затворниче-
ско общежитие при общ 
режим.

Щетите за строител-
ния консорциум, който 
изпълнява проекта на 
общината за обновле-
нието на водния цикъл, 
са 311 000 лв. 11 700 лв. 
губи и фирмата, предос-
тавила склада си за съх-
ранението им. В съда 
представителят на кон-
сорциума обаче се отка-
за да предяви граждан-
ски иск към подпалвача.

Проектът за обновле-
нието на водния цикъл 
на Враца е най-големи-
ят в страната екопроект, 
изпълняван с финан-
совата помощ на еС. 
Стойността му възлиза 
на 136 млн. лв.

Осъдиха подпалвача на тръбите 
от водния цикъл на Враца

От НСОРБ настояват съгласието за достъп на 
строителите до имотите да се декларира писмено

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 ТРЕТИ 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 10.02.2015 
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 10.02.2015 година, в 14:00 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

прогноза
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Катя ТОДОРОВА

Още 600 млн. евро 
трябва да бъдат усвоени 
до края на годината по 
ОП „транспорт“ (2007-
2013 г.). това съобщи по 
време на отчета на из-
пълнението й през 2014 г. 
транспортният министър 
ивайло московски.

По думите  му,  1 ,1 
млрд. евро вече са въз-
становени от еК на Бъл-
гария по тази европрог-
рама. той смята, че въз-
становяването на парите 
е вървяло в добро темпо. 
„Ще направим всичко 
възможно да не допус-
нем загуба на средства 
по ОПт и през 2015 г.“, 
каза още министърът. 
той подчерта, че през 
миналата година не е до-

пусната загуба на сред-
ства по програмата и 
главният принос за това 
има проектът за изграж-
дането на продължение-
то на столичното метро 
до летището и бизнес-
парка.

От отчета по програ-
мата стана ясно, че вече 
е договорен целият на-
личен ресурс по ОПт. 
Разплатени са над 1,5 
млрд. евро, или 71-72 на 
сто от обема на всички 
средства от програмата. 

„Общо 22 инвести-
ционни проекта се из-
пълняват по програмата, 
като седем от тях са за-
вършени, вече са изгра-
дени и рехабилитирани 
над 250 км жп линии, 
повече от 150 км авто-
магистрали са пуснати 
в експлоатация“, уточни 

той. „Сега се работи по 
общо 15 големи проекта, 
сред които са магистра-
лите „Струма“ и „мари-
ца“, столичното метро“, 
каза още министърът.

ивайло мо сковски 
смята, че съществува 
възможност и вече се 
водят преговори с еК за 
България да се постигне 
правилото N+3. По подо-
бен начин са успели да 
договорят изпълнението 
на европрограмите други 
страни. 

„През 2015 г. се оча-
ква да бъдат пуснати 
в експлоатация 260 км 
жп линии и 125 км ав-
томагистрали“, обобщи 
зам.-ръководителят на 
управляващия орган на 
ОП „транспорт“ Галина 
Василева. Въпреки изо-
ставането на Лот 4 на ав-

томагистрала „Струма“ и 
отсечките от „марица“, 
тя е оптимист, че те ще 
бъдат успешно завърше-

ни преди края на годи-
ната. изграждането на 
интермодален терминал 
в Пловдив и модерни-

зацията на жп гарите в 
София и Бургас също се 
очаква да бъдат приклю-
чени навреме.

От СеДмицата

Модернизацията на жп гарите в 
София и Бургас ще приключи в срок

Николай АНТОНОВ

Финансиране на про-
ект за изграждане и обо-
рудване на девет наблю-
дателни кули за откри-
ване на горски пожари в 
ранен стадий и монито-
ринг на околната среда, 
както и за оборудване 
на противопожарни депа 
спечели Югозападното 
държавно предприятие 
(ЮЗДП), съобщиха от 
неговото ръководство в 
Благоевград. 

Проектът се реализира 
с финансовата помощ по 
мярка 226 - „Възстано-
вяване на горския потен-
циал и въвеждане на пре-
вантивни дейности“, на 

Програмата за развитие 
на селските райони на 
европейския съюз. Стой-
ността на инвестицията 
е близо четири милиона 
лева.

Наблюдателните кули 
ще бъдат изградени в 
девет териториални по-
деления в обхвата на 
ЮДЗП, които се отли-
чават с висока степен на 
пожарна опасност. Одо-
брени за финансиране са 
кулите в Държавно ловно 
стопанство „Дикчан“ - 
с. Сатовча, и държавни-
те горски стопанства в 
Благоевград, елешница, 
Гоце Делчев, Гърмен, 
места, Сандански, Ка-
тунци и Кресна. 

Наблюдателните кули 

представляват стоманени 
конструкции с височина 
28 метра, като на всяка 
ще бъде монтирано висо-
котехнологично оборуд-
ване, поясниха от пред-
приятието. Кулите ще се 
захранват от собствен не-
зависим енергоизточник 
и са предназначени за 
дистанционен пожарен 
мониторинг на горските 
масиви в радиус до пет 
километра.

Проектът предвижда 
също дооборудване на 
противопожарните депа 
в 17 териториални поде-
ления на ЮЗДП, както 
и купуване на защитни 
облекла за оперативните 
групи за гасене на горски 
пожари.

Нов мегазавод за електроника 
строят край Пловдив. той е на терен 
от 68 декара, а отреденият парцел е в 
землището на село царацово. Застрое-
ната площ по проект е 12 000 квадрат-
ни метра. инвестицията е за близо 40 
милиона евро и е на белгийската ком-
пания „Сензор - Найт индастриъл“, 
която има седалище и в София. Клонът 

у нас е създаден през 2005 година и 
произвежда сензори за автомобилната 
индустрия. Първият етап от предприя-
тието ще заработи през юни тази го-
дина, като в него ще бъдат наети 1500 
души. Фирмата вече е започнала пред-
варителна кампания за набиране на 
служители. ако се изпълни в цялост, 
планът е за общо 3200 работни места. 

Завод за електроника 
строят край Пловдив

Още 600 млн. евро чакаме 
по транспортната програма

Стартира проект за мониторинг 
на горски пожари

Линия продукти за хидроизолация licata+greutol®

www.licatagreutol.com

Лот 4 на „Струма“ трябва да бъде завършен до август
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„Страната ни трябва 
да усвои над 4,5 млрд. 
лева европейски пари 
от стария програмен пе-
риод (2007-2013 г.), за 
да не изгуби средства“, 
съобщи вицепремиерът 
томислав Дончев.

той припомни,  че 
през тази година се пла-
нира да бъдат отворени 
схеми на стойност около 
6,8 млрд. лева от новите 
оперативни програми. 
Плащанията през 2015-а 
за сметка на програмен 
период 2014-2020 г. се 
очаква да достигнат око-

ло 1,1 млрд. лева, допъл-
ни той. така, по думите 
му, настоящата година 
се очертава да е най-сил-
ната от гледна точка на 
работата с европари от 
началото на членството 
на България в европей-
ския съюз (еС).

Вицепремиерът при-
помни, че европейската 
комисия вече одобри две 
оперативни програми за 
новия програмен пери-
од. Очакванията му са 
по-голямата част от ос-
таналите да бъдат одо-
брени до март.

Над 4,5 млрд. лв. от 
еврофондовете „висящи“

Деветата годишна сре-
ща на бизнеса с прави-
телството бе под слога-
на „Директни въпроси. 
Конкретни отговори“. 
Оказа се, че питащите са 
определено по-малко от 
представителите на пра-
вителството, които имат 
готови отговори. Причи-
на за получилото се раз-
минаване бе фактът, че 
форумът се проведе за 
първи път без участието 

на Конфедерацията на ра-
ботодателите в България. 
От КРиБ обявиха своите 
мотиви за оттегляне от 
събитието. Оттам уточ-
ниха, че подготвят среща 
в подобен формат между 
бизнеса и управляващите, 
която ще се проведе през 
февруари. така първите 
държавни мъже на стра-
ната си зададоха сами го-
лемите въпроси на 2015-а, 
а именно - как да тръгнем 

нагоре, какви политики 
и реформи ще осигурят 
стабилност и растеж на 
икономиката. и дадоха 
своите отговори.

Глобалните тенденции, 
които ще влияят на Бъл-
гария през 2015-а, бяха 
във фокуса на политолога 
иван Кръстев, председа-
тел на УС на център за 
либерални стратегии. той 
открои като предизвика-
телство за България от-

ношението към чуждите 
инвеститори.

„Част от проблема е 
проблем и на чуждите ин-
веститори, тъй като в теж-
кия за страната кризисен 
момент те не успяха да 
убедят българското обще-
ство, че са солидарни с 
него, и изтеглиха пари към 
фирмите майки. Хората са 
изключително чувствител-
ни и още повече - хората 
са изключително готови 
да повярват на всички 
прости обяснения за това, 
което става. Затова ми-
сля, че част от проблема, 
пред който ще се изправят 

компаниите, е не как да 
инвестират, а как по друг 
начин да работят със сво-
ите потребители и граж-
даните като цяло“ - смята 
Кръстев. Според него това 
обаче, което държавата 
дължи на тези чужди ин-
веститори, е първо да се 
опита да направи разгра-
ничаване между компани-
ите. „Винаги съм учуден, 
когато се тиражира - при-
мерно елетроразпредели-
телните дружества. те са 
три - може би някои са 
по-добри от други. идеята 
е, че съществуват различ-
ни компании и не трябва 

да започва криминализа-
ция на цели индустрии и 
сектори“ - категоричен е 
политологът. това според 
него е изключително ва-
жно, защото в противен 
случай ние ще влезем в 
начин на говорене, кой-
то не решава, а създава 
проблеми. „Второ и пряко 
свързано - идеята, че чрез 
подкрепата само на бъл-
гарски фирми и българ-
ския бизнес ще се решат 
проблемите, е погреш-
на. и страната вече има 
пример за това. Случаят 
с КтБ до голяма степен 
е идеята за създаване на 

темата

Бизнесът абдикира от големите  реформи
Първите държавни мъже сами решават 
икономическия ребус на България

България е съгласна с 
искането на еК инвести-
циите във водния сектор 
да са регионални, а не 
на ниво отделни населе-
ни места. Дискусиите са 
по въпроса кой да бъде 
бенефициент по новата 
програма „Околна сре-
да“. Брюксел настоява 
това да са ВиК друже-
ствата, докато България 
защитава тезата, че об-
щините са най-подходя-
щи за тази роля. това ко-
ментира вицепремиерът 
томислав Дончев.

той посочи, че ВиК 
дружествата са доказа-
ли техническата си екс-
пертиза от гледна точка 
на мрежата. „Нямаме 
доказателства за капаци-
тета им да възлагат об-

ществени поръчки и да 
осъществяват проекти“, 
допълни вицепремиерът.

Според него в момен-
та се търси компромисен 
вариант в някаква ком-
бинация между мест-
ните власти и ВиК дру-
жествата, още повече 
че съгласно Закона за 
устройството на тери-

торията пряката отго-
ворност за строителните 
дейности е на местните 
администрации.

Новата оперативна 
програма „Околна сре-
да“ (2014-2020 г.) веро-
ятно ще бъде одобрена 
от европейската коми-
сия през април или къс-
ната пролет.

ВиК дружества и общини 
в битка за „Околна среда“

Дончев подчерта, че страната ни има нужда от 
радикални реформи в ключови сектори, които не 
само да доведат до оптимизиране на разходите, но 
и да спомогнат за подобряването на качеството на 
доставяните услуги.

Сред важните предизвикателства томислав 
Дончев нареди реформата на правораздавателната 
и на енергийната система. Приоритет, по думите 
му, е балансирането на енергийната система. той 
допълни също, че и правителството, и регулатор-
ните органи трябва „да изчерпят всички шансове 
да държат цената на енергийните ресурси ниска“, 
за да постигне икономиката ни по-добра конку-
рентоспособност.

прИорИТЕТИ

Страната ни е подложена на 
силен натиск. това заяви пре-
миерът Бойко Борисов по повод 
изказването на президента на 
Русия Владимир Путин за пре-
кратяването на проекта „Южен 
поток“.

министър-председателят уве-
ри, че като „минат емоциите“, 
ще преговаряме с турция и еС 
България да остане в транзита на 
газ с газовия хъб, който властта 
предлага, или по друг начин. 

По отношение на енергийната 

независимост се предприемат 
действия за насърчаване на мест-
ния добив, като преди седмици 
са издадени разрешителни за 
проучвания в блоковете Сили-
стар и терес в Черно море.

Ускорено се изграждат и ин-
терконекторните връзки със съ-
седните страни - Гърция, тур-
ция и Сърбия. На 8 януари е 
подписано ново споразумение за 
проекта с Гърция, по който не 
са предприемани действия от го-
дина и половина. това е спъвало 
двата инвеститора - Българския 
енергиен холдинг и гръцката га-
зова компания IGI Poseidon.

В бюджет 2015 правителството 
е заделило 80 млн. евро държав-
на гаранция за проекта, а в мо-
мента се търси начин за цялост-
но финансиране на тази връзка с 
пари от еС.

Преговаряме с Турция и ЕС за 
газовия хъб
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българска банка, отзивчива 
към различни правител-
ства, която ще помогне и 
ще бъде използвана в мо-
мент на криза. Видяхме 
как завърши този експе-

римент. Превръщането на 
българския бизнес в един-
ствения печеливш доведе 
до това, че 3 млрд. лв. би-
ват изплащани от българ-
ските данъкоплатци. тази 

част от проблема трябва 
да стане ясна на граждани-
те“ - е подчертал по време 
на форума председателят 
на центъра за либерални 
стратегии.

темата

Бизнесът абдикира от големите  реформи
Правителството е предприело ре-

визия на дружествата в енергетиката. 
Първите проверки са за НеК и топло-
фикационните дружества в маришкия 
басейн, а поетапно ще обхванат и 
други фирми. това заяви енергийният 
министър теменужка Петкова. тя уточ-
ни, че резултатите от първите одити ще 
бъдат готови до месец, но отказа да ко-
ментира дали има открити нарушения 
досега. 

Пропастта в енергетиката е огромна 
и нито правителството, нито бизнесът 
могат самостоятелно да я преодолеят, 
категорична бе Петкова. тя призова 
за съвместни действия и посочи, че в 
предишни години голяма част от реше-
нията в сектора са били взимани под 
политически натиск. това е довело до 

сериозни загуби в Националната елек-
трическа компания (НеК), като теку-
щият дефицит в държавната компания 
е 598 млн. лева.

За да не бъдат повторени проекти 
като аец „Белене“ и хидровъзела 
„цанков камък“, които са причината 
за загуба от около 1 млрд. лева за НеК, 
трябват широки дискусии и анали-

зи, които да отчитат интересите и на 
обществото, и на бизнеса, каза още 
Петкова.

министърът заяви, че от началото 
на мандата правителството е започнало 
сериозни мерки за стабилизиране на 
сектора, които са в две насоки - нама-
ляване на енергийната зависимост и 
подобряване на финансовата стабил-
ност в енергетиката.

Част от действията в посока фи-
нансово оздравяване са преговорите 
с т.нар. „американски централи“ в 
маришкия басейн. Петкова допълни, 
че разговорите текат в добър диалог 
с инвеститорите и са създадени две 
работни групи по казуса. тя очаква до 
края на март преговорите да приклю-
чат с позитивен резултат.

Започнаха ревизии 
в енергетиката

МиниСТъР ТеМенужКа ПеТКОВа:

САНИРАЙТЕ С
TONDACH®

лесно;

ефективно;

дълготрайно;

сигурно;

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

Правителството подготвя допълни-
телни законодателни промени, които 
да гарантират по-добър контрол над 
банковия сектор. това заяви финансо-
вият министър Владислав Горанов по 
време на 9-ата среща на бизнеса и пра-
вителството. той не даде подробности 
за обмисляните идеи, но уточни, че ще 
има промяна в отговорността на колек-
тивните надзори и засилване на кон-
трола върху системата. Според него 
финансовият надзор над банките не е 
бил добре структуриран и това е ста-
нало ясно по време на лятната криза. 

Горанов посочи още, че неписаното 
правило „Парите обичат тишината“ не 
е повод да се премълчават или прикри-
ват неудачите в системата. 

Според финансовия министър слу-
чилото се с КтБ не е чисто банков 
казус, а е „липсвала държавност, която 
да действа“.

„Няколко месеца наблюдавахме 
проблема, без да имаме инструмен-
тариум да го решим“, уточни Гора-

нов. Според него кризата с банката 
е показала още, че обществото няма 
имунитет да забелязва натрупването 
на диспропорции. В същото време, 
въпреки неудачите, случилото се с 
банката с отнет лиценз не е разклатило 
цялата финансова система, успокои 
министърът. 

 „Финансовата система е стабилна 
или поне хората смятат така“, обясни 
Горанов, посочвайки, че само 2% от 
влоговете, изплатени на клиентите на 
КтБ, са напуснали банковата система. 

Допълнителен надзор 
над банковия сектор

оБЕЩано

ÑПарите обичат тишинатаî не е повод да 
се премълчават неудачите в системата, 
смята Владислав Горанов
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Разговаря  
Ирина ГЕНОВА

- Арх. Илиева, с как-
во Бургас спечели при-
за „Най-добър град за 
живеене“ през 2014 г.? 
Какво го отличи от ос-
таналите?

- Смятам, че Бургас 
спечели с интегрираната 
си политика и с взаимо-
връзката с различните 
дейности и реализирани 
проекти конкретно през 
годината.

това касае например 
образователната инфра-
структура и започвайки 
от по-добрите условия 
за децата - за спорт, за 
извънкласни дейности, 
и съчетано със занима-
нията в училище. Ние 
се стремим да създаваме 
условия, които да възпи-
тават култура у подра-
стващите. това води и до 
подобряване на качест-
вото на образователния 
процес. Реконструкцията 
на училищните дворове и 
изграждането на спортни 
площадки в непосред-
ствена близост им дават 
възможност за упражня-
ване на спорт в едни съ-
временни условия и това 
също оказва влияние вър-
ху културните ценности. 
Например изграждането 
на спортни площадки в 
СОУ „иван Вазов“ дава 
възможност не само на 

учениците, но и всич-
ки, които желаят да ги 
ползват. Не на последно 
място Бургас е най-до-
брият град за живеене 
и заради съпътстващата 
инфраструктура - улична 
мрежа, достъпна среда, 
пешеходни трасета, ве-
лоалеи. От друга страна, 
и градският транспорт, 
съчетан с веломрежата, 
парковете, градините, зо-
ните за отдих. Всичко 
това не е само в централ-
ната градска част, но дос-
тига до всеки гражданин 
в неговия комплекс. 

- Какво е най-важно-
то, което предстои през 
2015 г.?

- Община Бургас от-
ново залага на изграж-
дането на спортни пло-
щадки и спортни ком-
плекси. Всяка година се 
предвиждат средства за 
изграждане за това. Зна-
чителна част от съоръже-
нията могат да се ползват 

и от хора с увреждания.
- А пазят ли се съоръ-

женията?
- Отначало имаше по-

вече вандалски актове, 
сега намаляха. Работим 
в тази посока върху съз-
нанието на гражданите. 
Защото все пак това са 
парите на бургазлии, 
тези, които се влагат в 
ремонтите на съоръжени-
ята. те биха могли да се 
използват за нова детска 
или спортна площадка.

- Какви са приорите-
тите на община Бургас?

- Приоритетите са за-
ложени в капиталовата 
програма на общината. 
Сега се проведоха об-
ществени обсъждания по 
райони. В момента всич-
ки предложения, които 
са постъпили по време на 
обществените обсъжда-
ния, се обработват. така 
че да се оформи оконча-
телният вид на капита-
ловата програма и тя да 
бъде гласувана от Об-
щинския съвет. Продъл-
жава надграждането на 
това, което е започнато.

- Кои са по-мащабни-
те проекти и обекти за 
2015 г.?

-  Основно това  са 
обектите от „интегри-
ран градски транспорт“. 
От една страна, това е 
изграждането на вело-
мрежа и рекострукция 
на уличната мрежа. това 
включва и изграждане-

то на автобусни спирки 
на интегрирания град-
ски транспорт. Продъл-
жава изграждането на 
централната автобусна 
спирка на „Бургасбус“, 
реконструкцията на ав-
тогара „Юг“. В отделна 
част са велоалеите, кои-
то не са в интегрирания 
градски транспорт, но се 
свързват с другите в общ 
ринг. Отделна обособе-
на позиция са велоалеи 
извън градската терито-
рия - минерални бани и 
Банево, както и до Край-
морие. Ще се изградят и 
велоалеи от Приморски 
парк до парк „езеро“ и 
до местността Кьошето 
с възможност за връзка 
със Сарафово. тези вело-
алеи към кварталите ще 
намалят ползването на 
лични превозни средства, 
ще намали трафикът, за-
дръстванията, вреднос-
тите във въздуха. Ще бъ-
дат изградени пасарелки 

на „трапезица“ и „ми-
раж“, като изграждането 
на тази на „трапезица“ е 
свързано и с реконсрук-
цията на кръстовище-
то в кръгово движение. 
то от своя страна ще 
облакчи трафика. Про-
дължава изграждането 
на спортна зала „арена 
Бургас“. Също и аварий-

но-възстановитилните 
дейности на храм „Св. 
Св. Кирил и методий“. 
един от големите и се-
риозни обекти е експо-
център „Флора Бургас“, 
който трябва да завърши 
до пролетта. Също така 
стартира реконструкция 
на бившите бомобоубе-
жища в Приморски парк 
и изграждането на Под-
земния град. Надяваме се 
да стартират и проектите 
по „техническа помощ“ 
по Оперативна програма 
„Регионално развитие“ за 
довършване на ул. „алек-
сандровска“ на втори 
етап, реконструкция на 
ул. „Батенберг“ и към зо-
ната за свободния достъп 
до пристанището. Пред-
стои и реконструкция-
та на Културния дом на 
нефтохимика, на бившия 
дом „Коджакафалията“ и 
свързването му с учебния 
корпус на Природо-мате-
матическата гимназия и 

Гимназията за романски 
езици, както и с новия 
спортен комплекс. Про-
дължава работата по ва-
жните инфраструктурни 
проекти, ВиК мрежите 
по квартали, завършва-
не на обходния път през 
надлеза на товарна гара.

- Какво могат да оча-
кват туристите през 
следващото лято като 
обекти за посещение?

- Продължава рабо-
тата по аква Калиде 
като един паметник на 
много сериозна история, 
включващ в себе си кул-
тура, туризъм и зелена 
среда. Подземният град 
ще бъде новата туристи-
ческа дестинация това 
лято. 

той ще бъде част от 
целия културен марш-
рут, който се изгражда 
от централната градска 
част през парка, кази-
ното, Подземния град, 

моста и до остров Све-
та анастасия. Работи се 
върху разкриването на 
историческото наслед-
ство, открито в Сарафо-
во, знаете за църквата, 
която морето разкри. 

- Вие често спомена-
вате достъпната среда. 
Какво още планирате в 
това направление?

- Съгласно изисквани-
ята на действащата нор-

мативна уредба, изграж-
дащите се нови спорт-
ни съоръжения и детски 
площадки се проектират 
и реализират така, че да 
бъдат достъпни и за хора 
с увреждания. В съот-
ветствие с изискванията 
са например: площадка 
„Стената на приказки-
те“, Зона за отдих с дет-
ска площадка до Старата 
поща, площадка до дом 
„Надежда“, спортна пло-
щадка в Борисова гра-
дина, детски площадки 
в комплесите „Славей-
ков“, „изгрев“, „Зорни-
ца“, „меден Рудник“ и 
кв. Сарафово. изцяло 
оборудвана с уреди за 
деца с увреждания е дет-
ската площадка в парк 
„изгрев“ в к-с „Славей-
ков“. На територията на 
общината са реализирани 
нови 18 детски площадки 
и 4 нови спортни игрища 
през последните години. 

До всички зони за спорт 
и отдих се обследват 
маршрути за безконфлик-
тен достъп. Новоизгра-
дената пешеходна зона 
по ул. „александровска“ 
също е съобразена с оси-
гуряване на достъпност. 
Кътовете за сядане в кон-
фликтните зони са изпъл-
нени с ивици от тактилни 
плочи и водещи ивици. 
Не на последно място 

следва да отбележим и 
реализациите по проекта 
за интегриран градски 
транспорт с осигуряване 
на достъпни автобуси и 
тролейбуси и достъпни 
съоръжения в зоната на 
спирките. Голяма част от 
тях ще бъдат реализира-
ни през 2015 г.

- Какъв е пътят Бур-
гас да стане един по-зе-
лен град?

- мисля, че пътят е 
продължаване на тради-
цията. Разбира се, този 
процес е бавен, дълъг, из-
исква се и голяма битка 
със собственици на имо-
ти, но смятам, че страте-
гията, която вече е поета, 
трябва да бъде следвана 
докрай. По този начин 
ще може да реализираме 
всичко, което е заложено 
в устройствените плано-
ве. За съжаление, в ста-
рата градска част голяма 
част от нещата вече са 

невъзвратими, тъй като 
имотите в центъра са 
малки. там има и култур-
но наследство, изисква-
нията на това наследство 
ограничават прилагането 
на иновативен подход, 
поставяне на вертикални 
и хоризонтални озеленя-
вания по нива и покриви, 
но в останалите части на 
града смятам, че това е 
постижимо.

Продължава изграждането на спортна 
зала „Арена Бургас“. Също и аварийно-
възстановителните дейности на храм „Св. Св. 
Кирил и Методий“

На територията на общината са реализирани 
нови 18 детски площадки и 4 спортни игрища 
през последните години

Веселина Илиева, главен архитект на община Бургас:

Веселина Или-
ева е архитект-
магистър, възпи-
таник на ВИАС 
(Висш институт 
по  архитекту-
ра и строител-
ство) - гр. София. 
Преди да заеме 
поста главен ар-
хитект на об-
щ и н а  Б у р г а с , 
трупа професи-
онален опит на 
различни пози-
ции -  като гл . 
експерт ТСУ, гл. 
специалист ТСУ 
и жп контрол, 
председател на 
АХС, председател 
на архитектур-
но-художестве-
н о  о д о б р я в а н е 
на проекти. Ра-
ботила е в Тeри-
ториална  про-
ектантска орга-
низация - Бургас, 
община Созопол 
и Институт по 
корабостроене.

Транспортът и достъпната среда 
са приоритетите ни за 2015-а
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Сградата на бившия 
конак в мелник ще бъде 
възстановена по проект 
с европейско финанси-
ране. Средствата са по 
Програмата за разви-
тие на селските регио-
ни. Проектът предвижда 
цялостна консервация, 
реставрация и социали-
зация на обекта и пре-
връщането му в музей 
на историята на града.

идеята е там да бъ-
дат събрани факти и 
документи от значими 
събития не само от ис-
торията на мелник, а на 
целия регион.

Ще бъдат обособе-
ни ателиета с иконопис 
и с местни занаяти. В 
тях ще бъде изложена 
и мелнишка керамика, 
която е откривана през 
годините в огромни ко-
личества при археоло-
гически разкопки. На 
туристите ще се пред-
лага възможността сами 

да изработват предмети, 
характерни за региона.

Преди няколко годи-
ни е направен основен 
ремонт на покрива на 
конака, който е спрял 
опасни течове. След ре-
конструкцията здани-
ето остава затворено. 
Ремонтът на сградата 
тогава е струвал около 
70 хил. лева.

По неофициални дан-
ни на община Сандан-
ски сградата на конака 
е изградена през 1821 
година и до 1913 годи-
на там се е помещавала 
градската и областната 

управа. Когато градът 
се връща в пределите 
на България, конакът 
е превърнат в прави-
телствено здание. През 
годините предназна-
чението на сградата се 
променя няколко пъти. 
До 1972 година тя е 
функционирала като 
училище, а след това 
като ученически панси-
он. През 90-те години 
на ХХ век тя е изоставе-
на. Реконструкцията на 
сградата е предвидена в 
програмата за устойчи-
во развитие на туризма 
в община Сандански. 

Засилен интерес към 
стари селски къщи от-
читат през последното 
шестмесечие брокерските 
агенции. Все повече бъл-
гари търсят да закупят 
втори дом на село, като 
задължително условие 
обаче е близостта до гра-
да, добрата транспортна 
връзка и инфраструктура 
в прилично състояние. 
През последната година 
продажбите са се увели-
чили с над 40% спрямо 
същия период на мина-
лата година, отчитат още 
брокерите. Най-много-

бройни са сделките в 
Бургаско - около една 
трета от общия обем. 
именно затова и ценови-
те нива там са най-високи 
- средно по 28 000 евро.

Най-евтино вървят къ-
щите в Ямболско - по 14 
000-14 300 евро. Във Ва-
рна и Добрич цената е 
средно 18 000 евро.

Селата около Пловдив, 
Стара Загора, Ямбол и 
елхово са другите райо-
ни, които привличат вни-
манието на купувачите. 
там къщите са доста по-
евтини от тези по морето. 

Качествени и ремонти-
рани имоти могат да се 
намерят на цени около 15 
000 евро.

Раздвижване на пазара 
има и в околието на Ве-
лико търново и Габрово, 
като разликата в цените 
на имотите в двата райо-
на е почти минимална. 
Сред купувачите, кои-
то доскоро бяха основ-
но чужденци, вече има 
и доста българи. едно 
от най-важните условия, 
за които се следи, е по-
стройките да са конструк-
тивно здрави и да не се 

налагат основни ремон-
ти. Скъпо се продават 
обаче недвижимости в 
архитектурни резервати, 
като Боженци и арбана-
си. там изцяло ренови-
раните къщи вървят от 
около 120 хиляди лева 
до 250 хиляди лева. Въ-
преки оживлението от 
страна на българските 

купувачи, чужденците са 
готови да инвестират два 
пъти повече пари в ку-
пуването на жилище на 
село. Обикновено те тър-
сят имоти на стойност от 
30 до 40 хиляди евро, в 
които може веднага да се 
настанят, без да се правят 
ремонти.

По данни на национал-

ните агенции за недви-
жими имоти руснаците 
са около 30% от всички 
купувачи на къщи по се-
лата. Отскоро сред кли-
ентите има белгийци и 
холандци. Само за по-
следните два месеца с 
тях има сключени сделки 
в пет села около Велико 
търново.

Бум на оферти за продажби на хо-
тели, чиито собственици са затънали 
в дългове, отчитат частните съдия-
изпълнители в страната. В момента 
на тезгяха са 34 обекта, които си тър-
сят нов собственик, с обща начална 
цена 27,43 млн. лв. Бройката обаче 
нараства лавинообразно. В края на 
миналата година на пазара са били 
предложени 23 комплекса с борчове. 
Половин месец по-късно за публична 
продан вече са обявени още 11 имота. 
това е ръст от 48 на сто. В началото 
на кризата повечето продажби са били 
на апартаменти и къщи на физически 
лица, които не са могли да си плащат 
ипотеките. Бройката на подобни офер-
ти продължава да е най-многобройна 
(1163 апартамента и 530 къщи). Сега 
обаче ситуацията се променя. Хората 
постепенно стабилизират финансово-
то си състояние, а вече отражението 
на кризата е най-видимо при бизнеса, 
коментират експерти.

Според тях, от 2009 г. до сега за 

продан са били обявени не повече от 
8 хотела заради дългове. В последно 
време обаче тази тенденция се засил-
ва сериозно и ще продължи и през 
настоящата година. В момента най-
скъпата оферта е за четиризвезден 
комплекс в арбанаси. той се продава 
заради запор на ипотеки към една от 
големите банки у нас. Комплексът 
разполага с 39 двойни стаи, 4 тройни, 
5 студиа и 2 апартамента. Купувач 
се търси и за хотел в Пампорово, 
чиято цена тръгва от 3 млн. лв. той 
е три звезди и има 9 апартамента, 36 
двойни и 26 тройни стаи. Като цяло 
най-евтините оферти за продажба на 
хотели тръгват от 27 680 лв. и стигат 
до 7,14 млн. лв.

Сред интересните предложения е 
и цял комплекс с площ 15 000 кв. м в 
русенското с. Ново село. Срещу 240 
000 лв. начална цена се продават жи-
лищна сграда, плувен басейн, диско-
тека и гора, като хотелът е запориран 
отново заради ипотека.

34 хотела на тезгяха

имОти

Найñмногобройни са сделките в района 
на Бургас, Пловдив и Стара Загора

Интересът към селските къщи се възражда

Пазарът на бизнес имоти 
в европейския съюз (еС) и 
еврозоната се очаква да запи-
ше положителен растеж през 
2015 г., въпреки засилващата 

се икономическа несигурност 
в региона, сочи прогноза на 
Goldman Sachs. Очакванията 
на компанията са през тази го-
дина обемът на инвестициите 

в бизнес имоти в региона да 
достигне 175-180 млрд. евро. 
За 2014 г. прогнозата е била за 
вложения от порядъка на 160 
млрд. евро. това е с 10 на сто 
повече в сравнение с отчетено-
то през 2013 г.

Всички основни сегмен-
ти от пазара на бизнес имоти 
привличат силен интерес, ко-
ментират от Goldman Sachs. 
Засилват се и инвестициите в 

по-специфичните и второсте-
пенни сегменти от пазара, като 
хотелите, имотите в сферата на 
здравеопазването и тези за нас-
таняване на студенти.

От компанията отчитат, че 
се наблюдава силно възстано-
вяване на пазарите в мадрид 
и Дъблин. Очаква се търсенето 
да се разшири и към по-малки-
те градове, а инвеститорите да 
започнат да поемат по-голям 

риск за качествени второсте-
пенни активи.

Окуражаващи са тенденци-
ите на пазарите и в централна 
и източна европа. Наемите на 
повечето пазари се запазват на 
по-ниски равнища, въпреки 
подема на инвестициите. това 
допълнително би подкрепило 
активността на наемателите 
през 2015 г., посочват още от 
Goldman Sachs.

Инвестициите в бизнес площи в 
ЕС ще достигнат 180 млрд. евро

Превръщат в музей бившия 
конак в Мелник
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Категорична съм, че 
по-голямата част от об-
ществените поръчки са 
направени за определени 
хора. и винаги се взи-
ма под внимание мини-
малната цена, която най-
вероятно е договорена 
предварително. Факт е, 
че печелят винаги тези 
поръчки, които са най-
евтини. и най-големият 
проблем, според мен, е в 
това, че не може да се на-
прави адекватно ценооб-
разуване на нашите про-

екти. те са с изключи-
телно ниски цени, а дъм-
пингът е на много високо 
ниво. и оттам се полу-
чава така, че да печелят 
винаги определени хора. 
Възможно е да се ограни-
чат корупционните прак-
тики, но първо, трябва 
да се регулират цените. 
и второ - съществуват 
две професионални ор-
ганизации - КаБ и СаБ, 
ако всичко минава през 
тях, нещата ще са по-до-
бре. Но вече никой не се 
обръща към нас. много 
рядко се търси мнението 
на специалистите. Дори 
наскоро, колегите в Ста-
ра Загора имаха един та-

къв случай с обществена 
поръчка на много ниска 
цена и не можаха да се 
преборят. Какво остава за 
организациите в по-мал-
ките градове. Давам КаБ 
- Стара Загора за пример, 
защото тя е една от най-
дейните в страната.

Не мога да не подчер-
тая, че нещата са свърза-
ни основно и със Закона 
за устройство на терито-
рията. и всъщност оттам 
тръгват и проблемите. 
така че ако се мисли в 
посока спиране на ко-
рупционните практики, 
то най-напред трябва да 
се започне от промени в 
ЗУт.

Липсва адекватно 
ценообразуване

Арх. Калина Мерудийска, САБ - Враца:

Няма как, след като във 
всеки доклад на Брюксел 
страната ни е критикува-
на, че не може да пребо-
ри корупцията, сферите 
строителство и архитек-
тура да са пощадени. В 
частната си практика съм 
имала случаи, за да стане 
едно или друго, да са ми 
искали нещо под масата. 
Обикновено натискът е 
адресиран към инвести-
тора и се играе по него-

вите нерви. той решава 
дали и как да се бори. аз 
лично в такива ситуации 
съм проявявала търпение 
и съм пробвала всичко 
възможно по каналния 
ред. Понякога става, по-
някога - не! Въпрос на 
личен избор е дали ще се 
поддадеш и ще влезеш 
в схема, или ще играеш 
честно, дори когато зна-
еш, че участваш в нагла-
сен конкурс например.

Играе се по нервите 
на инвеститора

Арх. Галина Иванчева, КАБ - София:

За корупция в твор-
ческата работа на архи-
тектите не може да се 
говори; тя засяга по-ско-
ро дейности, свързани с 
администрацията. 

Самите общини би 
трябвало да преминат 
към регистрационен ре-
жим и да се занимават 
повече с градоустрой-
ство, както е по света, а 
не да издават разрешения 
за строеж, скици и визи. 

РДНСК, които в момен-
та глобяват общини и 
главни архитекти, могат 
да поемат функцията на 
своеобразна строителна 
полиция. ако има неред-
ности, пасивите трябва 
да се поемат от надзорна-
та фирма и от проектан-
та. Обсъждали сме този 
въпрос в Камарата на ар-
хитектите. идеята звучи 
революционно, но такава 
е практиката по света.

Разрешенията за строеж да 
не се издават от общините

Арх. Георги Чернев, КАБ - Стара Загора:

Как да се спрат корупционните  практики?

Колкото и абсурдно 
да е понякога, корупци-
ята е родена от калпави 
закони и нормативни ак-
тове. и затова е виновна 
държавата, а не хората. 
Най-пресният пример за 
мен е предстоящото са-
ниране. то е брилянтна 
възможност за разгръща-
не на корупционни прак-
тики, и то повсемест-
но. Държавата решава, 
че ще изсипе огромни 
средства на общинските 
администрации, на това 
отгоре им дава карт-
бланш те да определят 
на кой и как да ги по-
делят. Контролът върху 
процеса пак е на местно 
ниво. Без да визирам ня-
кой конкретно, само ще 

уточня, че заплатата на 
главен архитект на голям 
град е максимум 1000 
лева. и често се казва: 
взимат по нещо стра-
нично, защото заплатите 
са им малки. ами да им 
направят възнагражде-
нията, ако трябва, 5000 

лева, но общинските ад-
министрации да са без-
упречни и всичките им 
решения да са прозрач-
ни. а сега какво е - из-
сипват се едни милиони 
на пазара и шепа хора по 
места определят кой ще 
санира и кой не. От тях 
зависи как ще се разпре-
дели баницата, а всеки 
иска парченце. На всич-
кото отгоре се бърза, 
кампанията е на акорд и 
това е 100% съмнително. 
В някои случаи парите 
за саниране са колкото 
половината бюджет на 
дадения град. Концен-
трацията едновременно 
на пари и власт ражда 
корупция и в дъното на 
това стои държавата. 

Концентрацията на 
пари и власт е порочна

Арх. Иван Кючуков, КАБ - Бургас:
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един от начините да 
се спре корупцията е 
самата Камара да кон-
тролира дейността на 
бранша. тя обаче от-
казва да  поеме тази 
функция. Членовете си 
плащат членския внос, 
а КаБ, от своя страна, 
им дава документ, че са 
трудоспособни. това е 
всичко. Липсва соци-
ална защита на архи-
тектите, каквато има в 
Германия, както и за-
щита на частния им 
интерес. Когато става 

дума за частен случай, 
всички, освен лично за-
сегнатия, предпочитат 
да не реагират, за да не 
си създадат неприятно-
сти. Не зная дали това е 
част от националния ни 
характер, но е факт, че 
като българи не можем 
да защитим общия си 
интерес.

Другият начин да се 
избегне корупцията е 
големите обекти да се 
възлагат на конкурсен 
принцип. така ще се 
сложи край на лошата 

практика да се търсят 
какви ли не аргументи, 
за да се избере този или 
онзи проект.

Конкурсите са добро 
решение

Величко Куртев, КАБ - Пловдив:

трудно биха могли да 
се спрат корупционни-
те практики в България, 
поне към момента. Защо-
то правилата, по които 
се правят обществените 
поръчки, не позволяват 
избор на качествен из-
пълнител. Обикновено 
има разлика дали поръч-

ката ще е за проектира-
не или за строителство, 
защото за проектирането 
например, трябва да има 
качествени критерии, а 
не да се прави по цена. 
и за мен това е основ-
ният проблем. Няма ме-
ханизми и правила, по 
които да може да се из-
бере качествен изпълни-
тел. Друг въпрос е, че в 
самите комисии, които 
оценяват офертите, би 
трябвало да има няка-
къв независим арбитър. 
може би първо да се 
мине през комисия, която 
да класира офертите и 
след това инвеститорът 
или заинтересованият да 
може да избира измеж-

ду класираните най-до-
бри предложения. Сега 
много често преценката 
се прави от абсолютно 
некомпетентни хора. На-
пример в някои общини 
преценката се прави от 
счетоводителя или пък 
от стопанския ръково-
дител, които изобщо си 
нямат понятие за какво 
става въпрос. и затова 
се определя и офертата 
с най-ниската цена, за-
щото това е най-лесно. 
Предвид икономическата 
обстановка, разбира се, 
че ще се търси най-ев-
тиният вариант, защото 
няма други възможности, 
но трябва да се мисли и 
за крайния резултат.

Няма механизми за избор 
на качествен изпълнител

Арх. Златина Йорданова, САБ - Русе:

„Храбрият архитект“ 
- това име си спечели 
арх. Георги Янев, който 
разкри преди 7 години 
корупционната схема 
от 50 000 лв. във фонд 
„Републиканска пътна 
инфраструктура“. След 
негов сигнал на 24 яну-
ари 2008 г. полицията 
арестува с белязани пари 
Любомир Лилов, дирек-
тор на дирекция „Усвоя-
ване на средства от еС“, 
и иван Владимиров, на-
чалник-отдел „Подго-
товка, търгове и догова-

ряне“ във фонд „Пъти-
ща“. Двамата поискали 
подкупа, за да променят 
статута на 200 дка земе-
делска земя край Велико 
търново, като я тран-
сформират в такава с 
право на строеж.

На 7 май 2009 г. Со-
фийският апелативен 
съд намали присъдата 
на Владимиров от 5 на 
4 години ефективно ли-
шаване от свобода, уве-
личи забраната да заема 
ръководна длъжност от 
3 на 4 години и запази 

глобата в размер на 20 
000 лева. Съдът обаче 
оправда Любомир Ли-
лов по обвинението, че 
е поискал подкуп, но по-
твърди присъдата му от 
1 година условно лиша-
ване от свобода, 3 годи-
ни изпитателен срок и 
5000 лв. глоба. 

тогавашният вътре-
шен министър Румен 
Петков награди Янев 
с кортик за проявена 
гражданска смелост. 
Към днешна дата обаче 
архитектът признава, че 
корумпираните продъл-
жават да си искат рушве-
ти от него - най-вече за 
съгласуване на проекти. 
и че ако някой реши да 
прояви гражданска съ-
вест, трябва да има здра-
ви нерви и да е напълно 
наясно срещу кого се 
изправя. 

Неравната битка срещу 
систематаКак да се спрат корупционните  практики?

С и с т е мат а  с  ко н -
курсите у нас за мен е 
опорочена. Лошото е, 
че колегите от провин-
цията много трудно се 
включват в обществени 
поръчки, защото обик-
новено те се вземат от 
големите фирми, пре-
димно от София. Преди 
години най-напред се 
гледаше на качествата и 
на архитектурните дос-
тойнствата на проекта и 
след това на останалите 
елменти като цена и т.н. 
а сега проектирането е 
на заден план. Никой не 
се интересува добре ли е 
извършено, как е извър-
шено. Печели този, кой-
то даде най-евтина цена. 
естетическите критерии 
вече ги няма. Сега при 
приемането на проекта 
се гледа единствено дали 

отговаря на норматив-
ните изисквания и на 
ЗУт. мисля, че за да се 
спрат тези практики, би 
било добре да се вър-
не конкурсното начало, 
както беше преди време. 
Работила съм в проек-
тантска организация и 
смея да твърдя, че това 
е най-доброто както за 
архитектите със стаж, 
така и за тези, които те-

първа прохождат. Защо-
то реално сега по-мла-
дите колеги няма къде 
да се научат. може би, 
ако се възстанови кон-
курсното начало, специ-
ално за обществените 
поръчки, нещата ще се 
оправят. Също така би 
било добре за обект в 
дадена община да не се 
търсят проектанти от ця-
лата страна, а да могат 
да участват само колеги 
от въпросното населено 
място. Защото си има 
местни проектанти, кои-
то също са добри и мо-
гат да изпълнят задачата. 
Сега големите фирми 
подбиват цената на по-
малките в провинцията, 
само и само да вземат 
обекта, а после как ще 
се изгражда той, няма 
значение. 

Арх. Пенка Господинова, САБ - Монтана:

Големите обществени 
поръчки отиват в София

Португалски екип победи в конкурса за визия на пл. „Централен“ в Пловдив
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проЕкТИ:

- Защо избрахте да се 
реализирате в Бълга-
рия?

- По-скоро не беше въп-
рос на избор - така смя-
тах, че е правилно. исках 
да работя в България, да 
се занимавам с нашата - 
българска архитектура, с 
всичките й добри и лоши 
страни. За съжаление, все 
по-често се питам дали 
взех правилното реше-
ние…

Още повече, имам го-
лям интерес към опаз-
ването на недвижимото 
културно наследство и в 
частност на възрожден-
ската ни архитектура. За 
да имам възможност да 
се занимавам с това, пред 
мен не стоеше въпросът да 
се реализирам в чужбина.

- С какви проблеми 
се сблъсквате във Ва-
шата работа?

- трудностите и про-
блемите са много. Като 
започнем от липсата на 
реална рамка при ценооб-
разуването на проектант-
ските услуги, което води 
до неколегиален дъмпинг, 
минем през мудната ад-
министрация, тотална-
та корупция по всички 
етажи на одобряващите 
инстанции, често проме-
нящата се законова уред-
ба, недобре защитените 
авторски права и стигнем 
до некомпетентността 
в строителния бранш и 
липсата на контрол по 
време на строителството, 
особено при обекти от 
ниските категории. 

много съществен про-
блем е липсата на ясни 
и точни правила за ре-
алното упражняване на 
най-важния контрол - ав-
торският надзор.

- В какви обществени 
каузи, касаещи Вашия 
град или община, бихте 
се включили?

- Във всякакви, стига 
те да са градивни. Напри-
мер активно бих участ-
вал в кампании за есте-
тизация и придаване на 
характерен и цялостен 
облик на нашия град. 

Бих се включил също 
в проектиране и изграж-
дане на достъпна среда 
за хора с увреждания, 
каквато липсва в почти 
всички български градове 
и сгради. 

Арх. Александър Люнчев:

Арх. Александър Люн-
чев е роден през 1984 г. в 
Смолян. Завършва сред-
ното си образование в 
Природо-математиче-
ската гимназия „Васил 
Левски“ - Смолян. В пе-
риода от 2003 до 2009 
г. изучава специалност 
„Архитектура“  във 
Варненския свободен 
университет „Чернори-
зец Храбър“. 

От 2009 до 2012 г. 
р а б о т и  ка т о  с т а -
жант-архитект в ар-
хитектурно бюро „Арх. 
Мария Чапкънов-Люн-
чева“.

От 2012 г. до днес е 
архитект в собстве-
но проектантско бюро 
„Архстудио Люнчеви“.

В момента изучава 
„Опазване на недвижи-
мото културно наслед-
ство“ в специализиран 
курс  към НИНКН и 
Ecole de Chaillot - Фран-
ция.

Липсват ясни правила за 
упражняване на авторски надзор

Тоталната корупция и честите 
промени в законовата уредба са 
сред проблемите на гилдията
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Страната ни ще усвои 
76 милиона швейцарски 
франка (146,14 млн. лв.) 
в изпълнение на бълга-
ро-швейцарската про-
грама за сътрудничество 
за намаляване на иконо-
мическите и социални 
неравенства. Проектите 
са в няколко направле-
ния - икономически рас-
теж, социална сигурност, 
опазване на околната сре-
да. 32,2 млн. швейцарски 
франка е общата стой-

ност на финансиране на 
приоритетна ос „Околна 
среда и инфраструктура“. 
Проектите са „еколого-
съобразно обезвреждане 
на излезли от употреба 
пестициди и други пре-
парати за растителна за-
щита с изтекъл срок на 
годност“ и „Проучване 
и разработване на пи-
лотни модели за еколо-
госъобразно събиране и 
временно съхранение на 
опасни отпадъци от до-

макинства“. Документите 
са заложени в Национал-
ната политика за опаз-
ване на околната среда 
и са част от мерките за 
устойчиво управление на 
отпадъците. Предприя-
тието за управление на 
дейностите по опазване 
на околната среда е от-
говорно за възлагане и 
контролиране изпълне-
нието на предпроектните 
проучвания и изпълнение 
на проектните дейности. 

„На територията на стра-
ната са инвентаризирани 
323 склада за съхранение 
на негодни за употреба 
препарати. Установено 
е наличие на пестициди 
в 288 от тях. Общото ко-
личество на негодните 
за употреба пестициди 
продукти възлиза на 4918 
тона“, съобщи екоминис-
търът ивелина Василева. 
целта на първия проект 
е трайното обезврежда-
не на 100% от негодните 
за употреба препарати 
за растителна защита с 
изтекъл срок на годност 

на територията на цялата 
страна. Вторият проект 
предвижда изграждане-
то на общински център 
за разделно събиране и 
съхраняване на опасни 
битови отпадъци (ОБО) 
в 5 пилотни общини - 
Съединение, Левски, Со-
зопол, Разград и шумен, 
заедно с обслужваните от 
тях 17 по-малки общини. 
Петте пилотни общини 
са с най-висока степен 
на готовност, които имат 
определен общински 
имот за съхраняване на 
ОБО, класирани по брой 

положителни оценки по 
всички критерии. С реа-
лизацията на проекта ще 
бъде намалено генерира-
нето на опасни отпадъци 
от домакинствата. това 
ще доведе до редуциране 
на здравните рискове за 
населението на страната. 

В рамките на българо-
швейцарската програма 
ще бъдат подменени и 28 
стари мотриси в столи-
цата. Новите реновира-
ни трамваи ще бъдат по-
екологични, по-удобни и 
по-тихи. Очаква се те да 
тръгнат от 2016 година.

Общо 3,5 млн. лева 
ще бъдат отпуснати тази 
година в кампанията 
„За чиста околна среда“ 
на министерството на 
околната среда и водите. 
тя се провежда за 12-а 
поредна година, като 
нейната цел е да подпо-
мага дейности, свързани 
с екологичната култура.

2,3 млн. лева от ця-
лата сума ще отидат за 
проекти на общини и 
кметства, които ще мо-
гат да кандидатстват 
за финансиране до 10 
000 лева. За останалите 
средства ще кандидат-
стват училища, детски 
градини и  обедине -
ни детски комплекси. 
максималната стойност 

на един проект за тях 
е 5000 лева. Общини и 
училища имат срок до 
20 февруари да подават 
документи, а на 3 април 
ще бъдат обявени ре-
зултатите. „екоминис-
терството има сериозни 
ангажименти по отно-
шение промотирането 
на модели и идеи, които 
целят формирането на 
нова култура и съзнание, 
а най-успешният начин 
за това е чрез децата 
ни“, заяви министърът 
на околната среда и во-
дите ивелина Василева. 
„Поради тази причина 
е желателно проектите, 
които ще кандидатстват 
за финансиране по про-
грамата, да бъдат свър-
зани пряко с учебния 
или възпитателен про-

цес. Най-висока оценка 
ще получат разработ-
ките, които в най-голя-
ма степен приобщават 
децата към проекта и 
вменяват дългосрочни 
задължения“, обясни 
министърът. „целим 
проследимост на реали-
зирането на идеята, въз-
можности за дългосроч-
но развитие и продължа-
ване на проекта - добави 
тя. - Ще подкрепяме 
проекти, свързани с ак-
тивно участие на граж-
даните и общественост-
та“, каза Василева по 
отношение на проекти-
те, които ще представят 
общините и кметствата. 
По думите й, това не са 
големи като обем фи-
нансиране проекти, но 
имат голям ефект.

Пловдив е единствената община в 
България, която въвежда минимален 
екологичен клас евро-5 на техниката, 
която се грижи за чистотата на града. 
това заяви кметът на Пловдив инж. 
иван тотев при приемането на новите 
сметовози, контейнеровози, самосва-
ли, мотометачни и мотомиячни маши-
ни.

Съгласно подписания с община 
Пловдив договор, фирмата изпълнител 
КмД инвестира над 10 млн. лв. в заку-
пуването на 80 чисто нови и модерни 

автомобила. В сравнение с досегашна-
та техника, те са много по-безшумни 
и щадящи чистотата на атмосферния 
въздух. По думите на градоначалника, 
в последните години е налице по-
стоянна тенденция за намаляване на 
фините прахови частици, като дните с 
превишение са намалели с 50 процен-
та. „Община Пловдив е сред малкото 
общини, в които пет пъти в седмицата 
мием улиците първи клас, три пъти 
- втори клас, и веднъж седмично - тре-
токласните улици“, припомни тотев.

Само за тази година предстои въ-
веждането в експлоатация на нова тех-
ника за около 2 млн. лв., която съвсем 
скоро ще бъде произведена в швейцар-
ски и германски заводи. това означава, 
че за 2015 г. Пловдив инвестира в 
поддържане на чистотата и опазване 
на въздуха 12 млн. лв. - сума, която не 
може да бъде сравнена с друго място в 
страната, подчерта инж. тотев.

Висшият експертен екологи-
чен съвет към мОСВ одобрил 
оценката за въздействие върху 
околната среда (ОВОС) за пред-
стоящо изграждане на 7-и блок 
на аец „Козлодуй“. това съоб-
щи замeстник-министърът на 
околната среда и водите Бойко 
малинов, който участва в съ-
вета. това е последният етап от 
процедурата. Докладът по ОВОС 
за нова ядрена мощност на аец 
„Козлодуй“ е допълнен с условия 
и план с мерки към инвестици-
онното предложение, които ще 
трябва инвеститорът да изпъл-
нява. Основните препоръки са за 

изпълнението на изискванията за 
изграждане и експлоатация на яд-
рено съоръжение. те са съобразе-
ни и със забележките на неправи-
телствените организации, обясни 
малинов. Според процедурата, 
след гласуването министърът на 
околната среда и водите трябва 

да издаде окончателното решение 
по ОВОС, а след публикуването 
тече срок, в който то може да се 
обжалва. екооценката е съгла-
сувана и със съседна Румъния, 
както и с организации в австрия, 
откъдето е имало заявен интерес 
за участие в обсъжданията.

Със 76 млн. швейцарски франка преодоляваме 
икономическите неравенства

еКОЛОГиЯ

Половината от средствата са за изграждане 
на депа за опасни битови отпадъци и 

обезвреждане на складове с негодни препарати

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Стартира кампания 
ÑЗа чиста околна средаî

Пловдив инвестира 
12 млн. лв. в чистотата

Одобриха екооценката на новата 
мощност в АЕЦ „Козлодуй“
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Катя ТОДОРОВА

17 големи проекта за 
строителство и ремонт на 
улична инфраструктура 
ще бъдат реализирани до 
края на годината в София, 
предвиждат плановете на 
Столична община.

Най-скъпият обект, кой-
то по предварителни из-
числения трябва да излезе 
почти 28 млн. лв., е за из-
граждането на естакада 
на кръстовището на буле-
вардите „Гешов“ и „Бъл-

гария“. Строителството се 
забави заради обжалвания 
в съда. Проектът предвиж-
да съоръжението да е на 
2 нива - отгоре с кръгово 
кръстовище, а отдолу дви-
жението ще се регулира 
със светофари. Неправи-
телствени организации от 
София са недоволни, че 
е приет вариантът, който 
няма да намали задръства-
нията по булевардите. те 
искат общината да изгради 
безконфликтно кръстови-
ще на 3 нива, което да га-
рантира бърз непрекъснат 

трафик и изхвърлянето на 
по-малко вредни емисии 
в атмосферата от автомо-
билите.

На второ място по раз-
мер на инвестицията ще е 
ремонтът на 6 км от бул. 
„Вл. Вазов“ - от моста 
„Чавдар“ до бул. „Ботев-
градско шосе“. За реализа-
цията на проекта ще бъдат 
дадени около 15 милиона. 
Ще се ремонтират и осем-
те моста над Владайска 
река и Слатинска река и 
един подлез.

През 2015 г. ще започне 

строителството на пробива 
от бул. „Никола Вапцаров“ 
покрай болница токуда 
към ул. „Сребърна“, и бул. 
„Черни връх“. тази пътна 
връзка ще разтовари зна-
чително трафика по бул. 
„Джеймс Баучър“ и бул. 
„Черни връх“. За проекта 
вече има процедура за из-
даване на разрешение за 
строеж и в първите дни 
на пролетта работата там 
може да започне.

Друг голям проект в Со-
фия е за трамвайната ли-
ния от Семинарията към 
Студентския град. Кмет-
ството е обявило общест-
вена поръчка за избор на 
изпълнител на обекта. 
Подробният план обаче е 
обжалван от граждански 
сдружения в съда. 

Най-късно до средата 
на лятото трябва да бъде 
довършено разширението 
на бул. „тодор Каблеш-
ков“ - между бул. „Братя 
Бъкстон“ и бул. „цар Бо-
рис III“. то ще струва 3,6 
млн. лв. Новата отсечка 
на булеварда ще е с по 2 
ленти във всяко платно. 
Проектът за модерниза-
цията на пътната артерия 
предвижда и разширяване-
то и ремонта на моста над 

Боянска река.
Наред тази година са и 

6 км от бул. „Вл. Вазов“ - 
от моста „Чавдар“ до бул. 
„Ботевградско шосе“. Ще 
струва 14,9 млн. лв. Ще се 
ремонтират и 8-те моста и 
един подлез.

През лятото ползващи-
те „цариградско шосе“ 
ще имат трудности с пъ-
туването в 2 отсечки от 
булеварда. Ще бъде обно-
вено трасето между бул. 
„П. Яворов“ до моста на 
4-и км и от надлеза над 

бул. „ал. малинов“, кой-
то беше ремонтиран през 
2014 г., до Околовръстния 
път. За обновяването на 
най-натоварения столи-
чен булевард общината ще 
инвестира около 13 млн. 
лева. Проектът предвижда 
и основен ремонт на дете-
лината на алея „Яворов“, 
на централните платна и 
локалите, на моста над 
река искър, транспортния 
подлез до него. Ще бъде 
рехабилитиран и подлезът 
при хотел „Плиска“.

На ФОКУС

Големи инфраструктурни проекти се 
бавят заради обжалвания в съда

изграждането на трам-
вайната линия от Семина-
рията до Студентски град 
се отлага за следващия 
програмен период и няма 
да бъде завършена до края 
на годината. Столична об-
щина вече е договорила 
изваждането на линията 
от проекта за интегриран 
градски транспорт за над 
120 млн. лв. от ОП „Ре-
гионално развитие“. така 
се елиминират рискове-
те от загуба на парите и 
за новите тролеи и елек-
тронни табла по спирките. 
изграждането на ново-
то трасе се забави заради 
живеещите в квартали-
те „Лозенец“, „изгрев“ 
и „Дианабад“ и неправи-
телствени организации, 
които обжалваха някои от 
подробните устройствени 

планове на трасето. 
За субсидия за проекта 

ще се кандидатства по бъ-
дещата Оперативна про-
грама „Региони в растеж“ 
2014-2020. Сред остана-
лите проекти, свързани с 
трамвайния транспорт, е 
изграждането на трамвай-
на линия от бул. „Копенха-
ген“ - „цариградско шосе 
- магазин „Деница“. Дру-
гият релсов път, за който 
ще се търсят европари, ще 
е по бул. „цар Борис III“. 
Освен подмяна на релси-
те се предвижда и рекон-
струкция на светофарните 
уредби в участъка. те ще 
бъдат програмирани да 
осигуряват „зелена вълна“ 
на трамваите по трасето. 
така по бул. „цар Борис 
III“ те ще могат да раз-
виват до 70 км/ч. Друго-

то трасе, което ще бъде 
обявено за проектиране, е 
реконструкцията на рел-
совия път по бул. „алек-
сандър Стамболийски“ от 
бул. „Константин Велич-
ков“ до трамвайното ухо 
„Западен парк“.

Кметът Йорданка Фан-
дъкова обяви, че 28 трам-
вая втора ръка от швей-
царския град Базел ще 
возят столичани от следва-
щата година. те ще заме-
нят 40-годишните мотриси 
с номера 3 и 12, движещи 
се до кварталите „Орлан-
довци“ и „илиянци“. Пре-
ди да пристигнат в столи-
цата, трамваите ще бъдат 
модернизирани. Първият 
швейцарски трамвай ще 
е в София догодина, а до 
2018-а ще получим и оста-
налите 27. 

Отлагат трамвая до 
Студентски град

С новия завод за преработка на 
отпадъци на София делът на ре-
циклирането им ще достигне до 
35%. мощността се очаква да започ-
не работа до края на годината.

През 2014 г. бе пуснат в експлоа-

тация първият етап от интегрирана-
та система на модерното ново депо 
и двете инсталации за преработка 
на биологичните отпадъци. За ми-
налата година са обработени над 11 
хил. тона зелени и биоотпадъци, от 

които се произвежда електричество 
и компост. В ход е изграждането на 
голямата инсталация за механично 
биологично третиране на отпадъци.

С пускането на завода с още 15% 
се увеличава делът на рециклира-
ните отпадъци. Оборудването вече 
се доставя, голяма част от него е 
на площадката и започва монтира-
нето му. От общината са готови да 
кандидатстват за финансиране от 
еврофондовете и за инсталацията за 
оползотворяване на RDF горивото за 
нуждите на „топлофикация София“.

Депото в Суходол отдавна вече 
не приема отпадъци и се работи по 
неговата рекултивация. Същото се 
прави и на старото депо в Долни 
Богров, което е излязло от експлоа-
тация преди 30 г., но беше оставено 
с всички отпадъци, само на няколко 
километра от живеещите наоколо от 
съседните населени места. От близо 
400 хил. тона преди 5 г., през 2014 г. 
столицата е депонирала около 170 
хил. т. Балираните отпадъци, за ко-
ито навремето се търсеха сметища и 
в провинцията, са намалени от 500 
хил. тона преди пет години на 15 
хиляди тона сега.

С новия завод рециклирането 
на боклука достига 35%

100 милиона харчи София за строеж 
и ремонти на булеварди и улици

Трамвайното трасе по бул. „Цар Борис III“ ще се рехабилитира с европари

Въпреки рекламираните успехи, дори близо до центъра на София има немалко 
нерегламентирани сметища
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бул. „ал. малинов“, кой-
то беше ремонтиран през 
2014 г., до Околовръстния 
път. За обновяването на 
най-натоварения столи-
чен булевард общината ще 
инвестира около 13 млн. 
лева. Проектът предвижда 
и основен ремонт на дете-
лината на алея „Яворов“, 
на централните платна и 
локалите, на моста над 
река искър, транспортния 
подлез до него. Ще бъде 
рехабилитиран и подлезът 
при хотел „Плиска“.

Разширение ще се прави 
и на бул. „монтевидео“ 
от бул. „Н. Петков“ до ул. 
„763“, където булевардът 
влиза в новата част на ком-
плекс „Овча купел“. ин-
дикативната стойност на 
проекта се очаква да е око-
ло 5 млн. лв. Предвижда 
се отсечката да бъде с по 2 
ленти и асфалт на мястото 
на сегашните павета.

Общината планира да 
инвестира още 3,2 мили-
она за разширение и ас-
фалтиране на ул. „Бога-

тица“ между булевардите 
„арсеналски“ и „Дж. Бау-
чер“. По стръмната улица 
ще се ремонтира и канали-
зацията под платното, ще 
бъдат подменени бордю-
рите, тротоарите, осветле-
нието и ще бъдат изграде-
ни джобове за контейнери 
за смет. Други 1,2 млн. 
лв. ще бъдат изхарчени за 
подобен ремонт и по бул. 
„арсеналски“.

1,5 млн. лв. ще струва 
ремонтът на бул. „Прага“ 
между булевардите „Ско-
белев“ и „П. Славейков“. 
От общината обещават той 
да свърши за не повече от 
месец и половина. Плано-
вете са павета да заменят 
асфалта, както и да бъдат 
обновени канализацията 
под булеварда и тротоари-
те.

До края на 2015 г. об-
щината е предвидила 6,2 
милиона за обновяване на 
бул. „Сливница“ между 
булевардите „К. Величков“ 
и „П. Дертлиев“. той тряб-
ва да завърши за 2 месеца. 
Проектът включва и реха-
билитация на надлеза при 
Захарна фабрика, който не 
е ремонтиран, откакто е 
построен в средата на 60-те 
години на миналия век.

3,2 милиона ще бъдат 
изхарчени за основен ре-
монт на трамвайната ли-
ния и пътните платна по 
ул. „Козлодуй“ - от бул. 
„м. Луиза“ до ул. „К. Сто-
илов“. Релсите не са реха-
билитирани от пускането 
им в експлоатация през 
1978 г. 

Новата ул. „Обиколна“ 
между бл. 211 в „Друж-
ба“ и бул. „Копенхаген“, 
дълга 1,1 км, ще струва 
3 млн. лв. Почти толкова 
ще излезе и ремонтът на 
бул. „Братя Бъкстон“, къ-
дето ще бъдат подменени 
настилката, тротоарите, 
бордюрите, осветлението.

8 милиона ще отидат от 
общинската хазна на най-
тежкия ремонт в центъра 
на бул. „Дондуков“ от ул. 
„Кракра“ до младежкия 
театър. Ще се подменят 
трамвайният път, бордю-
рите и тротоарите.

Ремонтите на първите 
обекти ще тръгнат напро-
лет и няма да се правят 
наведнъж, за да не се бло-
кира трафикът в столица-
та, обещават от общината. 
Почти никъде няма да се 
спира движението, като 
ще се правят с частични 
стеснявания.

На ФОКУС

Няма да бъдат изграждани подзем-
ни паркинги в центъра на София, как-
вато идея имаше покрай реализацията 
на метрото - уточни зам.-кметът на 
Столична община Любомир Христов. 
Според него хората и в момента не 
използват изградените вече подземни 
буферни паркинги до някои от метро-
станциите. „Подобни съоръжения има 
при подземния транспорт на повечето 
големи европейски градове и те се 
радват на голям интерес. У нас обаче 
нещата не стоят така. тези паркинги 
на практика са безплатни, но хората 
предпочитат да пътуват с автомоби-
лите си до самия център на София. 
Вероятно е въпрос в известна степен и 
на нагласа, на култура, на манталитет 
и на традиции. Факт е, че хората, ко-
ито използват автомобилите си, пред-

почитат да стигнат с тях до крайната 
точка на пътуването, а не да ги оста-
вят извън централната градска част“, 
анализира Христов. той подкрепя 
плана при строителството на третата 
метролиния също да се изградят бу-
ферни паркинги в крайните станции 
на метрото.

До момента по всички личи, че 
хората, които живеят в центъра на Со-
фия, не одобряват идеята за изгражда-
не на подземни паркинги. това става 
ясно в поредица от срещи във връзка 
с проект за паркинг, изграден под бул. 
„македония“. На обществените об-
съждания с живущите в тази зона те 
изразили позиция, че не са съгласни. 
Основното, което ги притеснява, било, 
че такъв паркинг ще завиши силно ни-
вата на шум и замърсяване в района.

Столичани отказват 
подземни паркинги

които се произвежда електричество 
и компост. В ход е изграждането на 
голямата инсталация за механично 
биологично третиране на отпадъци.

С пускането на завода с още 15% 
се увеличава делът на рециклира-
ните отпадъци. Оборудването вече 
се доставя, голяма част от него е 
на площадката и започва монтира-
нето му. От общината са готови да 
кандидатстват за финансиране от 
еврофондовете и за инсталацията за 
оползотворяване на RDF горивото за 
нуждите на „топлофикация София“.

Депото в Суходол отдавна вече 
не приема отпадъци и се работи по 
неговата рекултивация. Същото се 
прави и на старото депо в Долни 
Богров, което е излязло от експлоа-
тация преди 30 г., но беше оставено 
с всички отпадъци, само на няколко 
километра от живеещите наоколо от 
съседните населени места. От близо 
400 хил. тона преди 5 г., през 2014 г. 
столицата е депонирала около 170 
хил. т. Балираните отпадъци, за ко-
ито навремето се търсеха сметища и 
в провинцията, са намалени от 500 
хил. тона преди пет години на 15 
хиляди тона сега.

От средата на февруари започват изпи-
танията на релсовия път на отсечката от 
метрото между бул. „цариградско шосе“ и 
летището и на тази към бизнеспарка. това 
съобщи по време на отчета на изпълнението 
на ОП „транспорт“ изпълнителният дирек-
тор на столичното метро Стоян Братоев.

Според него сега се чака швейцарска 

машина за шлайфане на релсите. „Вече 
се правят единични изпитания на трасето 
- поясни той. - Пълните траят поне около 
месец“, обясни Братоев. По думите му, при 
тези проекти за първи път има връзка на два 
маршрута на метрото на едно ниво. Затова 
трябва да се изпробва автоматиката и за 
стрелките там.

„В първата половина на април ще бъде 
пуснато в експлоатация трасето до лети-
щето, а от бизнеспарка - към края на април 
или началото на май“, съобщи още шефът 
на столичното метро. той добави, че е оп-
тимист за строежа на първия етап от третия 
лъч от кв. „Левски“ през центъра, където ще 
е най-тежкият участък до „Красно село“. 
Братоев смята, че при наличие на пари може 
да се започне изграждането и на отсечката 
към кв. „Овча купел“ до бул. „монтевидео“. 
Първата част от бъдещия метродиаметър ще 
има 7 станции, отдалечени една от друга на 
средно разстояние от по километър. Продъл-
жава и изграждането на новия участък от 
втората метролиния - до ул. „Сребърна“ по 
бул. „Черни връх“, започнато през миналата 
година със собствени средства на общината.

Неправителствени организации от София 
изразиха недоволство от почти завърше-
ното трасе на метрополитена до летището. 
те смятат, че то не е удобно за жителите на 
двете части на жк „Дружба“. Освен това, 
според тях, заради неудачно избраното му 
трасе има риск езерото, станало емблема на 
този столичен квартал, да пресъхне. 

За третия лъч на подземната железица 
от НПО-тата недоволстват, че той не се из-
гражда под бул. „България“, където в окол-
ните квартали живеят 300 000 души.

С новия завод рециклирането 
на боклука достига 35%

100 милиона харчи София за строеж 
и ремонти на булеварди и улици

Най-новите отсечки на метрото са почти готови и по тях вече са направени единични тестове на 
релсовия път

конТра

От февруари почват тестовете 
на метрото до летището
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- Г-н Попов, защо се 
върнахте да живеете на 
село, след като сте си 
създали условия за по-
добър живот във Враца?

- Горно Пещене е мое-
то родно село, което аз 
никога не съм напускал. 
то се намира на 18 км 
от Враца и аз се връщах 
всяка събота и неделя в 
него. Не можах да се от-
късна от живото в него, 
нищо не съм пропуснал 
да видя и зная за селото 
и хората му. Затова, ко-
гато ми предложиха да 
се върна отново в него 
и да се кандидатирам за 
кмет, аз приех. През 2003 
г. разрухата вече си беше 
казала думата. Болеше 
ме от нея и приех. Канди-
датирах се и ме избраха. 
Оттогава още два пъти. 
Не съм решил още дали 
ще продължа или вече ще 
се откажа.

- Името на селото се 
прочу, когато през ми-
налото лято река Скът 
излезе от коритото си и 
заля къщи и земи. Това 
често ли се случва?

- Река Скът дели се-
лото на две части. При 
всеки по-проливен дъжд 

тя излиза от коритото си 
и ни залива. Само за 2-3 
часа водата се вдига до 
3-4 метра. През 1970 г. се-
лото е било залято. Още 
се помни и наводнението 
през 2003-та. тогава са 
новоднени 70 къщи. и 
през 2014-а реката излезе 
от коритото си и изолира 
къщи. При дъждове при 
нас става опасно, защото 
водата се стича от ска-
товете и залива къщите. 
миналото лято останах-
ме без питейна вода зара-
ди потопени водоизточ-
ници и влошено качество 
на водата. Няколко дни 
ни караха вода за пиене. 
Но на фона на това, което 
река Скът причини само 
след броени дни на ми-
зия, нашите поражения 
са малки.

- Отстранихте ли ги 
вече?

- Някои - да, други - не. 
имаме разрушени ули-
ци, няколко моста. Чакат 
се пари от междуведом-
ствената комисия по въз-
становяване и подпомага-
не. Общината във Враца 
е представила проект, в 
момента се избират из-
пълнители за обществе-
ната поръчка. Смятам, 
че строителните работи 
ще започнат през тази 
пролет.

- Какво друго е нало-
жително да бъде напра-
вено в Горно Пещене?

- Преди 2-3 години 
беше укрепено едно свла-
чище, което тормозеше 
хората от много години. 
то обхващаше около 320 
метра по река Скът. Ук-
репването стана с 340 000 
лв. по проект, финанси-
ран от Оперативната про-
грама „Регионално разви-
тие“. това спаси селото 
от по-голямо наводнение 
през миналата година. Но 
на 300 метра от старото 
се появи ново свлачище. 
идваха специалисти от 
Геодезическия институт. 
те трябва да кажат как-
во трябва да се направи. 
Вероятно пак с проект ще 
бъде укрепено. Районът е 
много сложен - наклонът 
е 79%.

- Колко души живеят 
в селото днес?

- Регистрирани сме 
340. Но има и такива, ко-
ито живеят постоянно, но 
не са си сменили адрес-
ната регистрация. С тях 
сме към 400. В събота 
и неделя селото се ожи-
вява, защото си идват и 
тези, които живеят във 
Враца. Някога селото е 
имало 2000 жители. има-
ло е училище, детска гра-
дина. Днес возим децата 
за училище в съседни се-
лища. 

- Какво става със за-
твореното училище? 
Продадохте ли го?

- Не. искаме да го пре-
върнем в интернат и де-
цата ни, като се върнат от 
училище, да се подготвят 
за следващия ден в наше-
то си училище.

- Селото се намира 
на пътя Враца-Плевен? 
Каква е стойността на 
имотите и има ли кан-
дидати за тях?

-  има интерес към 
къщи в селото. имаме 
къщи, купени от англича-
ни, гръцки офицер живее 
със съпругата си. имахме 
и едно семейство от Па-
лестина. Не само достъп-
ността ги привлича, но и 
централното водоснабдя-
ване, големите дворове. 
Селото се простира вър-
ху площ от 1300 дка. В 
момента се продават три 
къщи - те са с цени от 
8000 до 35 000 лв.

- Прочухте се, че вся-
ка година връчвате тит-
лата „Най-добрият чо-
век на село Горно Пеще-
не“? Тази година кого 
удостоихте с нея?

- За пета година вече 
избрахме най-добрия си 
човек. За 2014-а това е 
бившият полковник от 
танковите войски Венчо 
Янчев. След пенсиони-
рането си той се вър-
на със семейството си и 
си живее на село. През 
миналата година издаде 
своя книга „Живот върху 
колела“, в която разказ-
ва не само за себе си, 
но и за живота в селото 
ни, в което той е роден 
и прекарал детските си 
години.

- Кой избира най-до-
брия?

- Хората. те предлагат 
имена. Понякога се съ-
бират по 4-5. На общо-
селско събрание сме си 
избрали обществен съ-
вет, който с тайно гласу-
ване прави избора. При-
ели сме си определени 
правила, по които става 
изборът.

- Кой може да бъде 
номиниран и избиран?

- Само този, който жи-
вее или е роден в селото 
или коренът му е от него 
по майчина, бащина, дя-
дова линия. този човек 
трябва да е навършил 40 

години. Правилникът ни 
допуска изключение за 
по-млади хора само ако 
те са постигнали забеле-
жителни успехи в своята 
си област, които са доне-
сли престиж на района и 
страната.

- През други години 
кого сте избирали?

- избирали сме медик, 
дърводелец, ръководител 
на самодейния ни със-
тав. Всичките са били 
много добри в своята 
работа, допринесли са 
за развитието на селото. 
Отнасяли са се добре със 
съселяните си, били са 
готови да им помогнат, 
ако са изпаднали в беда.

- И каква е целта на 
тази инициатива?

- целта ни е дадем на 
хората един пример за 
подражание, модел за 
поведение. Да видят, че 
сред нас живеят и добри 
хора, които заслужават 
нашето внимание и ува-
жение.

- Виждате ли вече ре-
зултати от това начи-
нание?

- ако се съди по броя 
на кражбите - да. В Гор-
но Пещене стават по ед-
на-две кражби на година. 
имаме малко роми, но те 
са приобщени към нас и 
са много интелигентни. 
те не ни създават проб-
леми. В миналото село-
то ни е било известно с 
много кражби. имало е 
една фамилия Драгой-
чеви, която е крала до-
битък и го е прекарвала 
в Сърбия. Хората са ги 
наказвали с хоро - съби-
рали ги и ги карали да 
играят хоро на плещите 
си с чували брашно, овце 
- с това, което са открад-
нали. Затова зевзеци на-
ричат селото ни Драгой-
чевото. Сега показваме 
наказателното хоро само 
на прегледи на художест-
вената самодейност като 
рядко срещан обичай. 
Сега няма кого да наказ-
ваме по този начин.

РеГиОНи
Кирил Попов, кмет на с. Горно Пещене:

Кирил Попов уп-
равлява село Горно 
Пещене, община Вра-
ца, трети мандат. 
Роден е и е израсъл 
в селото. В него е 
завършил прогимна-
зия. Напуска го, за 
да продължи обра-
зованието си. След 
това се установява 
да живее във Враца. 
Дълги години е рабо-
тил в системата на 
вътрешната сигур-
ност. Офицер е от 
МВР.

Чакаме средства за възстановяване 
на инфраструктурата
Строителните работи 
започват тази пролет

Николай АНТОНОВ

министърът на вътрешните ра-
боти Веселин Вучков и игуменът 
на Рилския манастир Негово Пре-
освещенство адрианополският 
епископ евлогий обсъдиха пробле-
ми, свързани с охраната на Светата 
обител, съобщиха от мВР. Двама-
та са коментирали възможностите 
за взаимодействие за опазване на 
обществения ред и сигурността на 
територията на националния обект. 

министър Вучков се е ангажи-
рал от месец март да бъде възста-
новена непрекъснатата охрана, 
като е подчертал, че манастир-
ският комплекс е паметник на 
културата със световно значение 
под закрилата на ЮНеСКО. Ре-
жимът на работа на полицейските 
патрули там беше променен от 
октомври 2014 г., в съответствие с 
промени след влизането в сила на 
новия Закон за мВР, припомнят от 

ведомството. 
Вътрешният министър и игу-

менът на манастира са обсъдили 
и възможностите за осигуряване 
на допълнително финансиране, с 
което да бъде довършена сграда-

та до манастирския комплекс. В 
нея са предвидени помещения за 
полицейски служители, екип на 
„Пожарна безопасност и защита 
на населението“, както и пощенска 
станция.

Връщат денонощната охрана 
на Рилския манастир
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и през зимата не спи-
рат строително-ремонт-
ните работи на стадион 
„Христо Ботев“ във Вра-
ца, съобщиха от община-
та. До момента е изгра-
дена дренажната система 
на терена, монтирана е 
автоматичната поливна 
система и е посята първа-
та тревна настилка. През 
пролетта ще бъде напра-
вен втори посев.

В секторите Б и Г са 
разрушени старите три-
буни и се изграждат 
нови. Доставени са 2000 
седалки. тече и усилен 
ремонт на администра-
тивната сграда. Завърше-
на е хидроизолацията на 
покрива, външната топло-
изолация и е подменена 
частично дограмата. Не 
спира работата и през сту-
дените дни вътре в сгра-
дата - подменя се ВиК 
инсталацията, електроин-
сталацията. Ремонтирани 

са съблекалните, баните, 
сауните и санитарните 
възли.

това е първият етап 
от рехабилитацията на 
спортните съоръжения, 
допълниха от общината. 
За него са осигурени 2 
млн. лв. от спортното ми-
нистерство. Проектът за 
обновлението предвижда 
и подмяна на настилката 
на лекоатлетическата пис-
та и реконструкция на ле-
коатлетическите сектори, 
монтиране на ново освет-

ление, екран и озвучава-
не. цялата реконструкция 
се простира на площ от 
26 000 кв. м.

изпълнител на об-
щинския проект е фирма 
„Строителни настилки“ 
- ООД.

Работата на стадиона 

започна през август м.г. 
Първият етап трябва да 
приключи до март т.г. За 
обновление на обектите 
от следващия етап ще са 
нужни още 3 млн. лв.

Стадион „Христо Бо-
тев“ във Враца е изграден 
през 1948 година с 32 000 

места за зрители. След 
това те са намалени на 
25 000, а в момента има 
само 5000 седалки. След 
рехабилитацията той ще 
стане едно от модерните 
спортни съоръжения в 
страната, уверяват от об-
щината.

РеГиОНи

Напредва рехабилитацията на 
стадиона във Враца

Лилия ЦВЕТАНОВА

Ключови обекти във 
Велико търново могат 
да бъдат реализирани 
по новата оперативна 
програма „Региони в 
растеж“. това заяви ви-
цепремиерът по евро-
пейските фондове и ико-
номическата политика 
томислав Дончев. Заед-
но с областния управи-
тел проф. Пенчо Пенчев 
и кмета на града Даниел 
Панов той обсъди два 
приоритетни проекта на 
старопрестолната сто-
лица - Стapoтo вoeннo 
yчилищe и изгражда-
нето на Ситуационен 
оперативен център за 

централна Северена 
България и Южна Ру-
мъния. На срещата бяха 
маркирани финансовите 
инструменти, които биха 

могли да се използват 
за Старото военно учи-
лище. На този центра-
лен за старата столица 
терен е планирано да 
бъдат изградени aдми-

ниcтpaтивeн и бизнec 
цeнтъp, мяcтo зa oтдих и 
плoщaднo пpocтpaнcтвo 
с много зеленина. 

Другият ключов про-

ект за Велико търново 
предвижда създаването 
на съвместна структура 
с Румъния за по-ефек-
тивна защита на населе-
нието при кризи.

Близо 5 млн. лв. ще 
бъдат вложени в рехаби-
литацията на пътя от Са-
парева баня до участъка, 
известен като Скалите. 
Откриването на строи-
телната площадка бе за-
бавено близо два месеца 
и половина заради съ-
гласувателни процедури 
и одобрение от няколко 
институции. 

След 30 януари, ако 
времето позволява, ра-
ботата ще започне, ин-
формират от кметството 
на Сапарева баня. Край-
ният срок е средата на 
месец юни и при добра 
организация фирмата из-
пълнител ще успее да 
приключи обекта. Про-
цедурата беше спечелена 

преди около година от 
консорциум от софийски 
фирми.

Финансирането на 
строителните дейности е 
по Програмата за разви-

тие на селските райони. 
Със средства от нея ще 
се реновира и музеят в 
Сапарева баня. Срокът 
там също е средата на 
месец юни.

Закрит басейн, част от 
многофункционален бал-
неоложки комплекс, бе 
открит в Стрелча. 

Обектът е от голямо 
социално значение за хо-
рата от общината и се 
реализира след спечелен 
проект по Публичната 
инвестиционна програ-
ма „Растеж и устойчиво 
развитие на регионите“. 
Стойността му възлиза 
на 450 000 лева. 

изпълнител на обекта 
е „Обединение Прима“ 
ДЗЗД с участници „При-
ма Билд“ ООД и „ПБЛ“. 
Проектът включва по-

крит басейн с размери 
10x18 м, техническо по-
мещение към него, тоа-
летни, душове, вани за 
калолечение, ремонт и 
преустройство на част 
от съществуващи събле-
кални. 

По същата програма в 
Стрелча са реализирани 
още три проекта - рекон-
струкция на водопровод-
ната мрежа, изграждане 
на басейн към естествен 
извор Банчето и модер-
низация на физкултурния 
салон на НУ „Паисий 
Хилендарски“, припом-
ниха от общината. 

Балнеоложки комплекс 
отваря врати в Стрелча

 Машинно полагане на мазилка и замазка; шпакловка; 
боядисване; монтаж на окачени тавани; предстенни обшивки и 
преградни стени от гипсокартон; поставяне на фаянс, теракота, 
гранитогрес; външни и вътрешни хидроизолационни системи; 
саниране на фасади; топлоизолационни системи

w w w . a b o s s . b g

Метаморфозата

Велико Търново търси 
подкрепа за ключови обекти

С 5 млн. лв. ремонтират пътя 
Сапарева баня–Скалите

Завършена е хидроизолацията на 
покрива и външната топлоизолация, 
частично е подменена и дограмата
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Поли ВАСИЛЕВА

мост над Дунав при 
Оряхово-Бекет няма да 
има. така министърът 
на транспорта, инфор-
мационните технологии 
и съобщенията ивайло 
московски отговори на 
въпрос на депутата от 
Врачанския район Явор 
Хайтов. Причината - на 
българския бряг  при 
Оряхово се намира голя-
мо свлачище. За да бъде 
неутрализирано, са нуж-
ни 1 млрд. лв. Бюдже-
тът на страната не може 
да отдели тези средства, 

ч а с т н и  и н в е с т и то р и 
- също. Свлачището е 
пречката, която спира 
инвеститори в района на 
Оряхово не само за мо-
ста, но и за други обекти.

Свлачището при Оря-
хово се появи преди го-
дини и вече унищожи 
десетки къщи. Сред тях 
попадна и къщата на са-
мобитния народен музи-
кант и композитор Дико 
илиев. Досега за укреп-
ванто му са вложени 6,4 
млн. лв., но ефектът е 
нисък. Свличането на 
земята към Дунав про-
дължава. 

За мост при Оряхово-

Бекет се говори от 20 
години. Бизнесмени от 
двете страни учредиха 
дружества за изгражда-
нето му. Предвиждаше 
се мостът да бъде само 
автомобилен, по-малък 
от Дунав мост 2 и затова 
по-евтин.

През 2014 година пра-
вителството взе решение 
за изграждане на нови 
мостове над Дунав при 
Оряхово-Бекет, Никопол-
търну магуреле, Русе-
Гюргево и Силистра-Къ-
лараш. 

Според историци, пър-

вият мост над Дунав е 
бил при село Долни Ва-
дин, община Оряхово, 
т.е. на няколко км от мяс-
тото на предвиждания. В 
реката се намира и досе-
га огромен камък, който 
вероятно е от опорите 
на този мост. В близост 

се намират и следи от 
римската крепост Вале-
риана, охранявала моста 
над Дунав и каменната 
кариера, от която са ва-
дени камъни за моста и 
крепостта.

При Оряхово Дунав 
се преминава с ферибот. 
Преди построяването на 
моста при Видин той е 
доста използван от пре-
возвачите. За денонощие 
с него реката са преми-
навали по 400 тира. С 
пресичане на реката на 
това място пътят на ти-
ровете в Румъния се съ-
кращава с 200 км, а и 
пътищата са по-добри. 
Въпреки това камионите 
се пренасочиха за пре-
минаване през моста. На 
ферибота свалиха цените 
до 69 евро за камион, но 
въпреки това потокът не 
се увеличава.

Лилия ЛОЗАНОВА

Подмяна  на  водо -
проводи и канализация 
по 57 улични отсечки 
в шумен ще бъде из-
вършена в рамките на 
втория лот на проекта 
„интегриран воден ци-

къл на гр. шумен - II 
етап“. Вече е в ход ра-
ботата по полагане на 
нови стъклокерамични 
тръби по улица „Бито-
ля“. Готови са още се-
дем разрешителни за 
прокопаване, съобщи-
ха от община шумен. 
Срокът за изпълнение 

на проекта е до края на 
юли.

Подмяната на водо-
проводната и канали-
зационната мрежа ще 
се извърши поетапно, 
като дейностите са обо-
собени в четири групи. 
Битова канализация ще 
се подменя по общо че-
тири отсечки с дължина 
3770 метра. Смяна на 
тръби от т.нар. смесена 
канализация по проекта 
е заложена в 37 отсечки 
с дължина 20 576 ме-
тра, а в третата група 
са улиците, по които ще 
се прави дъждовна ка-
нализация - по нея ще 
бъдат обхванати шест 
отсечки. Над 5200 метра 
ще бъдат паралелни-

те водопроводи, които 
строителите ще изгра-
дят успоредно на кана-
лизацията в 10 улични 
отсечки. Сборно по Лот 
2 ще бъдат изградени 34 
746 метра ВиК мрежа.

Строителите от кон-
сорциума „аква билд 
- шумен“, които изпъл-
няват дейностите по 
рехабилитация на ВиК 
мрежата, ще работят по 
график. 

Гражданите ще бъдат 
своевременно уведомя-
вани къде и кога ще се 
копае, като информа-
цията ще се качва на 
интернет страницата на 
община шумен.

иНФРаСтРУКтУРа

Мост при Оряхово-Бекет няма да има
Причината е свлачище на 
българския бряг, което не 
може да бъде овладяно

Обследване на въз-
можностите за разши-
рение с трета лента на 
пътя асеновград-Смо-
лян планира агенция 
„Пътна инфраструкту-

ра“ (аПи) през тази го-
дина. това стана ясно 
след срещата на област-
ния управител на Смо-
лян Недялко Славов с 
председателя на УС на 
аПи инж. Лазар Лаза-
ров.

Път II-86 е от пър-
востепенно значение 
за функционирането и 
развитието на Смолян-
ска област, тъй като това 
е единствената транс-
портна връзка на района 

с централната част на 
страната.

В разговора с Лаза-
ров Недялко Славов е 
поставил и въпроса за 
рехабилитация на три-

те тунела по пътя асе-
новград-Смолян и жела-
нието му за извършване 
на ремонт на участъци-
те с двете проблемни 
свлачища при отбивката 
за Кръстова гора и до 
асеновата крепост.

това е втората до-
бра новина, свързана с 
агенция „Пътна ифра-
структура“ от началото 
на годината, след реше-
нието на арбитражния 
съд към Българската 

търговско-промишлена 
палата за трите участъ-
ка на Лот 27 в полза на 
аПи, съобщават от об-
ластната администрация 
в Смолян. 

Обследват за трета лента 
пътя Асеновград–Смолян

57 отсечки ще се разкопават по проекта 
за водния цикъл на Шумен
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Община Варна обяви 
обществена поръчка за 
проектиране на детска 
градина с нулево енер-
гийно потребление, ин-
формират от кметския 
екип. тя е от типа „па-
сивна къща“, а заданието 
е да се изработи техни-
чески проект за сграда 
с близко до нулево по-
требление на електро-
енергия. Средствата за 
проектиране на детската 
градина са 60 000 лв. и 
са осигурени от общин-
ския бюджет, а спечели-
лият проектант ще има 
шест месеца да предаде 
завършената концепция. 
Сред изискванията към 
кандидатите е поне един 
от членовете на екипа 
да притежава документ 
за „Сертифициран ди-
зайнер/консултант на па-
сивни къщи“, издаден от 
организацията „Пасивна 

къща България““ която 
пък е акредитирана от 
института Passive House, 
Германия.

Отреден е вече и те-
рен за забавачката, като 
тя ще се намира в кв. 
„Левски“ на улица „Дуб-
ровник“.

Варна е първият град 
в страната, в който пре-
ди пет години в мест-
ността Пчелина беше из-
градена „пасивна къща“, 
но тя е на частен соб-
ственик.

Проектът за такъв тип 
строителство на общест-
вено заведение е вече с 
доказана ефективност в 
град Габрово. От 2013-а 
там функционира детска 
градина с почти нулево 
енергийно потребление. 
С това община Габрово 
затвърждава позициите 
си на един от лидерите в 
строителството на енер-

гийноефективни сгради.
Принципът на „па-

сивната къща“ е отопле-
нието в нея да се осъ-
ществява от натрупване 
на енергия от слънцето, 
електрическото оборуд-
ване (неотоплителни 
уреди) и от топлината на 
хората, които я обитават.

Останалата топлин-
на енергия се осигурява 
от изключително ико-
номичен източник. Въ-

преки че всеки проект е 
индивидуален, общият 
стандарт сочи, че годиш-
ната нужда от енергия за 
отопление и вентилация 
трябва да е до 15 kWh 
на кв. м. За да попадне 
в категорията „пасивна 
къща“, сградата не тряб-
ва да надвишава обща 
консумация на ток от 
120 kWh на кв. м годиш-
но.

Според главния ар-
хитект на Варна Вик-
тор Бузев стойността на 
подобна сграда е около 
60% по-висока в сравне-
ние с конвенционални-
те строежи заради спе-
цифичните материали 
и вентилационни сис-
теми. анализи на екс-
перти обаче показват, че 
вложените предварител-

но средства се покриват 
много бързо от спесте-
ната електроенергия. В 
различните случаи ико-

номията варира от 60 
до 90 на сто спрямо тра-
диционните методи на 
строителство.

ПРОеКти

екип от Универси -
тета по архитектура, 
строителство и геодезия 
(УаСГ) спечели средства 
от конкурса „Финанси-
ране на научни изслед-
вания в приоритетните 
области“ - 2014 г. тема-
та, която е премирана с 
232 000 лв., е „Културна 
идентичност и енергий-
на ефективност при ре-
витализацията на меж-
дублоковите простран-
ства на панелните ком-
плекси в София“. Разра-
ботката на проектното 
предложение е на екип 
с ръководител проф. д-р 
арх. Йордан Радев и ко-
лектив 

Проектът ще се реа-
лизира на два етапа в 
рамките на година. Стар-
товият период е януари 
2015 г. - декември 2016 г.

В научния колектив 
участват гл. ас. д-р арх. 
Стефан аспарухов от ка-
тедра „Промишлени и 
аграрни сгради“, д-р арх. 
Димитрина Попова и 
докторантите арх. ангел 
енкин от катедра „Градо-
устройство“, както и арх. 
Димо Джотолов от кате-
дра „Жилищни сгради“.

целта на тяхното из-
следване е да се създаде 
и тества методология за 
планирането и ревита-
лизацията на междубло-
ковите пространства на 
панелните комплекси в 
София. архитектурният 
екип е направил разра-
ботката в контекста на 
архитектурно-културно-
то наследство и устой-
чивото развитие. Взети 
са под внимание и аспе-
кти на биоклиматичната 

архитектура и сферата 
на енергийната ефектив-
ност. един от важните 
приноси на проекта е, 
че чрез него се насочва 
вниманието към изоста-
вени и занемарени зони 
и улици от панелните 
комплекси в София.

Необходимостта от 
изследването произли-
за от трансформацията 
на панелните компле-
кси в столицата през 
последните 25 години. 
При проектирането им 
тези жилищни микро-
райони не са планирани 
за такива промени, до-
вели до „самоадаптира-
не“ на междублоковите 
им пространства, смятат 
участвалите в професио-
налната разработка.

Поставянето на акцент 
върху архитектурно-ис-

торическото наследство 
и енергийната ефектив-
ност на пространствата 
в панелните комплекси 
е иновативен подход за 
устойчиво (социално-
икономическо и екологи-
ческо) развитие, смятат 
те. а финалната цел е 
повишаване качеството 
на живот на обитателите.

Друг принос на проек-
та е, че той дава шанс за 
изравняване на качест-
вото на градската сред в 

тези панелни комплекси 
с други, далеч по при-
влекателни за обита -
ване райони на София. 
Проектът ще доприне-
се за равнопоставеност 
на централните зони и 
периферните квартали 
в културните прояви в 
столицата чрез децен-
трализация на културния 
живот към периферията 
в контекста на устойчи-
вото развитие на град-
ската среда.

един от очакваните 
резултати от проекта е 
оформянето на издание, 
което представлява един-
но изследване за процеси 
и тенденции и анализа 
им в панелните кварта-
ли. то успешно може да 
послужи за създаване на 
задания за обществени 
поръчки, както и за про-
екти за ревитализация на 
междублоковите прос-
транства по програми за 
градско обновление.

ÑКултурна идентичност и енергийна ефективност 
при ревитализацията на междублоковите 
пространстваî е темата, спечелила финансиране 
от конкурс за научни изследвания през 2014ñа

Концепция за обновяване на зони в 
панелните комплекси разработиха от УАСГ

Варна строи детска градина с нулево 
енергийно потребление
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Германия отново ще раз-
глежда заявления за поемане 
на инвестиционни гаранции за 
България, съобщиха от прес-
центъра на министерството на 
икономиката.

Добрата новина идва след 
почти пет години, през които 
страната ни бе поставена в 
своеобразен „черен списък“ за 
немските инвестиции.

„По този начин създаваме 
предпоставки за още по-задъл-
бочено икономическо сътруд-
ничество между нашите стра-
ни“, се казва и в съобщение на 
германското министерство на 
икономиката и енергетиката.

Решението за възстановява-
не на инвестиционните гаран-
ции е предхождано от съгла-
сието на двете правителства 
за приключване на регресните 
преговори по инвестицията 
„Кльостерс-цемеко“.

Вложението на германска-
та компания беше обезпече-
но с федерална инвестицион-
на гаранция. През 2005 г. бе 
създадено смесеното друже-
ство „цемеко“ с учредители 
„Кльостерс“, която държи 75%, 
българското дружество „Кре-
миковци“ с 20%, и „интер-
тръст“ на Валентин Захариев 
с дял от 5%. идеята бе да се 

построи циментов завод, който 
да използва отпадъците на ме-
талургичния комбинат.

След като българското ми-
нистерство на околната среда 
не издаде оценка за въздейст-
вието, проектът за завода беше 
блокиран. Вследствие на това 
федералното министерство на 
икономиката изплати обезще-
тения за компенсиране на учас-
тието на германската компания 
в размер на 4,1 млн. евро. През 
декември 2014 г. обаче се по-
стигна междуправителствено 
споразумение, с което бе ре-
шено оспорваната сума да се 
поеме поравно от двете страни. 

С близо 600 хиляди 
лева плюс е приключила 
първото полугодие на 
миналата година аген-
цията за приватизация 
и следприватизационен 
контрол. Приходите й са 
2,352 млн. лв., а разходи-
те - малко над 1,700 млн. 
лв., става ясно от доклад 
за дейността на ведом-
ството, внесен в парла-
ментарната комисия по 
икономическа политика.

За първите 6 месеца 
на миналата година аген-
цията е обявила за про-
дажба 22 обекта, но до 
сделки се е стигнало по 
само три от тях.

Срещу компенсатор-

ни бонове са продаде-
ни 2,478% от капитала 
на „екарисаж-Пловдив“. 
изтъргуван е и парцел от 
12 дка в курорта Слън-
чев бряг-запад заедно с 
прилежащи сгради за 1,2 
млн. лв. Намерен е също 
купувач и на поземлен 
имот от 2,7 дка в Южна 
промишлена  зона  на 
Бургас срещу 132 000 лв.

О т  н еу с то й к и  и л и 
вноски по сделки с раз-
срочено плащане в бю-
джета на агенцията са 
влезли 1 млн. лв. От да-
нните в документа става 
ясно, че са подготвени 
още 56 сделки. Приори-
тетни сред тях са раз-

държавяването на Бъл-
гарската фондова борса, 
централния депозитар, 
части от капитала на 
„международен панаир - 
Пловдив“ и други.

Срещу раздържавява-
нето на 49,63% от Па-
наира в Пловдив през 
януари миналата година 
възрази икономическото 
министерство. Сред мо-
тивите бе аргументът, че 
дружеството е с влошено 
финансово състояние и 
продажбата на държав-
ното участие няма да ге-
нерира очакваните при-
ходи. Към 2015 година 
темата остава дискуси-
онна.

иКОНОмиКа

Агенцията за приватизация с 
2,352 млн. лв. печалба за полугодие

Десет града у нас ще 
си разпределят една тре-
та от европарите по Опе-
ративна програма „Реги-
они в растеж“ 2014-2020 
година. Става дума за 
най-големите населени 
места в България, кои-
то ще получат общо 1 
млрд. лв.

това показва инди-
кативното разпределе-
ние на средствата по 

новата оперативна про-
грама, която трябва да 
бъде одобрена от евро-
пейската комисия през 
следващите месеци. С 
най-много пари от евро-
фондовете ще разполага 
София - 285,5 млн. лв.

Според разчетите Бур-
гас и Варна изпреварват 
втория по големина град 
у нас - Пловдив. така 
кметът на Бургас Дими-

тър Николов ще разпола-
га с бюджет от 103,6 млн. 
лв., а градоначалникът 
на морската ни столица 
иван Портних - със 100,7 
млн. лв. Кметът на града 
под тепетата иван тотев 
пък получава почти 97 
млн. лв.

Значително по-малко 
средства ще отидат за 
останалите шест града 
от топ 10 - Русе, Стара 
Загора, Плевен, Благо-
евград, Велико търново 
и Видин. едва 200 млн. 
лв. ще получат 28-те 
по-малки общини, ко-
ито попадат в рамките 
на приоритетна ос 2 - 
„Подкрепа за перифер-
ни географски райони, 
най-силно засегнати от 
бедност“.

10 града си поделят лъвския 
пай от европарите

Националният превоз-
вач „България ер“ чрез 
новото си партньорство 
с AirBerlin вече пред-
лага вътрешни полети 
в Германия. От средата 

на януари 2015-а ком-
панията ще изпълнява и 
допълнителни полети до 
Скандинавските страни и 
СаЩ. Клиентите на род-
ната авиокомпания ще се 

възползват значително от 
увеличението на полети-
те и от връзките между 
полетите по европейски 
и далечни маршрути.

Благодарение на ново-
то споразумение между 
двете авиофирми път-
ниците от София могат 
да летят през Берлин 
до Дюселдорф, Кьолн, 
Франкфурт и Щутгарт, 
Копенхаген, Стокхолм, 
Гьотеборг и Хелзинки, 
Чикаго, Ню Йорк, маями 
и абу Даби.

цените за новите по-
лети на двупосочните 
билети във вътрешност-
та на Германия започват 
от 258 евро, на тези до 
Скандинавските страни 
- от 237 евро, а до СаЩ - 
от 547 евро.

ÑБългария Ерî поема 
вътрешни полети в Германия

Берлин извади София от Ñчерния 
списъкî за инвестиции
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Цвета ИВАНОВА

Генералният директор 
на международната орга-
низация ЮНеСКО ири-
на Бокова и министърът 
на културата Вежди Ра-

шидов се споразумяха за 
ускоряване на работата 
по подоговката на пеще-
рата магурата край Бе-
лоградчик за включване 
в списъка на световното 
културно наследство. В 
пещерата до днес са оце-
лели уникални рисунки 
от древна цивилизация. 
Самата тя е забележител-
но творение на природа-
та и заедно с Белоград-
чишките скали е едно от 
чудесата на света.

Пещерата магурата е 
една от най-големите у 
нас. Дължината й е 3000 
м, а по просторния й ко-
ридор има много откло-
нения и зали. Намира се 
в подножието на хълм, 
висок 463 м, край село 
Рабиша, община Бело-
градчик. Пръв за нея съ-

общава големият българ-
ски етнограф Димитър 
маринов през 1887 годи-
на. тогава е била достъп-
на само за жителите на 
село Рабиша. За пръв път 
туристи в нея влизат през 
1927 г. те били водени 

от местни жители, кои-
то са я познавали добре. 
Разглеждането ставало 
под светлината на газени 
лампи.

Открита е за масови 
посещения през 1961 г., 
когато вътре е прокарано 
осветление и са направе-
ни парапети на най-опас-
ните места. Общината в 
Белоградчик има проект 
за ново осветление и па-
рапети, както и за обла-
городяване на районите 
около входа и изхода на 
пещерата. изпълнението 
му се забавя заради не-
уредена общинска соб-
ственост.

На метри от входа се 
влиза в т.нар. триумфал-
на зала. В нея са открити 
кости на животни, вклю-
чително и на пещерна 

мечка. В едно от разкло-
ненията й се намира га-
лерия, в която живеят 
прилепи. В нея е открит 
скелет на римска девойка 
с две бронзови гривни. 
По коридора след триум-
фалната зала се намира 
залата с рисунките, на-
речена Художествената 
галерия. В нея по белите 
варовикови стени древни 
художници са изобра-
зили ловни и култови 

сцени. Учени ги датират 
от 10 000 години преди 
Христа - от епипалеоли-

та до ранната бронзо-
ва епоха. Не са правени 
от един художник, а от 
повече и през различни 
времена. Рисунките са 
113, като 55 са женски 
фигури с височина от 32 
см до 1,30 м. мъжките са 
схематични - една права 
линия с топче за глава. 
В едни от сцените мъже-
те са с ръце назад като 
танцьори, а в други - с 
опънат лък в ръце. изо-
бразени са и животни, 
растения, има и число-
ва информация. Върху 
скалата може да се види 
и слънчевият годишен 
календар от късния ене-
олит с добавки през ран-
нобронзовата епоха. ако 
пещерата се е образувала 
преди 15 млн. години, то 
учените са категорични, 
че е била обитавана пре-
ди 12 000.

Дори заради тези ри-
сунки пещерата си заслу-
жава да бъде обявена за 
световно културно-исто-
рическо наследство. Но 
самата подземна галерия 
крие уникални образува-
ния - сталактити, сталаг-

мити, сталактони, син-
трови джобове, пещерно 
мляко. те могат да бъдат 
видени във всички зали, 
в които още капе вода 
от тавана. Но най-инте-
ресна е залата на ста-
лактоните, на тополата, 
на падналия бор. той е 
най-големият сталагмит 
у нас - висок е 11 метра 
и има диаметър 6 м. Не 
по-малко интересен е и 
източният град - капките 
вода са извайвали двор-
ци, джамии, дървета, ко-
ито оформят силуета на 
източен град.

Уникалността на пе-
щерата и на рисунките 
е оценена отдавна. През 
1982 г. България също 
прави предложение да 
бъде включена в списъка 
на ЮНеСКО за светов-
ното културно-историче-
ско наследство. „Оттога-
ва ни казват, че пещерата 
е в листата на чакащите 
обекти“, съобщи кметът 
на Белоградчик Борис 
Николов. Според него 
световната организация 
трябва да вземе под за-
крилата си не само пеще-
рата, а и уникалните ска-
ли край града. Общината 
изготвя и предложение 
районът на града да бъде 
обявен за европейски ге-
опарк.

През последните го-
дини в една от залите на 
пещерата се организират 
симфонични концерти. 
те преминават при голям 
интерес заради уникал-
ната акустика под земя-
та. В една от галериите 
близо до изхода е създа-
дена зала за естествено 
отлежаване на шампан-
ски вина. Преди 25 го-
дини е имало и подземен 
снаториум за лекуване на 
хора с астма. Резултатите 
са били добри, но проек-
тът е бил прекратен.

НаСЛеДСтВО

Поли ВАСИЛЕВА

150 експоната от музея във 
Враца ще бъдат показани на 
голямата изложба на находки 
от българските земи, която ще 
бъде открита през апрал т.г. в 
Лувъра, Париж, съобщи ди-

ректорът илия Стоянов. Сред 
тях са съдове от прочутото 
Рогозенско тракийско съкро-
вище, стъклени мъниста, лам-
пи, керамични съдове, копия, 
стрели. има и ценен преден 
позлатен наколенник, открит в 
могиланската могила. 

експонатите са подбрани 
от френски експерти, които 
са огледали залите на музея. 
Прави впечатление, че са из-
брани не най-бляскавите, а по-
обикновените находки, които 
обаче дават представа за бита 
и живота на древните траки, 
обясни Стоянов.

Французите вече веднъж са 
видели Рогозенското съкрови-
ще. то е гостувало и на музеи 
в Япония, Германия, Холан-

дия, англия, испания, Белгия. 
Събирало е хиляди погледи 
в най-известните световни 
експозиции - Бритиш музеум, 
Пушкинския музей в москва, 
ермитажа в Санкт Петербург. 
В Лувъра ще бъдат показани 
само 15-20 съда. и те са от 
по-обикновените, пред които 
българските посетители не се 
задържат дълго.

Рогозенското е най-голя-
мото тракийско съкровище, 
откривано някога по нашите 
земи. Съдържа 165 съда, из-
работени от висококачествено 
сребро с позлатени орнаменти. 
Принадлежало е на тракийски 
владетел, но учените са кате-
горични, че не всички съдове 
са изработени от един майстор 

и на едно място. те откриват 
различия в стила на изработ-
ката. Според повечето от тях 
то е принадлежало на знатен 
тракийски род и е събирано в 
продължение на един век.

Съдовете - 108 фиали, 5 

канички и 3 чаши, са ценни не 
само с формата и изработка-
та, но и със сцените, които са 
изобразени по стените им. те 
дават представа за вярванията 
на траките и познаването на 
гръцката митология. 

150 експоната от музея във Враца 
тръгват за Лувъра

Магурата влиза в ЮНЕСКО
Пещерата крие уникални 
рисунки, останали от 
древна цивилизация
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Провокациите и над-
преварата с идеи са сред 
оръжията, с които све-
товни хотелски вериги се 
борят за вниманието на 
платежоспособни кли-
енти. Освен на екзотич-
ни места по света, над-
преварата за сърцата и 
портфейлите им се е пре-
местила и сред морските 
дълбини. Няколко хотела 
в света лансират идеята, 
че ако не ви е достатъчно 
само да гледате морето 
или да плувате, можете 
да спите в него - буквал-
но. интериорни дизайне-
ри от водещи студия са 
подчинили въображение-

то и творческия си потен-
циал на нелеката задача 
да мебелират подводни 
стаи. минимализъм е 
концепцията, на която 
залагат повечето от тях.

„Hydropolis“ - 
Дубай

Най-шикозният под-
воден хотел в света се 
намира, разбира се, в Ду-
бай. Стъклени фасадни и 
преградни стени, комби-
нирани с изчистена мебел 
в изумрудено и синьо, са 
негова запазена марка. 
Освен уникалната гледка 
към морските дълбини, 
хотелска стая там дава 
шанс на късметлиите 

покрай прозореца им да 
преплуват и костенурки 
от застрашения от изчез-
ване вид Хауксбил!

„Hilton's Conrad 
Maldives“ - 
Малдивите

интериорът на това 
уникално място наистина 
сякаш прекрачва реал-
ността. За отбрани гости 
и много специални пово-
ди, хотелът трансформи-
ра своя подводен, изця-
ло остъклен ресторант в 
луксозна частна спалня 
за двама. 

„The Manta Resort“ 
- Занзибар

П ъ р в и я т  п од вод е н 
апартамент в африка 
носи атмосферата на до-
машен уют и максимално 
доближава обитателя си 
до господарите на мор-

ския свят. За да го ха-
ресате обаче, трябва да 
сте почитател на малките 
пространства и семплия 
стил.

„Jules’ Undersea 
Lodge“ - Флорида

Бивша изследователска 

база от 70-те години на 
миналия век е успешно 
трансформирана в неве-
роятен подводен апар-
тамент. Входната врата 
е специален люк, през 
който се влиза в поме-
щенията. апартаментът 
е тристаен и в момента е 
една от най-големите ат-
ракции във Флорида. 

„Utter Inn“ - 
Швеция

Проектиран от худож-
ника и скулптор микаел 
Генбърг, Utter Inn е наис-
тина арт проект: Гости-
те се радват на шведски 
стил мини къща с харак-
терните й прагматичност 
и удобство на мебелира-
нето.

иНтеРиОР

Водещи дизайнери залагат на 
минимализъм при обзавеждането им

Морето е желан гост в хотелски стаи
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Кой е казал, че банките 
трябва да изглеждат по-
тискащо, скучно и сиво? 
Френската архитектка 
емануел муро опровер-
гава тази тенденция, като 
създава колоритна фасада 
за Sugamo Shinkin Bank в 
северната част на токио. 
Впечатляващи в нея са не 
само пищните цветове, 

но и вдлъбнатите и изпъ-
кнали кубове, от които е 
съставена.

Концепцията на авто-
ра се заключава в разра-
ботването на ритмична 
плоскост, която хармони-
ра с оживената локация в 
близост до транспортен 
възел. 

Стремейки се да съз-
даде сграда, която ще се 
възприема по различен 
начин в зависимост от 
гледната точка, дизайнер-
ката е обагрила различ-
ните страни на кубовете 
в ярки цветове. „те се по-
явяват в ритмична после-
дователност, танцувайки, 
като музикални ноти, сви-

рещи мелодията на дъга-
та“, казва архитектът.

Кубовете са разполо-
жени на четири различни 
дълбочини. тези, които 
са вдълбани най-навътре, 
изпълняват ролята на про-
зорци, а останалите са 
предназначени за засаж-
дане на дървета и храсти, 
които визуализират смя-

ната на годишните вре-
мена.

мотивът с цветните ку-
бове прониква и в инте-

риора, където креслата за 
клиентите са тапицирани 
с тъкани, повтарящи цвет-
ните петна от фасадата.

еКСтеРиОР

Sugamo Shinkin в северната част 
на японската столица е решена в 
цветовете на дъгата

Банки за щастливи клиенти 
проектират в Токио

„Кубичната“ фасада 
не е първият проект на 
емануел муро за Sugamo 
Shinkin Bank в токио. 
Новият офис „Ekoda“ на 
банката също е решен в 
нетрадиционни нюанси. 
При него главната задача 
на архитекта е да разрабо-
ти сграда, чиято визия би 
отговорила най-пълно на 
основната потребност на 
възложителя: клиентът да 
бъде щастлив след посе-
щението си в банката.

Офисът е разположен 
в оживен район на гра-
да с множество търгов-
ски обекти. Близостта 
на сградата с уличното 
движение и интензивният 
човешки поток по тесния 
тротоар са вдъхновили 
архитекта да слее в едно 
интериор и екстериор. 

муро е поместила сгра-
дата на около два метра 
от пътното платно, като е 
запълнила пространство-

то между него и банката 
с разноцветни дървени 
колони, всяка от които 
висока 9 метра.

29-те външни колони 
се отразяват в прозрач-
ната остъклена фасада, 

смесвайки се по естест-
вен начин с 19 интериор-
ни, хаотично разположе-
ни във вътрешността на 
зданието. те, подобно на 
дъга, игриво се преливат 
от интериора в градския 

пейзаж и обратно. Откри-
тото и светло простран-
ство на вътрешния двор 
функционира като кафе-
не, в което архитектът е 
използвал ярка, многоц-
ветна мебел. 

Бягство от сивотата и скуката
ПРаВилО № 1:
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Николай АНТОНОВ

международната ба-
лон-фие ст а  „Римска 
баня“, както я опреде-
лят неговите домакини и 
организатори от еднои-
менния термо спа хотел 
в разложкото село Баня, 
е едно много специално 
събитие. то е ежегодна 
среща „за всички свобод-
ни души, за всички меч-
татели, за всички, кои-
то търсят усещания за 
безграничност, свобода, 
пречистване, разтваряне 
във времето и простран-
ството, за всички, които 
обичат да летят“, заявяват 
хората, които за четвърта 
поредна година събра-
ха приятели и съмишле-
ници от близо и далеч. 
Според тях село Баня е 
благословено място - с 
горещи минерални изво-
ри, чист планински въз-
дух, прекрасна природа, 
неповторима енергия и 
красота - какво по-под-
ходящо място за среща 
на хора, влюбени в без-
брежната небесна шир! 
Балон-фиестата е мяс-
тото, където може да се 
срещнете с хора, избрали 
да притежават и управля-
ват топловъздушни ба-
лони, да разберете защо 
летенето за тях е страст, 
да почувствате неверо-
ятната хармония между 
човека и балона, да чуете 
разкази за приятелството 
на пилотите с облаците 
и вятъра, да видите пла-
мъчетата в очите им и 
да почувствате с душата 
си радостта от летенето. 
Синьото небе и пухкавите 
облаци могат да бъдат до-
коснати с едно протягане 
на ръката, а земните про-
блеми остават долу - при 

смаляващите се къщи и 
бетонната сивота - така 
описват преживяванията 
си участниците в балон-
фиестата. 

Въздухоплавателят 
иван трифонов бе специ-
алният гост на Четвъртия 
международен фестивал 
на въздухоплаването, кой-
то се състоя от 14 до 22 
януари в село Баня. той е 
четирикратен рекордьор 
на „Гинес“, автор на иде-
ята за „полет от ръба на 
Космоса“. трифонов пър-
ви е прекосил Средизем-
но море с балон, летял е с 
топловъздушен аеростат 
до Северния и до Южния 
полюс, а миналата есен 
извърши спускане с ба-
лон в дълбоката 206 м пе-
щера мамет в Хърватска 
и се очаква и това пости-
жение да бъде вписано 
като пети негов рекорд в 
книгата на „Гинес“.

Участници в атрактив-
ното авиационно събитие 
бяха екипажи на топло-

въздушни балони и мото-
парапланери от България, 
Украйна, Русия, молдова, 
Полша. много от тях не 
пропуснаха възможността 
да се запознаят с иван 
трифонов и да стиснат 
ръката на именития въз-
духоплавател. Сред тях 
бяха и мотопараплане-
ристите от село Дивоти-
но, и смелчаците от клуб 

„адреналин“ във Варна, 
и Венелин Стайков, за-
писал също името си не 
само срещу национални 
рекорди, но и като автор 
на световен рекорд в мо-
топарапланеризма. три-
фонов срещна тук и ста-
ри приятели като Орлина 
аспарухова - първата и 

единствена жена пилот на 
топловъздушен балон в 
България. 

След като не успял да 
осъществи мечтания „по-
лет от ръба на Космоса“, 
иван трифонов е амби-
циран да осъществи сега 
околосветско пътуване по 
следите на Жул Верн със 
специална конструкция 
на дирижабъл, вдъхновен 
от романа „Около света за 
80 дни“ на великия френ-
ски писател. Но и тази 
идея е свързана с много 
пари и всичко зависи от 
спонсорите.

В програмата на ба-
лон-фие ст а  „Римска 
баня-2015“ освен свобод-
ни, демонстрационни и 
състезателни полети и 
привързани издигания на 
топловъздушни балони 
бяха включени полети на 
мотопарапланери и мо-
тоделтапланери, вечерно 

сияние, огнено музикално 
шоу. За първи път тази 
година имаше и състе-
зания между пилотите 
въздухоплаватели под 
ръководството на спорт-
ния директор на фиестата 
александр таланов. Ди-
ректор на международ-
ната балон-фиеста и тази 
година бе Валерий Поно-
маренко, а ръководител 
на полетите - момчил Ри-

ладжиев. 
След като силният вя-

тър, чийто пориви дос-
тигнаха 34 км в час, про-
вали плануваните първи 
полети, последваха слън-
чеви дни с прекрасно вре-
ме за летене и пъстро-
цветните балони украси-
ха синьото небе над Раз-
ложката котловина. Край 
тях като красиви птици 
се стрелкаха в различ-

ни посоки парамоторите 
и мотоделтапланерите. 
много местни жители и 
гости на Баня, Разлог и 
Банско се наслаждаваха 
на красивата картина. Ве-
черите също бяха приказ-
ни, защото предложиха 
зрелищен парад на горел-
ките на балоните и огне-
но шоу с музика и ритъм, 
които събуждат горещи 
емоции и вдигат градуса 
на настроението на всич-
ки, които имаха удоволст-
вието да бъдат част от 
тази атмосфера. Към това 
се прибавиха и изпъл-
ненията на местните и 
гостуващите участници в 
културната програма на 
балон-фиестата. 

Домакините и тази го-
дина организираха чест-
ване на големия христи-
янски празник Богоявле-
ние по стария черковен 
календар. Край басейна 
бе отслужен тържест-
вен църковен водосвет и 
бе извършен ритуала по 
хвърлянето във водата и 
спасяването на Богояв-
ленския кръст.

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

Балон-фиеста „Римска баня“ събра 
въздухоплаватели от близо и далеч

Венелин Стайков от Банкя има све-
товен рекорд за летене с парамотор 
на гърба, има рекорди за височина, за 
разстояние и за скорост. При полетите 
си винаги носи камера или фотоапа-
рат и има голяма колекция от филми 
и фотоси. Летял е над езерото Байкал, 
тайгата в околностите на иркутск, 
участвал е в парамоторна обиколка на 
Нова Зеландия и на много други места.

„Като летя, правя снимки“, разказва 
той и показва колекцията си от фото-
графии. много приспособления и по-
добрения е направил пилотът от Банкя 
по моторите и конструкциите, с които 
лети. Отдавна се увлича по всичко, 
свързано с авиацията и фотографията.

Показва снимка и обяснява, че това 
е античен град в България - Никополис 
ад иструм. Намира се на двайсетина 
километра северно от Велико търново 
по пътя за Русе. Снимал е и него от 
високо и всичко е очертано като на 
чертожна дъска от архитект. „това е 
булевард, виждате капителите на коло-
ните, има данни, че това е бил покрит 
пазар“, разказва Стайков. „и това е 
от хилядолетия и е тук, в България! - 

разпалва се пилотът. - аз съм стъпвал 
на тези камъни. един такъв камък е 
три на два метра и е един метър дебел. 
един камък е само шест куб. метра, 
което прави около 12 тона. Намерена 
е кариерата, където са добивани тези 
камъни, тя е на сто километра в Стара 

планина, и са докарвани тук от място-
то, където се добити. и е направен бу-
левардът. В този град има канализация 
на мръсната вода и на чистата вода. 
Вижте и какъв амфитеатър е имало. 
и малко хора знаят, че имаме такова 
археологическо богатство.“

България и светът 
от птичи поглед

в кадър
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