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България беше най-
лоялната и най-прин-
ципната, изпълнявайки 
абсолютно всички ука-
зания на Европейската 
комисия, и на практика 
се лиши от три големи 
договора. Нашето нас-
тояване ще бъде да се 
вкара газовият хъб, да се 
подпомогне финансира-
нето на интерконектора с 
Гърция, нашите находи-
ща „Хан Аспарух“, „Те-
рес“ и „Силистар“. Това 
заяви министър-предсе-
дателят Бойко Борисов в 
Брюксел. По думите му 
страната ни подкрепя от 
самото начало санкциите 

спрямо Русия, носейки 
изключително тежки за-
губи от това, особено в 
областта на туризма. На 
заседанието на Европей-
ския съвет всички евро-
пейски лидери подкрепи-
ха идеята за изграждане-
то на общ енергиен съюз 
за страните - членки от 
Европейския съюз (ЕС). 
Те постигнаха консенсус 
по този въпрос в рамки-
те на първия ден от ре-
довния съвет в Брюксел. 
Заедно с това се очаква 
първите стъпки към съз-
даването на съюза да бъ-
дат направени до края на 
2015 г. Очаква се усилия-

та на ЕС да бъдат насоче-
ни към построяването на 
интерконектори. Заедно с 
това европейските лиде-
ри постигнаха съгласие 
по отношение на това 
дали договорите за дос-
тавки на природен газ 
трябва да бъдат предос-
тавяни на Европейската 
комисия (ЕК). Институ-
цията ще бъде задължена 
да пази в тайна подроб-
ностите от документи-
те. В края на февруари 
Комисията прие рамкова 
стратегия за създаването 
на общ енергиен съюз за 
страните - членки от ЕС. 
Тя беше представена от 

зам.-председателя на ЕК, 
отговорен за енергийния 
съюз - Марош Шефчо-
вич, и еврокомисаря по 
енергетиката и клима-
тични промени Мигел 

Канете. В документа е 
записано е записано, че 
предстои Комисията да 
подготви ново законода-
телство за преразглеж-
дане и преустройство 

на електроенергийния 
пазар. Заедно с това се 
предвижда осигурява-
нето на по-голяма про-
зрачност в договорите за 
доставка на газ.

ОТ СЕдМИцАТА

да се отнеме правото 
на държавата да учредява 
законна ипотека и да на-
лага обезпечителни мер-
ки върху имуществото 
на приватизирани друже-
ства при неизпълнени в 
срок задължения по при-
ватизационни договори, 

реши парламентът. де-
путатите подкрепиха на 
първо четене промяна в 
Закона за приватизацията 
и следприватизационния 
контрол, която отхвърля 
досегашен текст, съдър-
жащ мярката срещу не-
коректните приватизато-

ри.Корекцията се прави 
по искане от Брюксел.
Според правния анализ 
на ЕК с прилагането на 
тази разпоредба Бълга-
рия нарушава правата, с 
които се ползват инвес-
титорите от ЕС, тъй като 
предвижда възможността 

при неизпълнение на за-
дълженията по привати-
зационен договор дър-
жавата да учреди ипо-
тека и да наложи други 
обезпечителни мерки не 
само върху имуществото 
на купувача, но и върху 

това на приватизираното 
дружество. При това - 
независимо от размера 
на участието на купувача 
в капитала на дружество-
то, гласят мотивите на 
правителството, което е 
вносител на проекта.ЕК 

е отхвърлила като нео-
снователни аргументите 
на България в защита на 
действащата разпоредба, 
затова държавата, като 
страна - член на ЕС, е 
поела ангажимента за за-
конодателната промяна.

Производителят на ке-
рамични плочки „КАИ 
груп“ занапред ще е част 
от портфолиото на гло-
балния лидер при по-
довите настилки - аме-
риканската „Mohawk 
Industries“. Става дума 
за две производствени 
предприятия - фабри-
ките „Хан Омуртаг“ в 
Шумен и „Хан Аспарух“ 
в Исперих.

Сделката е най-голя-
мата за годината досега. 
Американската компа-
ния ще плати около 195 
млн. евро за завода.

„Mohawk Industries“ 
няма други мощности в 
Източна Европа и бъл-
гарската компания може 
да се превърне в ключо-

ва за региона, прогнози-
рат икономисти.

О с в е н  ф а б р и к и т е 
„Хан Аспарух“ в Испе-
рих и „Хан Омуртаг“ в 
Шумен, в „КАИ груп“ 
влизат още „KAI сера-
микс - Румъния“, „КАИ 
керамика -  Гърция“, 
както и транспортната 
компания „Хан Аспарух 
транспорт“. Консолиди-

раните приходи на гру-
пата за 2014 г. са от по-
рядъка на 80 млн. евро.

Според данните, към 
края на 2013 г. приходи-
те на „Хан Аспарух“ са 
114,4 млн. лв. (при 106,8 
млн. лв. година по-ра-
но), а на „Хан Омуртаг“ 
са 57,9 млн. лв. (при 
51,7 млн. лв. година по-
рано).

Прочутата гробница 
на Севт III в долина-
та на тракийските царе, 
от която са куп артефа-
кти за изложбата на тра-
кийските съкровища в 
Лувъра, е затворена за 
посетители заради про-
падане на земни маси 
във вътрешността. Ня-
колко кубика пръст са се 
свлекли в дългия близо 
20 метра коридор от вхо-
да до гробните камери, 
които след това са били 
изгребани.

„Срутването е тръгна-
ло от стар изкоп отгоре 
над могилата Голямата 
Косматка, в която е гроб-
ницата“, поясни дирек-
торът на Историческия 
музей „Искра“ в Казан-
лък Момчил Маринов. 
Ерозията е била предиз-
викана най-вероятно от 
снеговете и дъждовете. 
Според него няма опас-
ност от пропадане и зат-
рупване на уникалната 
гробница, но разрушени-
ят участък трябва спеш-
но да се укрепи.

Специалисти от Кул-
турното министерство-

то и Националния ин-
стиут за паметниците 
на културата ще огледат 
срутването, за до оце-
нят щетите и предпишат 
мерки за аварийно въз-
становителни работи на 
най-атрактивния обект в 
долината на тракийски-
те царе.

Гробницата на тракий-
ския владетел Севт III е 
открита от екипа на по-
койния д-р Георги Китов 
през есента на 2004 г. 
Най-ценната находка е 
бронзова глава на во-

жда на одрисите Севт 
III. В гробните камери 
са намерени куп цен-
ни златни украшения. 
По-голяма част от тези 
експонати вече пътуват 
за Париж, за да бъдат 
показани в Лувъра на из-
ложбата на тракийските 
съкровища, открити по 
нашите земи.

ЕК ни отнема правата за ипотека на имоти на 
приватизирани предприятия

Настояваме за финансова подкрепа за 
интерконекторната връзка с Гърция

Световен гигант купи български 
завод за рекордните 200 млн. евро

Гробницата на Севт III пропадна, 
аварийно я укрепват
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Въпреки все още про-
дължаващата криза паза-
рът на недвижими имо-
ти ще бележи тенденция 
на развитие. Това заяви 
зам.-министърът на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството Ни-
колай Нанков по време 
на втората конференция 
„Оценки и инвестиции в 

недвижими имоти“. Със 
средства от Европейския 
съюз България ще про-
дължи да променясвоята 
инфраструктура и през 
новия програмен период. 
По Оперативна програма 
„Региони в растеж“ ще 
бъдат осигурени около 3 
млрд. лева за подобряване 
на визията на градовете, 

обясни заместник -минис-
търът пред участниците в 
конференцията. Той под-
черта, че ще бъдат ин-
вестирани и над 1 млрд. 
лева по Националната 
програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милни жилищни сгради, 
чиято основна цел е не 
само енергийното им по-

добряване, но и създава-
нето на по-модерен облик 
на българските домове. 
Заместник-министърът 
беше категоричен, че 
мерките, които предпри-
ема правителството, са за 
постигане на една трай-
на икономическа стабил-
ност както за гражданите, 
така и за инвеститорите.
„Първите стъпки, които 
предприехме, са за подо-
бряване на условията за 
бизнес и инвестиции“, 
подчерта Николай Нанков 
и уточни, че част от тези 
стъпки са и предложения-
та за промени в Закона за 
устройство на територи-
ята и Закона за кадастъра 
и имотния регистър. Той 
съобщи, че до края на 

март ще бъдат входирани 
предложенията за про-
мени в ЗУТ, които целят 
съкращаване на срокове, 
оптимизиране на проце-
дури, ограничаване на 
лицензионни режими и 
разрешителни и се очаква 
през октомври да бъдат 
готови генералните про-
мени. Предстои синхро-
низиране на кадастрал-

ния и имотния регистър 
и впоследствие тяхното 
обединяване, съобщи още 
Нанков. Той бе категори-
чен, че е необходимо и 
въвеждането на единни 
стандарти за измерване 
и оценка на имотите. По 
думите му, това ще насър-
чи инвеститорите и ще 
направи пазарите по-про-
зрачни и предвидими.

20 млн. лева ще бъдат 
необходими за справя-
не със ситуацията след 
обилните снеговалежи и 
свлачищата. Това заяви 
председателят на Управи-
телния съвет на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(АПИ) Лазар Лазаров.

Според предварител-
ните разчети само раз-
чистването на пътя Смо-

лян-Пловдив ще струва 
между 300 и 400 хил. 
лева, посочи Лазаров. 
Проблемът според него 
може да се реши с из-
граждането на предпаз-
ни съоръжения, които да 
действат превантивно на 
свличанията. По думи-
те му обаче, те са много 

скъпи: достигат цена от 
порядъка на 15 хил. лева 
на линеен метър.

Лазаров съобщи, че са 
набелязани най-критич-
ните 15 участъка по път-
ната мрежа. Плановете 
са още през лятото там да 
започнат строителни дей-
ности с цел предотвратя-
ване на свлачища, обясни 
шефът на АПИ.

Агенцията разполага 
с ограничен бюджет, за 
да се справи с проблема. 
Същевременно парите 
за превенция на свлачи-
ща по новата оперативна 
програма „Околна среда“, 
която все още не е одо-
брена от Брюксел, също 
не са много - около 20 

млн. евро, каза още ше-
фът на Пътната агенция.

Николай Нанков: 

 ДЕПА ЗА ОТПАДЪЦИ
 КАНАЛИ И РЕЗЕРВОАРИ
 ВОДНИ БАСЕЙНИ
 ТОРОВИ ХРАНИЛИЩА
 БИО ХРАНИЛИЩА
 ТУНЕЛИ И СГРАДИ
 ФИЛТЪРНИ РЕЗЕРВОАРИ
 МЕЖДИННИ РЕЗЕРВОАРИ
  ПЪТИЩА , ПРЕМИНАВАЩИ 

ПРЕЗ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ И 
МНОГО ДРУГИ

ГЕОМЕМБРАНИ ЗА СМЕТИЩА, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ 
СТАНЦИИ И РЕЧНИ КАНАЛИ: HDPE МЕМБРАНИ (ГЛАДКИ , 

ЕДНОСТРАННО И ДВУСТРАННО 
СТРУКТУРИРАНИ), БЕНТОНИТОВИ 
ХИДРОИЗОЛАЦИИ И ГЕОТЕКСТИЛИ. 
МИНИМАЛНА ШИРИНА 
НА РОЛКАТА - 5 МЕТРА

УПЛЪТНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ 

ВИДОВЕ КОНСТРУКЦИИ КАТО:

Правим стъпки за подобряване на 
условията за бизнес и инвестиции

Във Видин започва из-
граждането на самостоя-
телен интермодален тер-
минал, като инвестицията 
ще бъде от порядъка на 
около 10 милиона лева, съ-
общи при посещението си 
във Видин министърът на 

транспорта, информацион-
ните технологии и съобще-
нията Ивайло Московски. 
В новото съоръжение ще 
се претоварват стоки от во-
ден, железопътен и шосеен 
транспорт. Предстои про-
ектиране на терминала и 

до няколко месеца ще запо-
чне и неговата реализация.

„Това е една малка крач-
ка към започване на някак-
во развитие и икономиче-
ско съживяване на реги-
она“, каза Московски. 

Пристанището „център“ 

и сградата на „Речна гара“ 
до река дунав във Видин 
ще бъдат предоставени на 
концесия. „Надяваме се 
така да привлечем инвес-
тиции и тази инфраструк-
тура да стане по-привле-
кателна“, съобщи Мос-
ковски, който участва в 
церемония по спускане на 
вода на нов специализи-
ран катер за мониторинг на 

речното дъно.
Новият катер е купен 

по проект „Създаване на 
речна информационна сис-
тема в българската част 
на река дунав - БУЛРИС“. 
Проектът се изпълнява от 
дП „Пристанищна инфра-
структура“. Плавателният 
съд е оборудван със спе-
циализирана компютърна 
система и с измервателна 

апаратура за наблюдение 
и заснемане на състояние-
то на речното дъно в бъл-
гарския участък на река 
дунав.

БУЛРИС е мащабен ком-
плексен проект, по който 
има изградена инфраструк-
тура от 16 комуникационни 
кули, разположени по про-
тежението на цялата река 
дунав.

ОТ СЕдМИцАТА

20 млн. лева необходими за 
справяне със свлачищата

В новото съоръжение ще се претоварват стоки 
от воден, железопътен и шосеен транспорт

Интермодален терминал за 10 млн. лв. 
изграждат във Видин
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Катя ТОДОРОВА

През 2015 г. Столична-
та община е предвидила 
5,5 млн. лв. за изгражда-
не и модернизиране на 
спортната инфраструк-
тура в София, а до края 
на следващата година су-
мата ще достигне 48,4 
милиона.

Най-големият проект, 
който ще се реализира 
през 2015 г., е за изграж-
дане на спортен комплекс 
в бъдещия парк „Възраж-
дане“ в „Зона Б-5“. Ин-
веститорът e „Спортна 
София“ ЕАд. Общата 
стойност на проекта е 
3 672 194 лв., осигуре-
ните със заем са 3 026 
795 лв. по инициативата 
JESSICA, срокът за пога-
сяване е септември 2031 

г. По проект спортният 
комплекс ще се изгради 
на площ от близо 24 дка. 
Той включва 3 футболни 

игрища, 3 тенис корта, 
детско спортно игрище, 
детска площадка, зона за 
играта „петанг“, зона за 

стрийтбол, площ с 4 бас-
кетболни коша, 8 тенис 
маси, игрище за плажен 
волейбол, пързалка със 
синтетичен лед за кънки 
и хокей.

Наскоро беше направе-
на първата копка за стро-
ителство и доизграждане 
на „Образователно-спор-
тен комплекс Лозенец“, 
който е за 34.8 млн. лв., 
половината от които са 
осигурени от частния ин-
веститор, а останалите 
са от Фонда за устойчи-
во градско развитие на 
София (ФУГРС). Фон-
дът управлява парите 
за София по програма 
JESSICA и отпуска кре-
дити за проекти, които 
подобряват социалната 

инфраструктура. За ос-
таналите големи градове 
- Пловдив, Варна, Бургас, 
Стара Загора, Русе и Пле-
вен, парите се управляват 
от Регионалния фонд за 
градско развитие, в който 
акционери са „Сосиете 
Женерал Експресбанк“, 
„Елана холдинг“ и „Ела-
на инвестмънт“, заедно с 
консултантската компа-
ния „Болкан Адвайзърс“.

През първата седмица 

на март бе открита об-
новената спортна зала 
„Триадица“, която е част 
от инициатива на про-
грама „София - европей-
ска столица на спорта 
за 2018“. Очаква се до 
края на годината да бъде 
ремонтирана и зала „Фе-
стивална“. За ремонта 
й се говори от 2011 г. 
и тогава бе изчислено, 
че ще са нужни около 2 
млн. лв. В момента от 

ТЕМАТА

Реконструират физкултурните салони и 
басейни в 19 детски градини и училища

За изграждането на „Образователно-спортен комплекс Лозенец“ ще бъдат инвестирани 
над 34,8 млн. лв.

В бетонната джунгла на „Зона Б-5“ след време ще има 
собствен спортен комплекс

Зала „Фестивална“ в София е строена преди 47 години и спешно се нуждае от основен 
ремонт

Разговаря  
Елвира ГЕНОВА

- Арх. Маринов, след чет-
върт век разруха може ли 
стадион „Пловдив“ да бъде 
довършен?

- Аз съм на принципа, че 
ако имаме желание да напра-
вим нещо полезно, ще наме-
рим и начина. Най-важното е, 
че конструкцията на стадион 
„Пловдив“ е здрава - експер-
тиза, изготвена от специали-
сти на УАСГ, установи това и 
той е годен да бъде довършен 
и въведен в експлоатация. 

Бетонът с годините е още по-
здрав, така че имаме на 80% 
готов стадион. Просто трябва 
да се осъвремени и довърши с 
нови материали.

- Има ли шанс стадионът 
да покрие изискванията за 
лиценз на БФС и УЕФА? 

- Той може да стане за над 
50 000 зрители, напълно под-
ходящ е за козирка, която ще 
обиколи цялото игрище. Тя 
трябва да е с подходящо по-
критие, дори може и с фото-
волтаици. На това отгоре има 
условия и за голям паркинг, 
което е задължително за по-
добно съоръжение. Необхо-

димо е да се сложи осветле-
нието. Пилоните са монти-
рани, те са високи 67 метра 
и са с капацитет да покрият 
с осветление и пистата, а не 
само терена. Трябва да се ре-
конструират трибуните, да 
се монтират стандалки по 
стандарт за разстояние. Не е 
толкова много. Строителните 
работи могат да приключат в 
рамките на една година.

- Реалистична ли е сума 
от 20 млн. лв., за която се 
заговори, че може да бъде 
отпусната от държавата за 
всичко това?

- Напълно! Разчетите вече 

съм ги направил. На база на 
вложеното в строежа през 
1988 година, съотнесено към 
сегашни цени и материали, 
сметката излиза. Въпрос на 
воля е, също и на желание, да 
имаме перфектната спортна 
база в Пловдив. Стадионът 
може да се доизгражда и мо-
дернизира, без да се мисли за 
събаряне.

- Защо се отлага с десети-
летие решаването на казу-

са? 
- Като че ли Пловдив няма 

шанс да го постави като при-
оритет. Положих усилия през 
1991-95 година, когато бях 
зам.-кмет, но винаги става 
така, че местната власт е с 
един политически цвят, а дър-
жавната с друг. Сработването 
не се получава. Сега, когато и 
ГЕРБ управляват на местно и 
национално ниво, има отново 
шанс за стадион „Пловдив“.

Ако имаме желание да спасим един обект, 
ще намерим и начина

Арх. Валентин Маринов:

Пловдив е един от градовете, който за жалост си позволява лукса да има изградено сериоз-
но спортно съоръжение, което е неизползваемо. Години наред държава и община се надлъгват 
чия собственост е стадион „Пловдив“. След като казусът най-сетне е решен, идва въпросът с 
какви средства може да се довърши и върне в експлоатация. „Бащата на стадион „Пловдив“, 
както е известен архитект Валентин Маринов, който е и бивш заместник-кмет по строител-
ство, е готов да дари идейния си проект за реконструкция на пловдивчани, за да има градът 
модерен стадион.

Над 48 млн. лв. инвестира София  в спортни съоръжения до 2016 г.
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Спортното министерство 
проучват цялата собстве-
ност на дружество „Ака-
демика“ и „Национална 
спортна база“, на които 
ведомството е принципал. 
Поради липса на пари 
най-вероятно за ремонта 
на строената още през 
1968 г. „Фестивална“ и на 
други спортни обекти ще 
се търси партньорство с 
частния бизнес чрез отда-

ване под наем. 
Част от средствата, за-

делени от Столична об-
щина, ще бъдат инвести-
рани в ново строителство 
и реконструкция на физ-
културните салони и ба-

сейни на 19 детски гради-
ни и училища. В списъка 
попадат 15 детски гра-
дини, сред които ОдЗ в 
„Надежда“ - I част, ОдЗ 
в жк „Овча купел“ - ста-
ра част, ОдЗ № 61 в ра-
йон „Слатина“, ОдЗ - бул. 
„Сливница“ в жк „Мо-
дерно предградие“, ОдЗ 
№ 63 в кв. „Бенковски“, 
цдГ в УПИ I, кв. 1 в кв. 
„Кремиковци“,  ОдЗ в 

жк „Младост 4“, ОдЗ № 
160 в кв. „драгалевци“, 
ОдЗ № 51 в район „Илин-
ден“, Старо Боянско учи-
лище за детска градина 
в район „Витоша“, цдГ 
№ 99 в район „Красно 

село“, ОдЗ № 18 в район 
„Средец“, ОдЗ № 33 в 
район „Люлин“, цдГ в 
кв. „Сеславци“ в район 
„Кремиковци“, ОдЗ в м. 
Кръстова вада в район 
„Лозенец“.

Ще се модернизират и 
спортните съоръжения в 
4 училища: 98-о Начално 
училище в район „Надеж-
да“, разширение на Първа 
английска гимназия в ра-

йон „Оборище“, разши-
рение на Френската гим-
назия в район „Средец“ 
и 84-то ОУ в с. Герман, 
район Панчарево, сочи 
информация от Столична 
община.

ТЕМАТА

В началото на март бе открита обновената спортна зала „Триадица“ в столицата

Стадион „Трейс Арена“ в Ста-
ра Загора ще бъде модернизи-
ран по европейската инициати-
ва за устойчиво градско разви-
тие JESSICA. За целта Societe 
Generale Експресбанк и Регио-
налният фонд за градско развитие 
отпуснаха десетгодишен инвести-
ционен кредит на СНц Футболен 
клуб „Верея“ в общ размер от 837 
000 евро. Съфинансирането, оси-
гурено от банката за проекта, е на 
стойност 578 000 евро.

Това е вторият етап от модерни-
зацията на спортното съоръжение. 
През миналата година, отново със 
средства по програма JESSICA, бе 

поставено осветление.
Сега проектът предвижда стро-

ителство на допълнителна три-
буна за зрители с капацитет 1214 
места, козирка, покриваща 100% 
от трибуната, фитнес център, две 
съблекални, отговарящи на меж-
дународните стандарти, стаи за 
съдии, VIP зрителски стаи, кафе, 
заседателни зали, фенмагазин и 
съпътстваща инфраструктура.

„По договор трябва да сме гото-
ви на 1 ноември, но нашата амби-
ция е това да стане още за празни-
ка на Стара Загора - 5 октомври“, 
коментира почетният президент на 
ФК „Верея“ Галин Михайлов.

„Само месеци след като бе офи-
циално открито новото освет-
ление, на стадиона ще се появи 
голяма трибуна. Тя ще даде въз-
можност там да се играе футбол 
на много по-високо ниво и да се 
организират състезания от раз-
личен характер“, заяви кметът 
Живко Тодоров.

Това е поредният проект, който 
ще бъде изпълнен в Стара Загора 
по програма JESSICA. Първият бе 
свързан с модернизацията на об-
щинския пазар на стойност 2 740 
000 лв. Последва инициатива за 
поставяне на осветление на стади-
он „Трейс Арена“, както и обосо-
бяване на нов логистичен център 
на част от територията на бившия 
държавен птицекомбинат.

до няколко седмици футболен 
клуб „Верея“ трябва да получи и 
средства от Министерството на 
младежта и спорта за реновиране 
и на източния терен на спортния 
комплекс. Той ще бъде използван 
при домакинството на Европей-
ското първенство по футбол за 
юноши до 17 години през май.

Николай АНТОНОВ

Изграждане на изця-
ло нов комплекс от тре-
нировъчни игрища край 
село Зелен дол, на още 
по едно тренировъчно 
игрище до градския ста-
дион „Христо Ботев“ и 
на клубната база на об-
щинския футболен клуб 
„Пирин“ в село Рилци 
са част от съоръженията, 
които включва проектът 
„Спортен Благоевград“. 

„Това е проект, който 
трудно ще се осъщест-
ви през 2015 г., но през 
следващата година и но-
вия програмен период 
смятаме да го реализи-
раме с финансиране по 
Оперативната програ-

ма „Региони в растеж“, 
каза кметът на общината 
Атанас Камбитов. Иде-
ята е, след като подно-
вихме клубната база в 
село Рилци, до пътната 
„детелина“ за село Зелен 
дол, където имаме око-
ло 40 декара общинска 
земя, да се изградят нови 
тренировъчни игрища 
за футбол със съблекал-
ни и цялата необходима 
спортна инфраструктура. 
Имаме още един терен 
над градския стадион, 
където смятаме да из-
градим също помощно 
игрище. Проектът пред-
вижда още да се изгра-
дят нови трибуни срещу 
централната, под които 
да се построи хотел с 
център за възстановя-
ване с минерална вода. 
Хотелът ще бъде с лице 

към града, а трибуните 
ще са на „гърба“, обясни 
Камбитов.

Според него това е 
перспективен проект, 
защото през август се 
очаква да бъде завършен 
лотът от АМ „Струма“ 
до Благоевград, така че 
от аерогарата в София 
дотук ще се стига за 40-
50 минути 

„След четвърт век 
разруха, през септември 
миналата година бе от-
крита обновената сграда 
на спортния интернат 
„Пирин“, която бе затво-
рена през последните 
пет години заради лоши-
те битови условия. Сега 
отново там са настанени 
над 50 млади спортни 
таланти, които живеят 
при много добри усло-
вия. 

С пари от „Региони в растеж“ 
реализират мегапроект в Благоевград

Модернизират стадион „Трейс Арена“ 
в Стара Загора

Най-голямата в София засега остава „Арена Армеец“

Над 48 млн. лв. инвестира София  в спортни съоръжения до 2016 г.
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Виолета ВЛАСТАНОВА

- Инж.  Йорданов, 
какво е състоянието на 
консултантския сектор 
у нас към момента?

- Състоянието на кон-
султантския сектор не е 
по-различно от това на 
целия строителен сек-
тор. Малко обекти, ниски 
цени и качество, зависе-
що от цената. Към мо-
мента няма и кой знае 
какви големи обекти, ра-
боти се повече по инфра-
структурата. 

От доста време няма 
никакво раздвижване. И 
причината не е само ико-
номическа. Комплексни 
са нещата - липса на ин-
вестиции, честа смяна 
на правителствата и не 
на последно място - тро-
мавата администрация. 
Колко пъти сме правили 
срещи с чужденци, кои-
то идват с желанието да 
строят жилищни сгради 
у нас, и още при първите 
сблъсъци с бюрокраци-
ята в общината и в дър-
жавните институции се 
отказват. Факт е, че един 
проект може да се реа-
лизира за два месеца, но 
събирането на докумен-
тацията понякога отнема 
и година. И е проблем, 
ако инвеститорът реши 
да упълномощи консул-

тантската фирма да се за-
еме с тези процедури и тя 
да свърши всичко. Макар 
че в този случай неща-
та стават малко по-бър-
зо, защото консултантът 
поне знае къде да отиде 
и какво да направи.дока-
то един инвеститор,без 
значение дали е бълга-
рин или чужденец, няма 
никакво понятие какви 
документи трябва да по-
пълни, къде да ги подаде 
и колко време ще чака.
Това е един от основните 
проблеми в консултант-
ския бизнес.

- Какви са другите 
трудности, с които се 
сблъсквате по време на 
работа? 

- В България има над 
800 фирми, които са реги-
стрирани и имат лицензи, 
но никой не знае колко 
от тях работят действи-
телно, защото не се води 
статистика. За нашите 
членове, които са около 
стотина, мога да кажа, 
че работят добре с ин-
ституциите и най-вече 
с дНСК. И в това съм 

сигурен, защото ние ги 
следим и ако имат про-
блеми, им помагаме да ги 
разрешат. Но за останали-
те не мога да кажа нищо, 
защото никой у нас не 
знае колко фирми реално 
работят. И само когато 
те решат, тогава излизат 

на пазара - с много ни-
ски цени и съответно със 
същото ниско качество 
на услугата. Оттам пада 
и имиджът на консул-
тантските фирми в стро-
ителния бранш. Още в 
самото начало никой не 
мислеше, че ще има мно-
го големи обекти. Обосо-
бяваха се фирми, които 
да обслужват определени 
строителни компании. Но 
тъй като падна оборотът 
в сектора, много от тях 
останаха с по един или 
двама служители. Това 
доведе и до нелоялна кон-
куренция в бранша. За да 
съществуват на пазара и 
да печелят обществени 
поръчки, се появиха ком-
пании, които вземат тър-
гове с 10 пъти по-ниска 
цена от индикативната. 
Сами си направете изво-
ди за качеството.

-  Консултантите в 
България са единстве-
ните в инвестиционния 
процес, които се регу-
лират от държавата, и 
по тази причина от дос-
та време настоявате за 

промени в тази насока. 
Има ли някакво разви-
тие?

-  Развитието вина-
ги стига до един и същи 
етап. Защото водим раз-
говори, получаваме ня-
какви обещания, но чес-
тата смяна на минист-
рите не води до някакви 
особени резултати. Сега 
предстои отново да обсъ-
дим тематас министъра 
на регионалното развитие 
и благоустройството Ли-
ляна Павлова. С нея до-
сега сме работили добреи 
се надявам да получим 
някакво разбиране. Ни-
къде по света няма такъв 
вид консултантска услуга 
и никъде строителният 
надзор не е структури-
ран така, както е у нас. 
От една страна, да сме 
европейци и да използва-
ме договорите по FIDIC 
(Международна федера-
ция на инженерите кон-
султанти, а от друга, да-
даваме обекта и да водим 

документацията по ЗУТ.
Наскоро в Букурещ се 

проведе среща, в която 
участваха представители 
на страните от целия из-
точно-европейски реги-
он. Всички имат някакви 
проблеми със законода-
телството, но и всички 
работят по договорните 
условия на FIDIC. Всич-
ки консултантски фирми 

имат права да проекти-
рат, а ние нямаме никакви 
права - нито да проек-
тираме, нито да строим, 
нито да доставяме. Ние 
имаме само отговорно-
сти, но не и права.Не 
може строителните фир-
ми да вземат обект на ин-
женери, да го проектират 
и после да го изпълняват, 
а консултантските фирми 
да следят за изпълнени-
ето му и да обират нега-
тивите. Нищо не пречи 

да го правим така, както 
е във всички страни в Ев-
ропа. Защото отговорно 
мога да кажа, че имаме 
много професионалисти, 
които са се доказали в 
съответните области. И 
това го заявявам смело, 
защото вече 15 години 
правим оценка на съот-

ветствие на проектите, 
а за да направиш такава 
оценка на свой колега, 
трябва да знаеш колкото 
него или малко повече от 
него. Затова тази забра-
на за проектиране губи 
капацитета на нашите 
специалисти. И ако иска-
ме да се наредят нещата, 
трябва или да сенаправят 
промени в закона, или 

законово да ни закрият. 
И тогава, като ни закрият, 
няма да се издават лицен-
зи и удостоверения, ще се 
изравним със световните 
и европейските фирми 
ипазарът ще регулира на-
шата професия. В целия 
свят консултантската ус-
луга е индустрия. Ако 
една фирма не може да 
даде 5 лв. за застраховка, 
то тя не може да вземе и 
голям обект, защото няма 
нужното количество спе-

циалисти. Така и застра-
хователят няма да й има 
доверие.

- Как ще коментира-
те една от най-широ-
ко обсъжданите теми 
през последните месе-
ци - промените в ЗУТ и 
ЗОП?

- От доста време вър-

вят дискусии по тези 
въпроси и всяка бран-
шова организация дър-
па конците към себе си. 
Но сериозенположителен 
резултат няма. Само се 
подхвърлят предложения 
и идеи, но след като не 
са взети под внимание 
от страна на правител-
ството, значи нищо не е 
свършено. 

- БААИК провежда 
непрекъснати обуче-
ния на консултантите, с 
каква цел се правят те?

- да, ние още при пре-
дишното правителство 
утвърдихме една програ-
ма за обучение на нашите 
консултанти. Регулярно 
провеждаме курсове, ко-
ито преминават при из-
ключително голям инте-
рес и успех. Само за два 
месеца сме обучили над 
200 души. Курсовете са 
разделени на три модула. 
Сега тече първият, пред-
стоят и останалите два. 
Те са по Червената и дру-
ги книги на FIDIC и не 
са само за наши фирми, 
а и за институции като 
Министерството на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството, Ми-
нистерството на околната 
среда и водите, Сметната 
палата и др., които рабо-
тят с европейските фон-
дове. целта е повече слу-
жители на дадена фирма 
да усвоят тези прийоми. 
По-големите компании 
извършват и предпроект-
ни проучвания. Като дой-
де инвеститорът и заяви, 
че иска да закупи земя, 
за да построи сграда, ние 
тръгваме и проучваме 
дали има Общ устрой-
ствен план, дали може 
да се строи и т.н. Наша-
та работа приключва с 
построяване на обекта. 
А никъде по света не се 
работи по този начин. За-
това обучаваме членовете 
на БААИК и по FIDIC, и 
по ЗУТ и т.н.

- Какво предстои в 
програмата на БААИК 
в близките няколко ме-
сеца?

- В края на месец май 
предстои да се проведе 
конгресът на Европей-
ската федерация на кон-
султантските асоциации 
- EFCА.В нея членуват 
мениджъри на едни от 
най-големите консултант-
ски компании от Европа - 
Германия, Франция, Бел-
гия, дания, Люксембург, 
Холандия,  Словения, 
Швеция и др. За нас това 
събитие е важно, защото 
ще направим предложе-
ниепрез 2016 година Бъл-
гария да бъде домакин 
на този форум. Много се 
надяваме кандидатурата 
нида спечели. Смятам, че 
ползите ще са големи не 
само за бранша, но и за 
страната ни. 

В последно време вече се шегуваме, че 
консултантските компании у нас са като заспали 
клетки на терористични организации

Тромавите административни процедури 
отказват инвеститорите да строят

В цял свят консултантските 
услуги са индустрия

Инж. Мирослав Йорданов, председател на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти:

Мирослав Йорданов е за-
вършил ВМЕИ - Варна през 
1977 година, специалност 
„Електроинженерство“. В 
периода 1982-1986 година 
работи като главен инже-
нер в Либия, а малко по-къс-
но е назначен за ръководи-
тел на район, отново там. 
От 1992 година развива час-
тен бизнес. През 2014 г. е 
преизбран за председател 
на Българската асоциация 
на архитектите и инже-
нерите консултанти (БА-
АИК). Организацията съ-
ществува от 1999 година и 
е единствената в България, 
упражняваща строителен 
надзор и консултантска 
дейност в строителство-
то. От месец септември 
2000 г. асоциацията е един-
ствен пълноправен член и 
представител на Между-
народната федерация на 
инженерите консултанти 
(FIDIC) за България, а от 
месец май 2001 г. - и на Ев-
ропейската федерация на 
консултантските асоциа-
ции (EFCA).

Консултантските фирми у нас имат 
много отговорности и малко права
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- Защо избрахте да се 
реализирате в Бълга-
рия?

- Завърнах се в Бъл-
гария след обучение в 
Германия, защото ар-
хитектурата е наслед-

ствена професия в моето 
семейство и това беше 
естествено продължение 
на развитието ми - да 
върна натрупания опит 
в родината. В България 
имам възможност да съз-

давам, тук и най-малката 
различност и иновация 
веднага биват забеляза-
ни, макар и да се реали-
зират по-трудно заради 
нуждата от добре под-
готвени кадри. Много се 

радвам на бързото раз-
витие, което се случва 
у нас. Когато се върнах 
преди 9 години и започ-
нах да работя, се стараех 
да прилагам опита и тех-
нологиите, използвани 
в Западна Европа, и тук. 
Опитвах да убедя ин-
веститорите в ползата 
от соларни панели вър-
ху покривите на индус-
триалните сгради или 
паркингите, от задължи-
телната топлоизолация 
на балконите; от прила-
гането на стандартите 
за пасивна сграда - това 
беше равностойно на ре-
волюция. Сега, няколко 
години по-късно, всичко 
това е напълно естест-
вено.

- Какви са трудно-
стите, които срещате 
във Вашата работа?

- Най-голямото удо-
волствие и най-голямата 
трудност идват от кому-
никацията с хората, а тя 
се обуславя от техния 
светоглед.  Живеейки 
по-продължително вре-

ме извън пределите на 
страната, забелязах кол-
ко черногледи са една 
немалка част от бълга-
рите, те имат негативен 
вътрешен монолог, който 
саботира успеха им. В 
тази връзка и тъй като 
вярвам, че добрият ар-
хитект е и добър психо-
лог, завърших множество 
обучения, включител-
но и за коуч треньор по 
личностно развитие и 
специализация по психо-
логия. 

Масово хората хабят 
невероятно много енер-
гия в това да са недо-
волни и критични - ако 
тази енергия се вложи в 
нещо конструктивно, ще 
се случат чудеса. дру-
га трудност, която сре-
щам, е свързана с бюро-
крацията. Понякога се 
чувствам като работник 
в архив,,а не като творец.

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

- Бих се включила в 
проекти, образоващи хо-

рата, най-вече децата, 
във важността на среда-
та, която обитават. 

Защото една чиста, 
подредена, хармонична 
среда възпитава и стре-
меж към красивото, към 
стойностното. Желание 
да изхвърлят боклука си 
в кошчето, не на улицата 
или през терасата, може 
би дори желание да про-
явят инициатива и да за-
садят цветя в градинката 
си пред блока, желание 
да се усмихнат на съсе-
да. доскоро единствено-
то, което интересуваше 
купувачите на апарта-
менти, беше дали за тях 
разпределението ще бъде 
функционално, интере-
сът към общите прос-
транства и към фасадата 
беше почти нулев. Бих 
участвала с удоволствие 
и в инициативи, свърза-
ни с увеличаване на зе-
лените площи в градска-
та среда, защото смятам, 
че архитектурата трябва 
да върви ръка за ръка с 
природата. 

Арх. Боряна Христова:

Архитект Бо-
ряна Христова е 
завършила Уни-
верситета по из-
куствата в Бер-
лин (познат като 
UdK Berlin) през 
2006 година. Вре-
мето, прекарано 
там, й дава въз-
можността да се 
срещне и обучава 
при най-добрите 
архитекти в Ев-
ропа - като швей-
ц а р с к и я  а р х и -
тект Петер Цум-
тор и австриеца 
Адолф Кришаниц. 
Понастоящем ра-
бори в Архитек-
т у р н о  а т е л и е 
„ПРОАРХ“ - Плов-
див.

Бюрокрацията ме кара да се чувствам 
като работник в архив, не като творец

Хотел на Гребната база в Пловдив (дипломна работа). Реализирация и откриване на хотела през 2014-а

Реализиран проект интериорПлувен комплекс в „Трептов парк“ в Берлин



Темата за авторското право е много 
актуална за архитектите, за жалост. В 
България е масова практика архитекти 
да проектират върху чужди обекти. 
Най-често става дума за обществени 
сгради. Общината например възлага 
довършване или реконструкция на ня-
каква сграда на даден колега или екип 
и той започва да проектира върху ра-
ботата на друг. От една страна, общи-
ната няма законово основание да спре 
такъв процес, а фактически има нару-
шение по закона за авторското право. 
дискутирали сме го многократно и по 
съвсем конкретни случаи и в КАБ, и 
в КИИП, стигали сме и до сериозни 
конфликти в гилдията. Истината е, че 
има разнобой между между Закона за 
устройство на територията (ЗУТ) и 

Закона за авторското право и от това 
страда нашият труд, който е сериозен 
и творчески.
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Авторските права на 
архитектите у нас не са 
защитени. Причината е, 
че както всичките ни за-
кони, така и този енапи-
сан много нескопосано. 
Законът за авторското 

право е променян повече 
от 60 пъти и в частта за 
архитектурата има точ-
но пет изречения, които 
всеки си ги тълкува както 
си иска. Съдебната ни 
практика също е много 
разнопосочна, което оз-
начава, че все едно ня-
маме закон. Създадени 
бяха две или три частни 
колективни организации, 
които да се борят и да 
защитават интересите на 
архитектите в тази посо-
ка, но те се регистрираха 

съвсем наскоро и тепърва 
прохождат. Камарата на 
архитектите също труд-
но би могла да направи 
нещо. Знаете, ние сме 
хора артисти. Истината 
е, че трябва да се проме-
ни законът, а виждате в 
парламента как се случ-
ват нещата. Този, който 
има пари, си прокарва 
законите, които го ин-
тересуват. За съжаление 
депутатите ни са продаж-
ни, а цялата ситуация е 
трагична . 

Съдебната ни практика 
е разнопосочна

Арх. Младен Кърпачев, КАБ - Велико Търново:

Темата е много набо-
ляла и хабим постоянно 
нерви с авторството и 
защитата на нашия труд. 
Аз самият имам случай 
да не мога да си позная 
сградата, която съм про-
ектирал, освен по цвето-
вете. Проблемът като че 
ли се задълбочава. Ста-
ва така, че процесът на 
проектиране е утежнен 
максимално, товари се 
непрестанно с всякакви 
изисквания. Ние сме за-
дължени да ги спазим, 
а строителят често си 
прави каквото си иска. 

Затова после не можем 
да си познаем обектите. 
Сравнете колко докумен-
тация се изисква за един 
проект, а в същото време 

Акт 15 и Акт 16 се дават 
само с един подпис. За-
това предложението ми 
е договорът за авторски 
надзор да стане изис-
куема част в договора с 
общината при издаване-
то на разрешително за 
строеж. Нещата трябва 
да се променят така, че 
един обект да не може да 
се предаде без проектан-
та. Така инвеститорите 
и строителите ще знаят, 
че сме част от процеса 
до завършването на една 
сграда и няма да ни из-
местват непрестанно. 

Актуването на сграда да 
не става без проектанта

Авторските права за-
коново са защитени. На 
практика обаче често се 
оказва, че не са. Причи-
ната е, че близки до влас-
тта раздават проектите на 
свои хора. Много често 
именно по тази линия ав-
торските права се прене-
брегват. 

Между нас, колегите, 
никога не е имало про-
блем. Защита липсва, ко-

гато някой кмет или гла-
вен архитект реши да въз-
ложи определен проект на 
свой човек. Случвало ми 
се е при изградена сграда 
проектът за преустрой-
ство да го прави друг ар-
хитект, което по закон е 
недопустимо. Единстве-
ното, което можем да на-
правим в подобни случаи, 
е да търсим правата си по 
съдебен ред.

Близки до властта раздават 
поръчките на свои хора

Арх. Слави Славов, КАБ - Хасково:

Арх. Иван Кючуков, КАБ - Бургас:

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

САНИРАЙТЕ С
TONDACH®

лесно;

ефективно;

дълготрайно;

сигурно;

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

Защитени ли са авторските права  в архитектурата?
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В момента у нас няма 
никакви нормативи, 
нито някакво логическо 
дискутиране по въпро-
са. Авторските права в 
архитектурата могат да 
бъдат защитени, ако се 
плаща лиценз за това. 
Има редица случаи, 
в които например си-
нът на един архитект 
има претенции върху 
обекта, а самият той е 
художник или адвокат, 
което е абсурдно. Гово-
ря за наследство, кога-
то обектът трябва да се 
реконструираили пре-
боядиса. Или пък ако 
живееш в апартамент в 

голяма кооперация и си 
решил да ремонтираш. 
Какво правиш тогава? 
Ще трябва да отидеш 
едва ли не при архите-
кта и да го питаш дали 
може да направиш това, 

което си решил. И вед-
нага изниква въпросът 
на кого е сградата - на 
собственика или на ар-
хитекта. И мисля, че 
най-разумното решение 
в случая ще е, ако дър-
жа много на една сгра-
да, да платя някакъв 
патент или лиценз за 
нея и в следващите 100 
години например да съм 
сигурен, че никой няма 
да може да прави нищо 
по нея. Това е работе-
щият механизъм за мен 
- да се създаде едно па-
тентно ведомство, което 
да се занимава именно с 
авторските права. 

Арх. Орлин Давчев, преподавател в УАСГ:

Работещият механизъм 
е патентно ведомство

Защитени ли са авторските права  в архитектурата?

Сдружението на ар-
хитектите проектанти 
в защита на авторските 
права в архитектурата 
(САПЗАПА) е регистри-
рано на 19 май 2014 г. 
със заповед на зам.-ми-
нистъра на културата Ва-
сил Василев, казва не-
говият председател арх. 
Марин Бакалов.

Причината, която ни 
провокира да създадем 
сдружението, се корени 
в необходимостта от съ-
ществуването на непра-
вителствена организация 
(юридическо лице с нес-
топанска цел) в Бълга-
рия, която да представля-
ва и защитава интересите 
на архитектите проектан-
ти, респ. на образувани-
те от тях проектантски 
бюра, при упражнява-
нето на изключителните 
им авторски права върху 
произведенията на ар-
хитектурата, резултат от 
творческата им дейност.

Една от целите на 
САПЗАПА е да осъщест-
вява представителство и 
защита на интересите на 
архитектите проектанти 
във връзка с упражня-

ването на правото им на 
възнаграждение съгласно 
чл. 19 от ЗАПСП за из-
ползване на произведе-
ния на архитектурата, по-
конкретно реализираните 
произведения на архи-
тектурата и приложените 
устройствени планове, 
одобрените архитектур-
ни проекти, одобрените 
проекти по устройствено 
планиране, карти, схеми, 
планове и други, отнася-
щи се до архитектурата 
и до териториалното ус-
тройство, като самосто-
ятелни обекти на автор-
ско право по смисъла на 
чл. 3, ал. 1, т. 6 и т. 8 от 
ЗАПСП, която разширява 
и допълва една от цели-
те на КАБ да защитава 
интелектуалната собстве-
ност и авторските права 
на архитекта.

С конкретни писма се 
обърнахме към редица 
представителни органи-
зации на ползватели по 
смисъла на чл. 40е, ал. 5 
от Закона за авторското 
право и сродните му пра-
ва (ЗАПСП) с молба за 
обсъждане и становища 
„Методиката за размери-

те на възнагражденията, 
събирани от Сдружение 
на архитектите проектан-
ти в защита на авторско-
то право в архитектурата 
(САПЗАПА) - България“ 
за използване на произ-
ведения на архитекту-
рата.

до момента получи-
хме много положител-
ни становища, в т.ч. от 
областните управители 
и Националното сдруже-
ние на общините в Ре-
публика България, казва 
арх. Бакалов.

Специално внимание 
той обръща на директива 
2014/26/EU на Европей-
ския парламент и на Съ-
вета относно колективно-
то управление на автор-
ското право и сродните 
му права. Съгласно чл. 43 
т. 1 от нея: „държавите 
членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконо-
вите и административни 
разпоредби, необходими 
за постигане на съответ-
ствие с настоящата ди-
ректива, не по-късно от 
16.04.2014 год. Те неза-
бавно съобщават за това 
на Комисията“.

Сдружение защитава 
интересите на гилдията

Натрупахме доста се-
риозен опит като Сдру-
жение на архитектите 

проектанти в защита на 
авторското право в ар-
хитектурата. В момента 
помагаме на един колега 
във Варна за двореца на 
младежта и спорта, за 
Женския пазар в София, 
дори за театъра в Ниге-
рия. 

На мероприятие в Рио 
де Жанейро, където по-
пуляризирахме нашето 
сдружение, намерихме 
широк отзвук. Интересът 
беше огромен. Заради 

нас промениха дневния 
ред на конференцията 
и цял следобед диску-
тирахме въпросите на 
авторските права. 

Проблеми с тях има 
навсякъде, дори в Евро-
пейския парламент. За-
това никъде по снимки-
те не можете да видите 
сградата на Европарла-
мента в нейната цялост 
- просто има недоразу-
мения между авторите на 
проекта.

Арх. Марин Бакалов, председател на Сдружението 
за защита на авторското право в архитектурата:

Помагаме на колеги – 
от Варна до Нигерия



КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В 
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

О

Доц. д-р инж. Румяна ЗАХАРИЕВА
УАСГ, кат. „Стр. материали и изолации“
E-mail: roumiana.zaharieva@gmail.com

Прилагането на евро-
пейското законодателство 
е сред основните задъл-
жения на страната ни във 
връзка с членството й в 
Европейския съюз (ЕС). 
Сред приоритетните по-
литики на ЕС е управле-
нието на отпадъците, тъй 
като, от една страна, то 
е пряко свързано с опаз-
ването на околната среда 
и осигуряване на високо 
качество на живот, а от 
друга - целесъобразното 
управление на отпадъци-
те посредством тяхното 
оползотворяване позво-
лява да се постигнат зна-
чителни икономии на об-
ществени средства - вла-
гат се по-малко средства 
в изграждане на депа и на 
природни ресурси - част 
от естествените матери-
али и суровини биват за-
меняни с материали от 
отпадъци. 

Рамковата директива 
за отпадъците (директива 
2008/98/ЕО) е транспони-
рана в националното зако-
нодателство посредством 
Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО, 2012 
г.) и неговите подзаконо-
ви нормативни актове. За 
отпадъците от строител-
ство и разрушаване (на-
ричани общо строителни 
отпадъци, СО) Рамковата 
директива предвижда до 
2020 г. да бъде постигната 
70% степен на материал-
но оползотворяване, тъй 

като това са отпадъци в 
по-голямата си част не-
опасни и дори инертни, 
чийто потенциал за опол-
зотворяване е много ви-
сок. доказателство е сте-
пента на оползотворяване, 
вече постигната в някои 
европейски страни - над 
90% в Холандия и дания, 
около 80% в Германия и 
Австрия и др.

При разработването на 
Националния стратегиче-

ски план за управление на 
СО (2011 г.), който пред-
шестваше изработването 
на националната норма-
тивна уредба, бе устано-
вено, че СО у нас като 
състав, количество и въз-
можности за оползотво-
ряване не се отличават от 
тенденциите, характерни 
за европейските страни, 
т.е. заложената в законо-
дателството степен на ма-
териално оползотворяване 
би следвало да бъде по-
стижима и в български 
условия. Бе доказана и 
икономическата рента-
билност на дейностите по 
рециклиране на СО. На 
практика обаче същест-
вуват редица предизви-
кателства, които следва 
да бъдат преодолени, при 
това в много срокове. Ня-
кои от трудностите могат 
да бъдат класифицирани 
като обективни, но други 
са от субективно естество. 

Настоящата публикация 
предлага обобщение на 
проблемите, пред които 
са изправени участници-
те в строително-инвести-
ционния процес, като са 
анализирани и някои от 
начините за преодолява-
нето на тези проблеми. 
Това становище бе пред-
ставено на конференцията 
„WASTE MANAGEMENT 
&  R E C Y C L I N G 
CONFERENCE“, състоя-
ла се на 11 март 2015 г. в 
София.

Основните законодател-
ни актове по управление 
на СО у нас са ЗУО и На-
редбата за управление на 
строителните отпадъци и 
влагане на рециклирани 
материали (НУСОВРМ, 
2012 г.) - актове на Ми-
нистерството на околната 
среда и водите. Предви-
дените в тях постановки 
обаче се прилагат до голя-
ма степен от участниците 
в строително-инвестици-

онния процес - въведе-
ни са редица нови задъл-
жения и отговорности за 
всички участници в стро-
ително-инвестиционния 
процес, а именно:

- до приемането на 
ЗУО и НУСОВРМ задъл-
женията по управление 
на СО бяха вменявани 
предимно на строителя, 
като причинител на СО, и 
основният начин за тре-
тиране на СО бе тяхно-
то обезвреждане посред-
ством депониране. По-
настоящем, прилагайки 
принципа „Замърсителят 
плаща“, законодателство-
то дефинира Възложителя 
на СМР и/или Възложите-
ля на премахване като ли-
цето, което е отговорно за 
управление на СО - това 
лице организира и финан-

сира дейностите (в някои 
случаи ги превъзлага, без 
това да го освобождава 
от отговорност) по такъв 
начин, че да бъдат постиг-
нати целите за материално 
оползотворяване на СО, 
както са заложени (пое-
тапно) в ЗУО и НУСО-
ВРМ. Основно задълже-
ние на Възложителя е да 
предава СО за третиране 
само въз основата на пис-
мен договор с лица, които 

имат разрешения/регис-
трации за извършване на 
дейности с отпадъци по 
чл. 35 на ЗУО. Сред за-
дълженията на Възложи-
теля е и да посочва лице, 
отговорно за управление 
на СО. При строежите, 
финансирани с публични 
средства, е задължително 
Възложителят да спазва 
изискванията за влагане 
на рециклирани строител-
ни продукти. 

- Планът за управле-
ние на строителните от-
падъци (ПУСО) е част от 
инвестиционните проек-
ти или е самостоятелен 
план, когато не се изисква 
одобрен инвестиционен 
проект или се отнася до 
премахване на строеж. 
В този контекст ПУСО 
се изготвя от проектант 

с проектантска правос-
пособност. ПУСО трябва 
да осигури изпълнението 
на целите за материално 
оползотворяване на СО. 
Проблемът е, че голяма 
част от проектантите не са 
запознати с основни поло-
жения по класификация и 
кодиране на отпадъците, 
по дейностите с отпадъци, 
по технологиите за селек-
тивно разрушаване и др. 
под. В НУСОВРМ липс-

ват подробни указания за 
съдържанието на ПУСО 
и затова ПУСО се прави 
много често формално - с 
преписване на законода-
телните постановки, без 
предписване на конкрет-
ни мерки за спазване на 
йерархията при управле-
ние на СО, приложими 
към дадения строеж. Не 
са за пренебрегване труд-
ностите при определяне 
на прогнозните количе-
ства на СО, особено при 
ново строителство и при 
строежи за премахване, 
които са без техническа 
документация, но чието 
обследване би било ико-
номически неоправдано. 
Основно предизвикател-
ство пред проектантите 
е да предпишат такива 
дейности по материалното 
оползотворяване на СО 
(Приложение 4 на НУСО-
ВРМ), че да бъдат постиг-
нати целите. При обекти-
те, финансирани с публич-
ни средства, проектантът 
по част ПУСО трябва да 
изчисли степента на вла-
гане на рециклирани ма-
териали и да опише кон-
кретното им приложение 
в проекта (по Приложение 
5 на НУСОВРМ). В този 
контекст е особено важно 
да има съгласуване на 
ПУСО с другите части на 
проекта, където ще бъде 
предписано влагането на 
рециклираните материа-
ли, какви са техническите 
характеристики, които те 
трябва да притежават и 
кои са спецификациите, 
по които да се оцени по-
стоянството на експлоата-

ционните им показатели. 
Известни затруднения в 
тази част на ПУСО могат 
да дойдат от факта, че ко-
личеството на вложените 
рециклирани материали 
се изчислява спрямо об-
щото количество на вло-
жените строителни проду-
кти, което невинаги е из-
вестно (липсват подробни 
количествени сметки).

- Консултантът оце-
нява съответствието на 

ПУСО като част от ин-
вестиционните проекти. 
Съществена част от тази 
дейност е оценяването на 
предписаните мерки за 
селективно разрушаване 
и/или разделно събиране 
на СО, мерките за спазва-
не на йерархията при уп-
равление на отпадъците. 
Тези аспекти не са коли-
чествени и затова тяхната 
оценка е затруднена, но 
консултантът трябва също 
да провери дали с ПУСО 
е постигната минимално 
необходимата прогноз-
на степен на материално 
оползотворяване на СО 
по кодове, дали е отразе-
но изискването и дали е 
постигната степента на 
влагане на рециклирани 
материали и на СО в обра-
тни насипи при строежи-
те, финансирани с пуб-
лични средства. Особено 
важно е Консултантът да 
оцени адекватността на 
предложената употреба на 
рециклирани материали 
и СО и съгласуването на 
тази употреба с другите 
части на проекта. 

- Задълженията на Кон-
султанта при упражняване 
на строителен надзор са 
свързани с контрол върху 
спазването на мерките за 
разделно събиране и съх-
ранение на образуваните 
СО, върху изпълнението 
на ПУСО от Изпълнителя 
на СМР или Изпълнителя 
на премахване, за декла-
риране на реалните коли-
чества на СО и за предава-
нето им с договор на лица, 
притежаващи документ 
по чл. 35 на ЗУО. Строи-

телният надзор съгласува 
записите в Транспортния 
дневник и следи за пълно-
тата на придружаващата 
документация, така че да 
се осигури достоверност 
на данните в Отчета за 
изпълнението на ПУСО 
(Приложение 7 на НУСО-
ВРМ) и за изчислената 
реална степен на оползо-
творяване по кодове и за 
проекта като цяло. При 
извършване на оползотво-
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Единна ли е гилдията на инженерите у нас?

Строителните инже-
нери, работещи в сфера-
та на инвестиционната 
дейност, заемат различни 
позиции в инвестици-
онния процес. Закона за 
устройство на територи-
ята и други нормативни 
документи предписват 
различните им права и 
задължения. Интересите 
на различните групи - 
проектанти, консултан-
ти, строители, админи-
стратори, преподаватели, 
предприемачи и т.н., са 
различни. Не е необхо-
димо от обществения ин-
терес инженерите да са 

единни. Важно е техните 
права и задължения да са 
ясно разписани и да няма 
фаворизиране на отделни 
участници. Единствено 
професионалните уме-
ния и квалификация мо-
гат да бъдат фаворизира-
ни. Именно от това има 
нужда държавата днес. 
По теми като промени 
в ЗУТ (разделянето му 
на два закона), ЗОП и 
други има консенсус. Но 
как да стане това, как да 
намерим приемлива кон-
цепция за всички - това е 
трудният момент. В едно 
модерно общество съ-

ществуват механизми, 
при които при защитен 
обществен интерес да 
са удовлетворени и ин-
тересите на съсловните 
организации. Остава да 
намерим и точните хора, 
които да свършат това.

Нашата гилдия е един-
на по всички въпроси. 
И веднага мога да кажа, 
че последния път, когато 
трябваше да се вземе ре-
шение за въвеждането на 
еврокодовете в България, 
всички колеги бяхме еди-
нодушни, че то трябва да 
стане постепенно, на ета-
пи, а не изведнъж. Защото 
е много трудно да смениш 
рязко нормите, по които си 
работил повече от 35 го-

дини. Резултатите от гла-
суването също доказаха 
единомислието ни по този 
въпрос. От 70 гласували 
конструктори само един 
се обяви „против“ предло-
жението за плавен преход 
към новите изисквания. 
Мнението ни бе подкре-
пено и от министерството, 
което невинаги се случва. 
По принцип, когато става 
дума за някакви законови 
промени, се допитват до 

нас, но препоръките ни 
невинаги са чути. Въпреки 
това обаче, дори и тогава 
колегията пак е на едно 
мнение.

Инж. Емил Бакърджиев:

Мисля, че конструкто-
рите винаги сме единни, 
когато обсъждаме важни 
теми и въпроси. Успяваме 
да се наложим дори кога-
то се правят корекции на 
някои неправилни реше-

ния, взети на правител-
ствено ниво. даже наско-
ро имахме такъв случай, 
когато се обсъждаше въ-
веждането на еврокодове-
те. Знаете, то се отлага от 
няколко години. Поискаха 
нашето мнение и едино-
душно гилдията изрази 
отношение по темата. 
Обединени сме били и 
по редица други актуални 
въпроси, свързани с раз-
витието на инженерната 
мисъл и инвестиционното 
проектиране у нас. Ако 
говорим за някакви раз-

ногласия, то те по-скоро 
са свързани с работата 
ни с архитектите. Те в 
повечето случаи искат да 
се изявят с интересна ар-
хитектура, а това води до 
усложняване и оскъпя-
ване на конструкцията. 
Винаги е имало разнобой 
в това отношение. А би 
трябвало да съществува 
симбиоза между архите-
ктите и конструкторите, 
въпреки че те са по-твор-
чески натури, а ние сме 
техничарите, хората на 
точните изчисления.

Инж. Апрахам Саркисян:

Инж. Димитър Начев - КИИП София-град:

Определено членовете 
на Камарата на инжене-
рите в инвестиционното 
проектиране са единни 
по важни теми и побле-
ми, касаещи бранша. С 
Камарата на архитектите 
в България също има-
ме сходни виждания по 
много въпроси. Същест-
вуват, разбира се, дребни 
разногласия, но те се из-

чистват в хода на работа.
Съдействие получа-

ваме не само от наши 
членове и сродни сдру-
жения, но и от други 
органи. Помагат ни и 
депутати от различни 
комисии в Народното 
събрание, както и хора 
на отговорни постове в 
държавната администра-
ция.

Инж. Никола Цветков, зам.-председател на КИИП:
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КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В 
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Основни проблеми при приложение на  националното законодателство по 
управление на строителните отпадъци ряване на СО в обратни 

насипи на строителната 
площадка строителният 
надзор следи за изпълне-
ние на условията на чл.16 
на НУСОВРМ, а именно 
- за дадената площадка 
Възложителят или Стро-
ителят да има документ 
по чл. 35 на ЗУО за дей-
ност с код R10, да има 
доказателства, че СО са 
инертни и че съответстват 
на проектните изисквания. 
При влагане на рецикли-
рани материали лицето, 
упражняващо строителен 
надзор, трябва да следи за 
наличието на декларация 
за експлоатационните по-
казатели и че технически-
те характеристики в нея 
съответстват на изисква-
нията на проекта. В Окон-
чателния доклад, който 
изготвя, лицето, упражня-
ващо строителен надзор, 
докладва за изпълнението 
на всички мерки по упра-
вление на отпадъците и 
постигнатите цели за ма-
териално оползотворяване 
и влагане на рециклирани 
материали и на СО за об-
ратни насипи.

- Съществените про-
мени за Изпълнителя на 
СМР и Изпълнителя на 
премахване са свързани 
със задължението им да 
спазват изискванията за 
разделно събиране и съх-
ранение на образуваните 
строителни отпадъци по 

начин, осигуряващ пос-
ледващото им повторно 
използване, рециклира-
не, оползотворяване; да 
предават за материално 
оползотворяване най-мал-
ко тези количества СО, 
които са в предвидени 
в ПУСО, за да пости-
гат целите. Ако на тях е 
вменено попълването на 
Транспортния дневник по 
НУСОВРМ, те трябва да 
водят съответните записи 
и да събират изисквани-
те доказателствени доку-
менти (кантарни бележки, 
фактури и др. под.). Ако 
Изпълнителят на СМР/
Изпълнителят на премах-
ване извършва дейности 
със СО на площадката на 
образуване (рециклиране, 
подготовка за повторна 
употреба или подготовка 
за оползотворяване или 
влагане на СО в насипи), е 
необходимо да притежава 
документ по чл. 35 на ЗУО 
за съответната дейност 
(например R5, R12 и/или 
R10). Особено важно е 
да се осигури и разделно 
събиране на другите отпа-
дъчни потоци, например 
тези от опаковки, от елек-
трическо и електронно 
оборудване и т.н. Преда-
ването на рециклируемите 
отпадъци може да бъде 
само на лица, притежава-
щи съответен документ 
по чл. 35 на ЗУО. Преда-
ването на опасните СО за 

обезвреждане трябва да 
става само на лица, при-
тежаващи разрешение за 
дейности с такива видове 
отпадъци, като при това 
се спазват изискванията за 
транспортиране и трети-
ране на опасни отпадъци. 
Всички тези дейности се 
контролират от строител-
ния надзор и РдНСК, ко-
ито следят за спазването 
на условията в разреше-
нието за строеж, както и 
от РИОСВ, които следят 
за законосъобразното из-
пълнение на дейностите с 
отпадъци.

Сред основните обек-
тивни трудно сти при 
приложението на законо-
дателството по управле-
ние на СО е липсата на 
достатъчно рециклиращи 
инсталации и неравно-
мерното им териториално 
разпределение. Според 
Регистъра към ИАОС, на 
лицата, притежаващи до-
кументи за извършване 
на дейности с отпадъци, 
в момента има едва 22 ре-
гистрирани площадки, на 
които се извършват дей-
ности по рециклиране на 
най-масовите СО: бетон, 
стоманобетон и керамика. 
Регистърът не дава ин-
формация на колко от тези 
площадки действително 
се извършват дейности по 
рециклиране. Известно е, 
че 6 от тези площадки са 
на територията на РИОСВ 

- Бургас, но в други реги-
они на страната (напри-
мер Северозападен) няма 
нито една инсталация за 
рециклиране. Подобно е 
положението в областите 
Смолян, Ямбол, Плевен, 
Благоевград, Варна и др. 
Наистина може да се забе-
лежи известна динамика 
в броя на рециклиращите 
инсталации за СО и тя е 
в посока увеличаване на 
броя на инсталациите - 
през последните 2 години 
се появиха допълнител-
но няколко преработва-
тели на СО (около 7-8 
площадки), но темповете 
са все още слаби. Една 
от причините за това е, 
че в някои области няма 
достатъчно количество 
СО и предприемачите не 
виждат своя интерес да 
инвестират в съоръжение 
за рециклиране на СО, 
без да имат гаранция, че 
ще могат да произвеждат 

достатъчно голямо коли-
чество рециклирани про-
дукти, което да осигури 
рентабилност на инста-
лацията. От друга стра-
на, в много от тези обла-
сти все още е възможно 
СО да се предават срещу 
много ниска такса, тъй 
като там не функциони-
рат истински депа за СО 
(или депа, които приемат 
СО), а има т.нар. „разто-
варища“ - множество на 
брой нарушени терени, 
на които се извършва, по 
документи, рекултивация, 
а в действителност просто 
се изхвърлят строителни 
и други отпадъци. Въпре-
ки че по същество това е 
операция с отпадъци, за 
преобладаващата част от 
тези разтоварища няма из-
дадени разрешителни до-
кументи за дейност с от-
падъци (за дейност R10). 
Общинските администра-
ции са въвели собствени 

разрешителни режими за 
даване на направление за 
третиране на строителни 
отпадъци на тези разто-
варища. Това създава не-
равнопоставеност с онези 
общини, които стриктно 
спазват законодателството 
и обезвреждат строител-
ните отпадъци на депа, 
тъй като за нарушените 
терени не се спазват из-
искванията за изграждане 
и експлоатация на депа 
за отпадъци и съответно 
таксата за третиране е зна-
чително по-ниска (от ня-
колко пъти до 10 пъти) от 
депата за отпадъци, което 
от своя страна води до не-
възможност да се създадат 
съоръжения за рециклира-
не на СО, тъй като тяхната 
входна такса може да се 
окаже по-висока от такса-
та за приемане на СО на 
разтоварищата.
Продължава в следва-
щия брой
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Представянето на 
проекта за новия облик 
на центъра на София 
противопостави различ-
ни мнения в архитектур-
ните среди и предизви-
ка реакция и от страна 
на граждани. дори и за 

обществено приемливи 
решения, като например 
ограничаване на движе-
нието на автомобили и 
повече пространства за 
пешеходците, дискуси-
ите сред архитектите и 
автори на проектите за 

отделните зони се оказа-
ха бурни.

Повод за сериозна 
размяна на реплики и 
открити обвинения на-
пример се оказа фонта-
нът на пл. „Славейков“, 
където преди 10 г. то-

ков удар уби млад мъж. 
Сред идеите на екипа 
на „А.д.А.“ и арх. Иво 
Пантелеев, изготвили 
тази част от проекта за 
центъра на столицата, 
е фонтанът на площад 
„Славейков“ да бъде от-
странен и преместен, 
най-вече заради общест-
вените нагласи.

Първоначално водно-
то съоръжение е било 
поставено там в нача-
лото на XX век. Според 
участници в дискусията 
той е бил в царския дво-
рец и е внесен от Виена, 
така че съдбата му не 
бива да се решава с лека 
ръка.

„По талибански на-
чин се маха фонтанът, 
който от 1910 г. е там. 

Виждам опит да се от-
странят значими еле-
менти, което е безумие. 
За „Графа“ е заимства-
на част от мой проект 
от 1998 г.“, е позицията 
по темата на арх. Ста-
нислав Константинов. 
Следва и закана от него-
ва страна, че ще подаде 
жалба в съда, Етичната 
комисия и ЕК за нару-
шени авторски права в 
този проект и конкретно 
за зоната около фонтана.

Не без дебати мина 
представянето и на про-
екта на арх. Стефан до-
брев за нова визия на 
зона 1, включваща учас-
тъка на бул. „Евлоги и 
Христо Георгиеви“ от 
Орлов мост до ул. „Граф 
Игнатиев“. 

Повдигане на нивото 
на Перловската река с 
не повече от метър пред-
вижда проектът, спече-
лил конкурса на Сто-
личната община за об-
новяване на центъра на 
града. Според автора му 
арх. добрев повдигането 
на нивото на реката ще 
бъде направено на чети-
ри места по течението 
й. То се налага, защото с 
годините нивото на Пер-
ловец е спаднало драс-
тично. Новото решение 
ще превърне района в 
по-привлекателно място 
за разходка, според авто-
ра на проекта. 

Един от основните 
моменти в същия проект 
е разширяването на бу-
леварда по протежение 
на около 800 м от 2 на 
3 ленти. Кръстовището 
с ул. „Гурко“ ще стане 
кръгово. За колоездачи-
те ще има велоалея, а 
за пешеходците ще бъде 

разширена зебрата от-
към езерото „Ариана“.

Проектът предвиж-
да запазване на повече-
то дървета в участъка. 
При необходимост те ще 
бъдат премествани, ще 
бъдат засадени и много 
нови. Архитектът смята, 
че основата на проекта 
е Алеята на спортната 
слава, около която ще 
има площади на различ-
ните видове спорт - на 
шаха с голяма шахматна 
дъска, на леката атлети-
ка, на бокса, на тениса. 
Част от стълбището в 
средата на обновявания 
участък ще бъде пре-
върнато в амфитеатър. 
Паркингът пред стадион 
„Васил Левски“ ще ста-
не централен площад 
на спорта, предвижда 
проектът на добрев.

По време на общест-
веното обсъждане във 
Френския културен ин-
ститут, провело с в сре-

НА ФОКУС

Архитекти спорят за новия център на София

Между Орлов мост и ул. „Граф Игнатиев“ Перловската река ще бъде с по-високо 
ниво, а бул.  „Евлоги и Христо Георгиеви“ ще стане трилентов

Интегрираният план 
за развитие на общи-
на Самоков предизвика 
спорове между граж-
дани и местна власт. 
Предвижда се реали-
зацията на проекта на 
стойност 199 380 лева 
да продължи 3 месеца. 
Той се финансира от 
Европейския фонд за 

регионално развитие и 
от държавния бюджет. 

Изготвянето на Ин-
тегриран план за град-
ско възстановяване и 
развитие е опорната 
точка и възможност 
община Самоков да 
кандидатства по всич-
ки европейски проек-
ти, категорични са от 

градската управа. Не 
така обаче смятат жите-
ли на общината, които 
бяха приканени да се 
включат в анкета за раз-
работването на плана. 
Проучването има за цел 
да открои проблемите 
на града и да опреде-
ли мерките за тяхното 
решаване. Въпросите 
в анкетата са свърза-
ни с неподдържаните 
междублокови прос-
транства, наличието на 
престъпност, липсата 
на места за паркиране, 
състоянието на трото-
ари и улици, здравни 
заведения и др.

Част от гражданите 

определиха проучване-
то като чисто предиз-
борен ход. други пък 
отправиха язвителни 
забележки към властта 
и нейното бездействие 
по ключови проблеми 
- като сечта на горите. 
Трети посочиха, че це-
ната на анкетата е доста 
висока.

„Интегрираният план 
ще включва съвкупност 
от свързани във вре-
мето и пространство-
то проекти, действия 
и инвестиционни на-
мерения, които ще се 
прилагат в определе-
ни градски зони за въз-
действие. За целта пър-

во трябва да се направи 
анализ на потребности-
те, актуална картина на 
проблемите и възмож-
ностите, да се опреде-
лят целите и приори-
тетите. Тези планове 
обикновено се подлагат 
на широко обществе-
но обсъждане, като по 
този начин се опреде-
ля цялостната визия за 
развитие на града. Така 
се създава интегрира-
на планова основа за 
трайно подобряване на 
икономическото, соци-
алното, физическото и 
екологично състояние 
на Самоков“, посочват 
от общината.

Разногласия за интегрирания план на Самоков

Граждани недоволстват, че зеленината изчезва и няма да се намали трафикът

Обществено обсъжда-
не за съдбата и бъдеща-
та визия на Небет тепе 
ще се състои на 27 март 
в Пловдив. Срещата се 
организира с цел пости-
гане на консесус по един 
от най-спорните градски 
проекти, предизвикали 
доста въпросителни в 
публичното простран-
ство. На дискусията са 
поканени всички заинте-
ресовани страни, както и 
граждани, имащи отно-
шение по темата. В близ-
ките дни трябва да ста-
не ясно и резултатът от 
фонд „Норвежка програ-
ма“, по който общината 
кандидатства за финан-
сиране. Проектът за рес-

таврация и експониране 
на останките от няколко 
цивилизации, населявали 
Пловдив, влезе в общест-
веното пространство още 
преди около година. През 
април месец апокрифни-
те за гражданството про-
екти бяха публикувани 
от местен сайт, а дълго 
време от общинската ад-
министрация отказваха 
да коментират какво ще 
се случва там. Така през 
пролетта на миналата го-
дина местни медии ор-
ганизираха обществено 
обсъждане, на което бяха 
поканени представите-
ли на общината, както 
и проектантите, но ни-
кой от тях не присъства 

на него. През лятото от 
общината потвърдиха, 
че са кандидатствали с 
проект, но тъй като той 
все още не бил одобрен, 
отказваха да организи-
рат публични дискусии. 
Не стана ясно какъв би 
бил смисълът да се пра-
ви обсъждане, след като 
проектът бъде одобрен. 
Така, след около година 
откази и неяснота по въ-
проса, местната управа 
реши да предостави про-
ектите на гражданите и 
да им даде възможност 
да изкажат мнението си. 

Запознати твърдят, че по 
всяка вероятност това 
решение на администра-
цията доказва и предпо-
ложенията, че Норвеж-
кият фонд не е одобрил 
проекта - макар и резул-
татите още да не са офи-
циализирани. Освен пъл-
ната липса на прозрач-
ност, проектът прово-
кира и много коментари 
от архитекти, археолози, 
историци и други профе-
сионалисти. В станали-
те обществено достъпни 
чрез медиите проекти 
бяха забелязани доста 

притеснителни моменти. 
Сред най-фрапиращите 
бяха построяването на 
14-метрова кула с музей, 
озеленяване, ново освет-
ление и прокарването на 
нов подход и ескалатор 
през скалите от север-
ната страна до тепето. 
Срещу проекта и липсата 
на аргументи се изказаха 
и много други специали-
сти и организации, вклю-
чително и ИКОМОС - 
комитет, специализиран 
в опазване на културното 
наследство и работещ с 
ЮНЕСКО.

С обществено обсъждане решават бъдещето 
на Небет тепе

Цвета ИВАНОВА

След обсъждане от 
гражданите на Видин на 
проектите за 7 знакови 
за града сгради община-
та ги срещна с авторите 
им. Визията на сградите, 
видени от архитектите, 
представи ръководите-
лят на групата архитект 
Теодор Кьопчев.

Младежкият дом ще 
придобие съвършенно 
нов вид. Сградата е по-
строена през 1972-74 
година и изглежда арха-
ично както отвън, така 
и отвътре. Тази сграда 
ще бъде модернизира-
на с нов покрив и нова 
облицовка отвън. Ще 
има втори вход откъм 
пешеходната зона и па-
норамен асансьор. Не 
са малко и промените, 
които ще бъдат напра-
вени вътре - сегашната 
зала, която се използва 
само за репетиции на 
един състав, ще бъде 
превърната в театрална 
зала. централното фо-
айе също ще претърпи 
промени, а на втория 
етаж ще бъдат създаде-
ни условия за занима-
ния на клубове, школи 
и други състави. Сега 
помещенията са разда-
дени на организации за 
офиси.

Сградите на две учи-
лища също попадат в 
7-те обекта. Много вни-
мателно ще се работи 

по фасадата на СОУ 
„цар Симеон Велики“, 
изтъкна архитект Кьоп-
чев. Тя е стара сграда, 
паметник на култура-
та. Ще бъде променено 
околното пространство 
и изграден физкултурен 
салон с връзка с основ-
ната сграда. По сграда-
та отвън промените ще 
стават към автентичния 
й вид. Такива ще бъдат 
прозорците - със съвре-
менни материали, но 
с вид на някогашните. 
дворът също ще бъде 

променен с изграждане 
на баскетболно игри-
ще с трибуни за публи-
ка. Ще бъде подменена 
отоплителната инстала-
ция, осветлението, ще 
има и асансьор. Баскет-
болно игрище ще има 
и в двора на Природо-
математическата гимна-
зия, но в това училище 
ще има такова игрище 
и в спортна зала вътре. 
На нов общински терен 
до сградата ще бъде из-
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разширена зебрата от-
към езерото „Ариана“.

Проектът предвиж-
да запазване на повече-
то дървета в участъка. 
При необходимост те ще 
бъдат премествани, ще 
бъдат засадени и много 
нови. Архитектът смята, 
че основата на проекта 
е Алеята на спортната 
слава, около която ще 
има площади на различ-
ните видове спорт - на 
шаха с голяма шахматна 
дъска, на леката атлети-
ка, на бокса, на тениса. 
Част от стълбището в 
средата на обновявания 
участък ще бъде пре-
върнато в амфитеатър. 
Паркингът пред стадион 
„Васил Левски“ ще ста-
не централен площад 
на спорта, предвижда 
проектът на добрев.

По време на общест-
веното обсъждане във 
Френския културен ин-
ститут, провело с в сре-

дата на миналата седми-
ца, присъстващи столи-
чани изразиха неодобре-
нието си от заложените 
в проекта идеи. Те смя-
тат, че увеличаването 
на лентите за движение 
на кръговото кръсто-
вище ще увеличи броя 
на колите в центъра и 
няма да намали трафика. 
Някои от изказалите се 
определиха Алеята на 
спортната слава и тема-
тичните площади като 
отживелица от времето 
на социализма.

Арх. Георги Бакалов, 
председател на САБ и на 
журито, избрало проек-
тите, смята, че допълни-
телната лента ще облек-
чи трафика в тази част 
от центъра на София. 
„Отделно се предвижда 
пречиствателно съоръ-
жение по протежение 
на Перловската река“, 
припомни той. 

Шефът на Съюза на 

архитектите смята, че 
друг оригинален проект 
е този за златната нишка 
на туристическия марш-
рут, обикалящ всички 
забележителности в 
центъра на София. „Това 
са позлатени плочки, 
маркиращи трасето и 
играещи ролята на пъ-
теводител. Концепцията 
на арх. Пантелеев не е 
нова и непозната за дру-
ги градове, но за столи-
цата ще помага много на 
гостите й“, добави Бака-
лов. „Избраните проек-
ти вече са в техническа-
та фаза на изпълнение 
и до края на годината 
ще бъдат реализирани“, 
съобщи още той.

друг проект, спече-
лил конкурс на Столич-
ната община за обно-
вяване на центъра, об-
хваща улиците „Граф 
Игнатиев“, „цар Иван 
Шишман“, „Солунска“, 
„6-ти септември“, пло-

щадите „Славейков“ и 
„Гарибалди“, градинка-
та пред църквата „Све-
ти Седмочисленици“. 
Той предвижда да бъде 
подновена инфраструк-
турата в цялата зона и 
да бъде преустроена 
трамвайната линия, като 
релсите бъдат прибли-
жени с 20 см. Това ще 
наложи трамваите да се 
изчакват, за да могат да 
се разминават. Той пред-
лага да бъдат подменени 
настилките по улиците 
„Граф Игнатиев“, „цар 
Иван Шишман“, „Со-
лунска“ с гранитни пло-
чи и да бъде изравнено 
нивото на пешеходните 
зони и улиците.

Книжен пазар на пло-
щад „Славейков“ да има 
само в петък, събота и 
неделя, а зеленчуковият 
пазар по „Граф Игна-
тиев“ да се прави един-
ствено в петък, пред-
вижда проектът. Идеята 

е повече от две трети 
от пространството на 
площад „Славейков“ да 
бъде освободено, да се 
премахне фонтанът и 
да се премести памет-
никът на Петко и Пенчо 
Славейкови в центъра 
му. Архитектът предла-
га над площада да има 
стъклено покритие, под 
което да бъдат разпола-
гани масите с книги по 
време на пазара.

Екипът от архитекти 
предлага паметникът 
на загиналите полицаи, 
който сега се намира в 
градинката пред църк-
вата, да бъде преместен 
срещу сградата на МВР. 
При храма се плани-
ра да има паметник на 

жертвите на комунис-
тическите режими по 
света.

С п о р е д  п р о е к т а , 
по ул. „Солунска“ ще 
продължат да се дви-
жат автомобили, а ул. 
„Шишман“ ще бъде за 
пешеходци, колоездачи 
и с места за отдих. По 
нея няма да се движат 
автомобили, каза Иво 
Пантелеев.

Пространството око-
ло храма „Свети Алек-
сандър Невски“ е обо-
собено в друга зона. 
Там промените ще са 
по-малко. Предвижда се 
да бъдат поставени ос-
ветителни мачти с висо-
котехнологичен дизайн 
какъвто има в Англия, 

както и малък бронзов 
модел на центъра на Со-
фия и алея на скулптора 
Любомир далчев. На 
нея ще бъдат събрани и 
поставени всички него-
ви творби, които сега са 
пръснати из целия град. 
В тази зона се планира 
да бъде ограничено на-
земното паркиране чрез 
изграждане на маломер-
ни подземни гаражи с 
конструктивна дълбо-
чина от 13 метра, с пет 
етажа за паркиране на 
около 500 автомобила.

В понеделник пред-
стои още едно общест-
вено обсъждане на из-
браните проекти. То ще 
е в Съюза на български-
те архитекти.

НА ФОКУС

В предпоставка за 
пътни инциденти може 
да се превърне проек-
тът за облагородяване 
на градската среда в 
Свищов. Такива опа-

сения изразиха преди 
време противниците 
на проект, включващ 
изграждане на някол-
ко спортни площадки, 
велоалеи и ремонт на 

улици и кръстовища в 
крайдунавския град. 
Сред тях бе и проф. Ра-
дослав Габровски. Спо-
ред него една от вело-
алеите се изгражда на 
изключително неудобно 
за целта място, което 
предразполага към ри-
скови ситуации. Проф. 
Габровски бе катего-
ричен, че ако никой не 
вземе мерки и проек-
тът не бъде спрян или 
коригиран, ще подаде 
жалба до съда в Страс-

бург.
други  жители  на 

Свищов обаче подкре-
пят идеята и не виждат 
нищо опасно в нейната 
реализация. Според тях 
това е поредната крачка 
в развитието на града. 
„Нека мислим позитив-
но, а не да отричаме 
всичко хубаво, което 
се прави в Свищов. И 
да си пожелаем повече 
подобни проекти“, при-
зовават поддръжниците 
на инициативата.

Архитекти спорят за новия център на София
Кръстовището пред националния стадион „Васил Левски“ ще стане кръгово, а около 
него ще се обособи Площад на спорта

Граждани недоволстват, че зеленината изчезва и няма да се намали трафикът

Велоалеи предизвикаха смут в Свищов
по фасадата на СОУ 
„цар Симеон Велики“, 
изтъкна архитект Кьоп-
чев. Тя е стара сграда, 
паметник на култура-
та. Ще бъде променено 
околното пространство 
и изграден физкултурен 
салон с връзка с основ-
ната сграда. По сграда-
та отвън промените ще 
стават към автентичния 
й вид. Такива ще бъдат 
прозорците - със съвре-
менни материали, но 
с вид на някогашните. 
дворът също ще бъде 

променен с изграждане 
на баскетболно игри-
ще с трибуни за публи-
ка. Ще бъде подменена 
отоплителната инстала-
ция, осветлението, ще 
има и асансьор. Баскет-
болно игрище ще има 
и в двора на Природо-
математическата гимна-
зия, но в това училище 
ще има такова игрище 
и в спортна зала вътре. 
На нов общински терен 
до сградата ще бъде из-

граден амфитеатър за 
училищни прояви. Въ-
тре ще бъдат променени 
помещенията - кабине-
ти, коридори, учителска 
стая. И в тази сграда ще 
бъде изграден асансьор, 
а в приземния етаж - пи-
цария.

Внимателно ще се 
променя и видът на 
сградата на конака, в 
която се помещава Ре-
гионалният историче-
ски музей. Ще се запази 
старият й вид, но сгра-
дата ще стане енергий-

ноефективна и по-си-
гурна. Художествената 
галерия ще получи още 
един етаж - сутеренния, 
а слепите фасади ще 
„прогледнат“ с дърве-
ни прозорци. По-големи 
промени ще претърпи 
сградата на драматич-
ния театър, строена след 
Освобождението за теа-
трални нужди. Ще бъде 
модернизирана залата 
за представления, гри-
мьорните. Фасадата ще 

се върне към оригинал-
ния си цвят - благород-
на охра, характерен за 
българската архитектура 
през 19. век.

Промени ще претър-
пи и пешеходната зона. 
Оказва се, че градът има 
най-дългата пешеход-
на зона в Европа след 
Пловдив и Копенхаген. 
Ротондата пред театъра 
ще се премахне, за да се 
възстанови маркировка-
та на входа на Градската 
градина такава, каква-
то е била преди години. 
Пред Съдебната палата 
ще бъдат премахнати 
фигурите на трите ка-
менни жени и на тяхно 
място ще се оформи 
пространство със зелени 
площи за отдих. На ня-
колко места в зоната ще 
има такива кътове. Въз-
становяват се и кръглите 
колони за афиши.

„Нашите проекти съв-
падат с желанието на 
гражданите“, изтъкна 
архитект Теодор Кьоп-
чев. Те искат сградите 
да придобият автентич-
ния си вид, да се въз-
станови архитектурата 
на стария Видин. Това 
ще върне не само пре-
дишната атмосфера на 
дунавския град, но и ще 
го приближи по изглед 
към европейските гра-
дове по дунава, от които 
той винаги се е учил и 
вземал модели за свои-
те сгради и обществени 
пространства. 

Единомислие за визията на Видин
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Разговаря 
Цвета ИВАНОВА

- Г-н Петков, село 
Гюргич пострада от на-
воднение през минала-
та година. Какво се на-
прави за преодоляване 
на щетите за изминала-
та близо една година?

- Гюргич и съседно-
то село Плешивец бяха 
първите села, които по-
страдаха от голямо на-
воднение през април 
миналата година. Тогава 
за часове се изляха над 
80 л на кв. метър. Вода-
та потече отвсякъде - от 
скатовете около селото, 
по улиците. Придойде 
и реката. Изплашихме 
се много, тъй като неда-
леч от село Гюргич се 
намира язовир с вмести-
мост 451 000 куб. м вода. 
Валежът продължи два 
дни и нощи. Поражени-
ята бяха големи. Но след 
това, като видях какво 
се случи в Аспарухово, 
в Мизия, нашето навод-
нение все пак не беше от 
такава степен. Нямахме и 
жертви. За година време 
се възстановиха главни-
те ни разрушени обекти 
- мостът в центъра на 
селото и главният водос-
ток, който е 300 метра. 
Тръбата му бе отнесена 

и се постави нова. Въз-
становена бе и една под-
порна стена, която също 
се намира в центъра на 
селото.

- Колко важен за се-
лото е мостът?

- Много важен, защото 
реката разделя селото на 
две. Без него не можем 
да си представим живота. 
Хората с къщи отвъд ре-
ката не могат да стигнат 
до тях. Той е стар каме-
нен мост и беше подко-
пан опасно. Сега е укре-
пен, а коритото на реката 
около него бе разширено, 
за да не може нивото да 
се вдига високо и да го 
залива или отнася.

- С какви средства са 
възстановени наруше-
ните обекти?

- Единствено със сред-
ства от Комисията за бед-
ствия и аварии по проект 
на общината в Ружинци. 
Тя поиска тези средства 
и ги получи. Но същата 
комисия не е уважила и 
исканията ни за възста-
новяване на три други 
малки мостчета, които 
свързват отделни къщи 
или махали. Мостът при 
селския казан за варене 
на ракия не е възстано-
вен, не е възсатовен и 
мостът, който води към 
стара чешма, от която 
половин село си нали-

ва хубава вода за пиене. 
Тъй като той ни е много 
нужен, тази пролет ние 
сами ще си го възста-
новим с подръчни мате-
риали. Кой каквото има 
от къщи, ще го донесе и 
започваме.

-  Как хората бяха 
обезщетени за бедстви-
ето?

- Нито един от нас не 
получи еднократната по-
мощ от 325 лв. Комисия 
установи, че дворовете 
и къщите не са постра-
дали толкова, че някой 
да заслужава обезщете-
ние. Истина е, че водата 
събори предимно сто-
пански постройки. Но 24 
души бяха назначени по 
специалната програма 
за заетост и работиха за 
възстановяване на улици, 
площади, свободни прос-

транства, които бяха из-
ровени от водата. Те по-
чистиха и нанасените от 
пороя камъни и дървета.

- Усетиха ли хората, 
че има държава, която 
се грижи за тях?

- Усетиха и когато за-
почна асфалтирането на 
пътя към селото. Изцяло 
нов асфалт бе положен 
на пътя - отклонение от 
Е-79 до нашето село. От-
давна не сме имали такъв 
хубав и удобен път. Ре-
монтът стигна до центъ-
ра на селото. Това се ха-
реса на хората. Пътят бе 
ремонтиран със средства 
от тогавашната прави-
телствена инвестиционна 
програма „Растеж и раз-
витие на регионите“. От-
пуснаха ни 1 млн. лв. и 
те бяха използвани твър-
де добре.

- Колко души живеят 
в Гюргич и с какво се 
препитават?

- В момента сме към 
200 човека. Преобладават 
възрастни хора, но имаме 
и млади. При нас няма 
поминък, 30 от млади-
те хора са безработни. 
През минали години ги 
назначаваха по различни 
програми за заетост, но 
сега тях ги няма. Само 14 
души получават социал-
на помощ, заради която 
отработват 14 дни по 4 
часа. Това са единстве-
ните работници, на кои-
то разчитаме да чистят 
селото, да извършват и 
други дребни благоус-
троителни дейности.

- Какви задачи им 
възлагате сега?

- В момента копаят 
канавки. По улиците с 

по-голям наклон очаква-
ме да тръгнат порои при 
топенето на снега. През 
последните дни при нас 
падна голям сняг и ако се 
стопи за ден-два, ще се 
наводним отново. Затова 
се готвим за това вре-
ме. Ако не са тези хора, 
нямаме на кого да въз-
ложим направата на ка-
навки и отпушването на 
старите канали. 

- Строи ли се нещо 
друго в селото?

- Не, преди години си 
посторихме параклис, 
тъй като нямаме църк-
ва. Нарекохме го „Свети 
Георги“ и сега той ни 
събира по църковните 
празници. Иначе всеки 
сам строи по нещо - по-
мощни постройки, пра-
вят ремонти на къщите 
си. Нови не се строят.

РЕГИОНИ
Иван Петков, кмет на с. Гюргич:

Иван Петков е на 
63 години. Роден е в 
село Гюргич и в него 
е започнал трудова-
та си кариера като 
бригадир в бившето 
кооперативно сто-
панство. 18 години е 
работил като стро-
ител в бившия завод 
за строителни кон-
струкции във Видин. 
През 1999 година се 
връща в родното си 
село и работи като 
управител на местна-
та фурна. През 2003 г. 
е избран за първи път 
за кмет на селото. В 
момента изпълнява 
третия си мандат.

В Гюргич хората усетиха, че 
има държава
Селото пострада от 
голямо наводнение през 
април 2014 година

Лилия ЦВЕТАНОВА

Стартира процедурата по 
финансиране на 10 шумен-
ски блока по Националната 
програма за енергийна ефек-
тивност на многофамилните 
жилищни сгради. Подпис са 
положили и представители на 
Българската банка за развитие, 
кметът на Шумен Красимир 
Костов, и областният управи-
тел донка Иванова, което дава 
реална възможност за старти-
ране на процедурата. 

„10 сдружения на етажна 
собственост е добро предста-
вителство за Шумен и реги-
она“, заяви кметът Красимир 
Костов. Той коментира, че до 3 
месеца ще отнеме процедурата 
за възлагане на обществената 
поръчка за обследване и още 

толкова за избор на фирми 
изпълнителки. Същинските 
строителни дейности ще стар-
тират едва след този период. 
„целта ни е да окажем помощ 
на хората за по-бързото прид-
вижване на процедурите по 
регистрацията на сдружения-
та на етажната собственост и 
подаването на документите“, 
уточни кметът.

Общо 169 от цялата страна 
са заявленията за безплатно са-
ниране на панелките, подадени 
в Българската банка за разви-
тие. Одобрение до момента са 
получили 82, от които 16 са от 
Шуменско - 10 от областния 
град и 6 от други населени 
места. „Това показва, че градът 
и областта се вписват успешно 
в изпълнението на програма-
та“, коментира областният уп-
равител донка Иванова.

10 блока в Шумен с одобрено финансиране 
за саниране
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Николай АНТОНОВ

По разпореждане на 
кмета на община Благо-
евград Атанас Камбитов 
с подобряването на ме-
теорологичните условия 
са възобновени дейнос-
тите за почистване на 
коритото на река Бла-
гоевградска Бистрица. 
Това е следващият етап 
от работата по трансгра-
ничния проект „Мерки 
за предотвратяване на 
наводненията на реките 
Брегалница и Бистри-
ца“, който се изпълня-
ва съвместно с община 
делчево, Република Ма-
кедония. В момента се 
работи по коритото на 
реката около парк „даме 
Груев“, в посока моста 
на бул. „Св. димитър 

Солунски“. Почиства-
нето на реката започна 
от средата на миналата 
година с отстраняване 
на дънери, застрашени 
от падане дървета, речна 
растителност, наносни 
образувания и отпадъци, 
припомниха от кметство-
то. Сега също се кастрят 
дървета, отстранява се 
ненужната растителност, 
разчистват се затлаче-
ните участъци. целта на 
трансграничния проект 
е не само да се гаран-
тира безопасният отток 
при по-високи приливни 

води, но и районът около 
Благоевградска Бистрица 
да се превърне в приятно 
място за разходки и от-
дих, като се свържат пар-
ковете в поречието й, по-
ясниха от общината. По 
този начин се гарантира 
и сигурността и имуще-
ството на жителите на 
80-хилядния Благоевград 
и особено на хората, жи-
веещи в района край ре-
ката.

Продължителността 
на проекта е 24 месеца 
и е планиран да завърши 
през лятото на 2016 г.

Лилия ЛОЗАНОВА

Три проекта в област 
Велико Търново са одо-
брени за финансиране 
по програма „Красива 
България“ през 2015 г., 
съобщи кметът на общи-
на Павликени инж. Ема-
нуил Манолов, един от 
двамата кметове, избрани 
за представители на На-
ционалното сдружение 
на общините в Управи-

телния съвет на „Красива 
България“.

Общо 188 проектоп-
редложения за 196 обекта 
в цялата страна са кан-
дидатствали за финанси-
ране по програмата. „41 
проекта, получили най-
много точки при оценя-
ването по отделните мер-
ки, са одобрени за фи-
нансиране и реализация 
през 2015 г. 40 обекта 
не са допуснати поради 
неспазване на едно или 

повече от задължител-
ните шест условия за до-
пустимост“, поясни инж. 
Манолов.

З а  и з г р а ж д а н е  н а 
параклис към гробищ-
ния парк в с. Лесичери 
се отпускат 33 664 лв. 
от „Красива България“. 
довършването на строи-
телството на храма е на 
обща стойност 71 624 лв.

В село Козаревец ще 
се извърши ремонт на 
покрив и фасада на мно-

гофункционална сграда 
за обществено ползване. 
Проектът е на стойност 
38 305 лв., от които 18 
386 лв. са предоставени 
от „Красива България“, а 

останалите са съфинан-
сиране от община Ляс-
ковец.

В село Горски Сеновец 
ще отвори врати център 
за настаняване от семе-

ен тип за стари хора, за 
който община Стражи-
ца получава 141 254 лв. 
Собственият принос на 
местната хазна в този 
проект е 47 085 лв.

РЕГИОНИ

„Красива България“ финансира 3 проекта 
във Великотърновско

Ефектно градинско осветле-
ние беше монтирано в зелените 
площи на площад „Батенберг“ в 
Русе. Атрактивната придобивка 

е по проект „Благоустрояване и 
достъпна градска среда“, който 
се очаква да приключи през юни. 
По него е предвидено да бъдат 

осветени част от съществуващите 
дървета и паметникът на площа-
да. Светлини ще грейнат също на 
площад „Елиас Канети“, както и 
на предвидените места за декора-
тивни пластики на пл. „Алексан-
дър Батенберг“, пред сградата на 
дСК и Историческия музей. 

Общият брой осветителни 
тела, заложени в проекта, е 60. 
Част от тях ще бъдат монтирани 
в земята под дърветата, около 
пластиките и тревните площи 
в близост до паметника на пл. 
„Елиас Канети“. 

„Монтажът вече е изпълнен, в 
момента правим пробите. Освет-
лението ще заработи окончателно 
след пускането на обекта в екс-
плоатация“, заяви ръководителят 
на проекта арх. Живка Бучуков-
ска.

Грейна ефектно осветление на 
площад „Батенберг“ в Русе

Обезопасяват коритото на 
р. Благоевградска Бистрица

196 обекта в цялата страна са 
кандидатствали за средства по програмата

 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

Представители на об-
ласт Видин и на гранич-
ния окръг Мехидинци, 
Румъния, се договориха 
да работят по общи про-
екти, за които да търсят 
финансиране от фондо-
вете на ЕС, информират 
от видинската областна 
администрация. Разгово-
рите между двете групи 
са водили областният уп-
равител Момчил Станков 
и вицепрезидентът на ок-
ръг Мехидинци Адриана 
Бъдъной. двете страни 
са се обединили около 
идеята за обща работа по 
проект, който утвърждава 
района Видин-Мехидин-
ци като активна турис-
тическа дестинация. За 
това допринася връзката 

чрез моста „Нова Евро-
па“ и жп връзката Ви-
дин-Крайова. Проектът 
предвижда въвеждане на 
туристическа марка за 
качество на местата за 
настаняване и хранене. 
Румънската администра-
ция предложи проект за 
превенция на бедствия, 
като бъдат изработени 
карти за рисковите зони, 

застрашени от земетресе-
ния, наводнения и свла-
чища. В него могат да 
бъдат включени и други 
области по поречието на 
дунав, изтъкна Адриана 
Бъдъной. За двата про-
екта ще се търсят сред-
ства от програмата на 
ЕС „Интеррег“ - Бълга-
рия-Румъния, за която са 
отделени 258 млн. евро.

Видин и румънският Мехидинци 
с обща стратегия за туризъм
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Европейската комисия 
одобри новата Опера-
тивна програма „Ино-
вации и конкурентос-
пособност“ (ОПИК) за 
периода 2014-2020 го-
дина. Това е основният 
програмен документ на 
национално ниво, очер-

таващ помощта за бъл-
гарския бизнес от Евро-
пейските структурни и 
инвестиционни фондове 
до 2020 година. Основ-
ната цел на програмата е 
постигане на динамична 
и конкурентоспособна 
икономика чрез развитие 

на иновациите, предпри-
емачеството, капацитета 
за растеж на малките и 
средни фирми, енергий-
ната и ресурсната ефек-
тивност на предприяти-
ята. Общият бюджет на 
програмата е в размер на 
1,39 млрд. евро, като фи-

нансирането от Европей-
ския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) е бли-

зо 1,18 млрд. евро (85% 
от бюджета), а нацио-
налното съфинансиране 
се равнява на 209 млн. 
евро (15% от бюджета). 
Ресурсът на ОПИК е 
разпределен в пет при-
оритетни оси: Техноло-
гично развитие и ино-
вации - 250 млн. евро 
от ЕФРР (21,24% от бю-
джета); Предприемаче-
ство и капацитет за рас-
теж на малки и средни 
предприятия - 593 млн. 
евро от ЕФРР (50,17% 
от бюджета); Енергий-
на и ресурсна ефектив-
ност на предприятията 
- 264 млн. евро от ЕФРР 
(22,35% от бюджета); 
Премахване на пречките 
в областта на сигурност-
та на доставките на газ 
- 38,2 млн. евро от ЕФРР 
(3,24% от бюджета) и 
техническа помощ - 35,4 
млн. евро от ЕФРР (3% 
от бюджета). В рамките 
на Приоритетните оси 
1, 2 и 3 е предвидена 
подкрепа под формата 

на финансови инстру-
менти, като гаранции по 
банкови заеми и дялови 
инвестиции, представ-
ляващи близо 25% от 
ресурса на Оператив-
ната програма. За част 
от мерките допустими 
бенефициенти ще бъдат 
и големите предприятия, 
въпреки че основният 
фокус е върху малките и 
средните фирми. Пред-
видена е и подкрепа за 
клъстери, офиси за тех-
нологичен трансфер и 
технологични центрове, 
София Тех Парк, различ-
ни агенции и ведомства, 
предоставящи услуги в 
полза на бизнеса. Прио-
ритетна ос 4 е насочена 
към премахване на преч-
ките в областта на си-
гурността на доставките 
на газ. Сред очакваните 
резултати са да бъдат 
подпомогнати над 9000 
предприятия, както и да 
се мобилизират над 1 
млрд. евро частни ин-
вестиции.

ИКОНОМИКА

ЕК одобри новата ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“
Бюджет на програмата е 1,39 млрд. евро, 
като финансирането от Европейския фонд 
за регионално развитие е 85% от него

Първи офис в Бълга-
рия отваря американски-
ят технологичен гигант 
Google. Вече е регистри-
рана фирма „Гугъл Бъл-
гария“ с начален капитал 
в размер на 100 хиляди 
лева. За управител на 
компанията е назначен 
британецът Греъм Лоу. 
Офисът ще се намира в 
центъра на София, къ-
дето е разположено и 
бюрото на адвокатската 
кантора, поела правното 
обслужване на фирмата. 
досега основната дей-

ност на компанията за 
Европа минаваше през 
други държави като Пол-
ша, Швейцария, Герма-
ния, Великобритания.

Наблюдатели пред-
полагат, че е възможно 
американският гигант да 
се подготвя за участие 
в бъдещия София Тех 
Парк, който се изгражда 
на „цариградско шосе“. 

Според официални 
представители на ин-
тернет гиганта, звено-
то у нас ще помага на 
местните компании да 

използват максимално 
ефективно онлайн ус-
лугите на корпорация-
та. Компанията не кон-
кретизира каква точна 
ще бъде тази помощ, но 
споменава, че в зависи-
мост от пазара размерът 
на българското друже-
ство може да се увеличи 
в бъдеще.

М и н а л ат а  год и н а 
Google създаде фонд със 
100 млн. щатски долара 
за инвестиции в техно-
логични предприятия в 
Европа.

Близо милиард лева ще полу-
чат десетте най-големи града в 
България от еврофондовете за 
регионално развитие до 2020 г. 
Това става ясно от индикативното 
разпределение на средствата по 
новата Оперативна програма „Ре-
гиони в растеж“, която предстои 
Европейската комисия да одобри 
в следващите месеци. цялата 
програма е в размер на 1,54 млрд. 
евро (европейско и национално 

финансиране). С парите, които ще 
се разпределят по Приоритетна 
ос 1 - „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие“ на ОПРР 2014-
2020 г., ще се финансират ремон-
ти на градското пространство 
(паркове, площади, училища), об-
новяване на градския транспорт, 
саниране на държавни и общин-
ски сгради, ремонт на музеи и др.

Амбицията на управляващите е 
първите проекти, които общините 

ще представят по т.нар. „Интегри-
рани планове за градско възстано-
вяване и развитие“, да стартират 
още в средата на тази година или 
най-късно в навечерието на мест-
ните избори през септември.

С най-много пари от евро-
фондовете ще разполага София 
- 285,5 млн. лв. След столицата се 
нареждат Бургас и Варна, следва-
ни от Пловдив.

Значително по-малко сред-
ства ще получат останалите шест 
града от топ 10. Останалите по-
малки общини, които попадат в 
рамките на Приоритетна ос 2 на 
„Подкрепа за периферни географ-
ски райони, най-силно засегнати 
от бедност“, ще получат едва 200 
млн. лв.

Физиче ските  лица 
трябва задължително 
да декларират получе-
ните парични заеми в 
год и ш н ат а  д а н ъ ч н а 
декларация за 2014 г., 
ако тези заеми надви-
шават определена сума, 
напомнят от НАП. Из-
искването обаче не за-
дължава гражданите да 
декларират банковите 
си кредити, уточняват от 
Агенцията. Физическите 
лица трябва да попълнят 
подоходна декларация, 
ако през 2014 г. са по-
лучили парични заеми, 
чийто общ размер над-
хвърля 10 000 лв. и към 
31 декември 2014 г. част 
от тях са непогасени. 
На обявяване пред НАП 
подлежат и всички не-
погасени остатъци по 
заеми в периода от 2009 
до 2014 г., ако общият 
размер на остатъците 
към 31 декември 2014 
г. е над 40 000 лв. Пред 

НАП физическите лица 
трябва да обявят не само 
получените заеми, но и 
предоставените такива. 
В декларацията за дохо-
дите, която се подава до 
30 април тази година, се 
посочват предоставени-
те парични заеми през 
2014 г.Получените или 
предоставените парични 

заеми тази година се де-
кларират в отделно при-
ложение - Приложение 
№ 11, което е нераздел-
на част от образеца на 
годишната декларация 
за облагане на доходите 
на физическите лица. Тя 
може да бъде изтегле-
на от интернет сайта на 
НАП. 

Гугъл с офис и в България

Близо 1 млрд. лв. си разделят 
10 града у нас

Декларираме пред НАП 
получените заеми
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Европейската комисия 
възнамерява да наложи 
максимална санкция от 7 
млн. евро на България за 
възлагането на поръчката 
за изграждането на Лот 2 
(дупница-Благоевград) от 
автомагистрала „Струма“. 
Това става ясно от писмо 
на дирекция „Регионал-
на политика“ до Минис-
терството на транспорта. 
Най-вероятната причина 
за наложената корекция 
е ограничително изис-
кване в самата поръчка 

за доказването на опит. 
В поръчката се казва, че 
от изпълнителя се иска 
да е изпълнил договор за 
ново строителство или 
реконструкция на магис-
трали или пътища с носи-
моспособност на пътната 
конструкция от 11.5 тона 
на ос, с обща дължина 
минимум 30 км, с прирав-
нен габарит Г10.50 метра. 
Проблемът е, че когато 
кандидатът е обединение, 
се иска всеки един от чле-
новете на консорциума да 

е изпълнил по един такъв 
договор. Това е наруше-
ние на логиката на обеди-
няване и български и ев-
ропейски одитори вече са 
улавяли такива примери. 
Одитната комисия е била 
тук миналия септември 
и поръчката за „Струма“ 
е попаднала в извадката 
от проверки, въпреки че 
възлагането й беше в края 
на 2012 г., тъй като през 
2013 г. е имало разходи 
по нея. Според инж. Ла-
зар Лазаров, председател 

на УС на Агенция „Път-
на инфраструктура“, тази 
санкция ще бъде оспоре-
на и до налагането й няма 
да се стигне. докладът 
на ЕК наистина е пред-
варителен и е изпратен 
до София за коментари. 
Управляващите ще вър-

нат своето тълкуване на 
ситуацията и ще поискат 
намаляване или отпадане 
на корекцията. Основани-
ето вероятно ще е липсата 
на значим ефект от огра-
ничителното условие вър-
ху конкуренцията. Санк-
цията може да отпадне, 

ако властите докажат, че 
ефектът от ограничител-
ните условия не е повли-
ял съществено и не е от-
блъснал много кандидати. 
Ако не, то тази стойност 
ще трябва да бъде поета 
от бюджета на програма 
„Транспорт“. 

Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ старти-
ра обществена поръчка 
за обхода на Поморие. 
След избора на изпъл-
нител предстои да бъдат 
изградени 5,8 км от път 
I-9 Слънчев бряг - Помо-
рие от км 217+000 до км 
222+849. Предвижда се 
проектът на стойност 20 
млн. лв. да бъде изпъл-
нен изцяло със средства 
от републиканския бю-
джет по програма „Ново 
строителство“. 

Отсечката ще преми-
нава западно от Поморие, 
в периферната част на 
града. Началото на об-
ходния път е при км 217 
на път І-9, преди Помо-
рие в посока Несебър, а 
краят е при включване-
то отново в път І-9, към 

Бургас.
Първокласният път е 

от изключително значе-
ние за региона на Бургас. 
Съществуващият учас-
тък, който преминава в 
близост до града, е нато-
варен и разрастването на 
туристическите компле-
кси създава допълните-
лен целогодишен трафик. 
целта е движението да 

бъде изведено от Помо-
рие, което значително ще 
повиши пътната безопас-
ност, скоростта и удоб-
ството и ще намали за-
мърсяването на въздуха в 
курортния град.

Срокът за изпълнение 
на поръчката е 12 месе-
ца. Кандидатите могат да 
подават оферти до 17 ч. 
на 24 април т.г. 

Поли ВАСИЛЕВА

Пред пуск е нова от-
сечка от пътя Монта-
на-Плевен, съобщиха 
от Агенция „Пътна ин-
фраструктура“. досега 
обновлението на пътя 
стигна село Борован. 
През миналата година 
бяха ремонтирани от-
сечките от Монтана 
през Стубел и Липен до 
Криводол. След това бе 
ремонтирана и отсечка-
та от Криводол до Боро-
ван, дълга 19 км. Това е 
много важен път, който 
свързва села от обла-
стите Монтана и Враца 
с градовете Монтана и 
Бяла Слатина. Това е 
и най-прекият път от 
Плевен към дунав мост 
2. Изчислено е, че от 
него ще се възползват 
450 000 жители от двата 
града и селата между 
тях. Средно на деноно-
щие по него преминават 
2300 моторни превозни 
средства.

Готовият път е Лот 

47 и е част от шестия 
етап от Оперативната 
програма „Регионално 
развитие“ за пътища-
та. Обновлението е фи-
нансирано от Европей-
ския регионален фонд 
и националния бюджет. 
Строителните работи са 
завършени през декем-
ври и в момента се чака 
издаването на акт 16.

За ремонта на от-
сечката са вложени 10 
млн. лв. Той включва 
възстановяване на път-
ната конструкция, пола-
гане на основни, израв-
нителни и износващи 
пластове, отводняване 
и изграждане на нови 
банкети и бетонови бор-
дюри, подмяна на ста-
рите с нови предпазни 
огради и направата на 
хоризонтална маркиров-
ка. Ремонтиран е и мост 
над река Ботуня.

Изпълнител на стро-
ителните роботи е дЗЗд 
„Пътища Северозапад“, 
в което влизат „ПСТ 
холдинг“ - Ад и „Пъти-
ща - М“ - ЕООд. Стро-

ителният надзор е пове-
рен на фирма „Рутекс“ 
- ЕООд, а авторският 
надзор - на „Транскон-
султ - 22“ ООд. 

АПИ търси строител 
за обхода на Поморие

Готова е нова отсечка от 
пътя Монтана–Плевен

Ако след обжалване санкцията не отпадне, 
ще се плаща от бюджета на ОП „Транспорт“

EК поиска 7 млн. евро глоба за 
Лот 2 на „Струма“
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21 хил. експерти от 
сектора на недвижими-
те имоти от цял свят се 
събраха в Кан за най-го-
лямото световно изложе-
ние в областта - MIPIM. 
Посланието, което идва 
след дискусиите, анали-
зите и конференциите по 
темата недвижмости, е 
положително. В сравне-
ние с други сектори този 
на имотите показва си-
лен ръст след глобалната 
финансова криза.

След предизвикания 
от световната криза през 
2008 г. спад на цените и 
наемите на бизнес имо-
тите нивата на инвес-
тициите започват да се 
завръщат към предиш-
ните върхове. Проучва-
не на най-голямата кон-

султантска компания в 
сектора в света - CBRE, 
разкрива, че през 2014 
година четири европей-
ски държави са отчели 
рекордни нива на инвес-
тиции в бизнес имоти. 
Това са Испания, Ирлан-
дия, Швеция и Велико-
британия. Лондон и Ню 
Йорк пък са постигнали 
забележителен ръст бла-
годарение на позициите 
си на основни финансо-
ви центрове. Пето авеню 
в Ню Йорк е най-скъ-
пата търговска улица в 
света според френския 
вестник „Фигаро“. Втора 
е „Козуей бей“ в Хон-
конг, а третото място е 
за Шан-з-Елизе в Париж, 
според изследване на 
компанията Cushman & 

Wakefield.
„Пето авеню е ембле-

матично за американския 
търговски пазар и по-
специално за стратегии-
те на марките, които са 
готови да плащат висо-
ката цена да разполагат 
с витрина на най-добри-
те места в най-големите 
световни мегаполиси“, 
коментират  от  френ-
ския клон на Cushman & 
Wakefield.

Предвид очакванията 
за продължаващо иконо-

мическо възстановява-
не перспективите пред 
сектора на имотите за 
настоящата година из-
глеждат добри. Като ин-
вестиция той предлага 
по-висока доходност от 
облигациите. Ниските 
лихвени равнища също 
са допринесли за това, 
като има и голямо ин-
вестиционно търсене, 
което се захранва както 
от частен, така и от ин-

ституционален капитал. 
В САЩ икономиката на-
расна с 2,5% през 2014 
и се очаква ръст от 3,1% 
през 2015 г. В еврозоната 
ръстът е по-бавен, но 
прогнозите са по-евти-
ният петрол да подкрепя 
ръста през 2015 и 2016 
г. Всичко това окуража-
ва строителния бизнес, 
инвеститорите и търго-
вците на недвижима соб-
ственост.

ИМОТИ

Цените и наемите на бизнес 
сградите започват да се връщат 
към върховете преди 2008ñа

Пазарът на недвижимости остави 
финансовата криза в спомените

Шивашка фабрика в с. 
Мусачево, община Елин 
Пелин, е обявена за про-
дан от частен съдебен 
изпълнител. Имотът е 
собственост на компа-
нията „Ирна - Ко“, чиято 
основна дейност е про-
изводство на текстилни 
и трикотажни изделия.

Предприятието е с 
обща площ 3,6 хил. кв. 

метра. Разгънатата му 
застроена площ е 1,85 
хил. кв. метра. Начална-
та цена за фабриката е 
1,2 млн. лева.

Публичната продан е 
по искане на кредитора 
„Юробанк България“, 
става ясно от съобщение 
на частния съдебен из-
пълнител. Върху имота 
има учредени договорни 

ипотеки в полза на бан-
ката.

Компанията „Ирна - 
Ко“ е регистрирана през 
пролетта на 2008 година, 
показа справка в Тър-
говския регистър. дали 
шивашката фабрика ще 
има нов собственик, ще 
стане ясно на 16 април 
в сградата на Районния 
съд в Елин Пелин.

11 плажа във Варненско може да 
останат неохраняеми през тази година, 
тъй като няма заявен инвеститорски 
интерес към тях. На територията на 
областта са ситуирани общо 52 плажа. 
Четири от тях се отдават под наем от 
областната управа, а останалите - от 
Министерството на регионалното раз-
витие и благоустройството.

договорите за наем на плажовете на 
областната управа изтичат през тази го-
дина. За настоящия сезон за всички ще 
бъде осигурен спасител, медицински 
екип и поддръжка. „Това са плажовете 
Сахара 1 и 2, Кабакум Север 2 и ми-
нералният басейн в „Св. Константин и 
Елена“, обясни областният управител 
Стоян Пасев. 

Не така стои въпросът обаче с част 
от ивиците, за които отговаря Минис-
терството на регионалното развитие. 

Към 11 от тях няма интерес. Сред тях е 
плажът в кв. „Галата“, който от години 
е без концесионер. На територията му 
липсва спасител и медицински екип, 
но въпреки това варненци и гостите на 
града го използват.

„Там няма как да се разположи екип 
от спасители, тъй като инфраструкту-
рата не позволява при спешен случай 
на място да пристигне линейка. Няма 
директен достъп, трябва да се катерят 
стълби“, коментира областният упра-
вител.

Концесионерите пък се оплакват от 
високите цени, залегнали в договорите. 
Пример е плажът на Камчия, който е 
разделен на 5 части и за всяка една от 
тях цената е около 500 000 лв. на сезон. 
Според областния управител е твърде 
вероятно той също да остане без конце-
сионер през настоящата година.

Продават шивашка 
фабрика за 1,2 млн. лв.

11 плажа в област Варна 
без концесионер
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Разработен е проект за 
обновяване на Планетари-
ума във Варна, но все още 
няма подходяща европей-
ска програма, по която да 
бъде финансиран. Това 
съобщи директорът на Ас-
трономическата обсерва-
тория в морската ни сто-
лица Свежина димитрова. 

Проектът предвижда 
цялостен ремонт на Пла-
нетариума и оборудването 

му с най-добрата оптиче-
ска техника в света. Ще 
има система, която изцяло 
ще промени визията на 
небесния купол в залата, 
разкри димитрова.

„Ще се поставят много 
по-съвременни проектори 
и когато се влезе в Плане-
тариума, усещането ще е 
все едно влизате в ракета, 
с която ще пътувате през 
времето и пространство-

то“, каза още директорът 
на обсерваторията.

По думите й се очак-
ва през новия програмен 
период 2014-2020 г. да 
има подходяща програма, 
по която Варна да кан-
дидатства за финансира-
не от Европейския съюз. 
„Ще следваме примера на 
град Бърно в Чехия. Там 
с европейско финансира-
не Планетариумът беше 
изцяло обновен и сега е 
средище на международ-
ни научни конференции“, 
посочи димитрова. Тя се 
надява в близко бъдеще 
Варна да има най-модер-
ния планетариум на Бал-
канския полуостров.

Астрономическата об-
серватория с планетариум 
в морската ни столица за-
почва своята история през 
1960 г., когато е създаден 
Клубът по астронавтика и 

астрономия. Три години 
по-късно общината пре-
доставя на клуба сграда в 
центъра на Морската гра-
дина, където започват да 
се провеждат курсове по 
астрономия и моделиране 
на ракети. 

На 22 май 1968 г. във 
Варна е открита първата 
Астрономическа обсер-
ватория с първия Плане-
тариум в България. Ком-
плексът, който включва 
също Звездна зала и кула 

с махало на Фуко, е съз-
даден от Николай Петров 
и носи името на Николай 
Коперник, чийто памет-
ник е поставен пред входа 
на обсерваторията. Пла-
нетариумът във Варна е 
модел ZPK-1 с диаметър 
на купола 10 метра. Звезд-
ната зала е с капацитет 
80 места и е оборудвана 
с проектор за показване 
на Слънчевата система, 
видеопроектор с компю-
тър и озвучителна техни-

ка. Махалото на Фуко във 
Варненската обсерватория 
е единственото на Балкан-
ския полуостров. Монти-
рано е в специална кула, 
като височината на окач-
ването му е 14,40 метра. 

През периода 1998-
2002 г. обсерваторията и 
Планетариумът във Ва-
рна са обновени, като към 
комплекса са добавени 
библиотека, компютърна 
зала и зала за лекции по 
астрономия.

ПРОЕКТИ

Ирина ГЕНОВА

С иновативни архитектурно-прос-
транствени, композиционни и дизай-
нерски решения ще бъде обновено 
пространството пред Стрария съд в 

Бургас. Площад „Жени Патева“ ще 
бъде изцяло реконструиран.

Ще бъдат изградени и обвонени 
зелените площи, ще се оформят алеи 
и тротоари от различен вид настилка. 

Пространството ще бъде разделено 
на различни зони - детска площадка, 
кътове за отдих на открито, места за 
компостиране на растителни отпадъци 
и за събиране и оползотворяване на 
дъждовна вода.

Ще бъде оформено представително 

площадно пространство с възможност 
за масови прояви и временни изложби 
на открито. Съществуващият паметен 
знак ще се запази и ще се обособи 
адекватен достъп до него. Предвижда 

се поставянето на две беседки в зеле-
ната площ.

Наред с това ще има енергоспес-
тяващо улично и алейно осветление, 
достъпна среда (снишавания на трото-
ари на местата на пресичане, полагане 
на подходящи тротоарни и алейни 
настилки), както и видеонаблюдение 
на ключови места,за повишаване си-
гурността и намаляване случаите на 
вандализъм.

Ще бъде направена рехабилитация и 
изграждане на подземна инфраструк-
тура - електрическа, ВиК, телекомуни-
кации;

Проектът за пространството пред 
Стария съд е изготвен като част от 
проекта „В подкрепа на инвестицион-
ната програма на Община Бургас за 
2014-2020 г.“, договор за безвъзмездна 
помощ № BG161PO001/5-02/2012/029 
по ОПРР 2007-2013.

Площад „Жени Патева“ в момента 
се ползва от бургазлии като районен 
парк. Съществуващата алейна мрежа 
се състои от две диагонални алеи и 
една с форма на полукръг, която ги 
обвързва. Настилките са в лошо състо-
яние, парковото обзавеждане е амор-
тизирано и на места липсва. 

Търси се европейско финансиране за 
обновяването на комплекса

Линия продукти за хидроизолация licata+greutol®

www.licatagreutol.com

Сегашното състояние на площад „Жени Патева“

Проектът за площад „Жени Патева“

С дизайнерски решения грейва площадът 
пред Стария съд в Бургас

Планетариумът във Варна става 
най-модерният на Балканите
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Творческо простран-
ство, персонализирана 
лична територия, удоб-
но място за  живеене 
или сбъдната мечта за 
домашни купонджии - 
всичко това събират в 
себе си жилища Loft. 
Затова не е чудно защо 
стават все по-популярни, 
харесвани и желани. 
Концепцията Loft

Loft жилищата пред-
ставляват отворени прос-
транства от индустриа-
лен или друг тип, пре-
устроени в просторни 
апартаменти. Повечето 
лофтове са изградени в 
бивши производствени 
или търговски сгради. 
Има и някои изключения, 
като например провин-
циални лофтове, които 
са проектирани в бивши 

плевни, конюшни или 
дори църкви.

Жокерите
Високи тавани, от-

ворен дизайн, огромни 
прозорци, индустриални 
елементи - няма как да 
сбъркате, че става дума 
за стила Loft. По тези 
елементи ще познаете 
домовете от този тип, 
както и по усещането за 

простор и много въздух. 
Жилищата, изпълнени 
по този начин, се отли-
чават с много светлина. 
Заедно с високите им та-
вани вървят и големите 
прозорци, които осигуря-
ват огромни количества 
естествена светлина за 
интериора. Липсата на 
стени при лофтовете пък 
предоставя идеалната 
възможност да се аран-
жира пространството, из-
бягвайки неудобството 
на задължителните врати 
и стенни прегради в тра-
диционните домове. ди-
зайнери и обитатели на 
такива жилища се налага 
да бъдат много по-креа-
тивни по отношение на 
мебелировката. Най-чес-
то ракли, щкафове и гар-
дероби имат ключови по-

зиции за обособяване на 
отделни кътове в жили-
щето. Едно от най-очаро-
вателните предимства на 
лофтовете е индустриал-
ното наследство, който те 
са получили от предиш-
ното предназначение на 
сградата, в която се по-
мещават. Голите тухлени 
стени например или от-
критите тръби и въздухо-

води, които са често сре-
щани при апартаментите 
от този тип, помагат за 
изграждането на специ-
фичен и често неподра-
жаем интериор. Затова 
жилището Loft е идеално 
убежище за творчески 
личности, артистични 

натури или хора, които 
обичат да устройват мно-
голюдни купони у дома. 
Ако сте притежател на 
такъв дом, е сигурно, че 
няма да имате проблем 
къде да „паркирате“ ве-
лосипеда си или къде да 
сложите конфигурация от 
фитнес уреди. Ще имате 
и достатъчно място за 
всевъзможни пластики, 

пана и картини.
Корифеите

дизайнерското студио 
на испанците Миним Бе-
нито Ескат и Алберто 
Ровира се е специализи-
рало в реконструирането 
на стари индустриални 
здания и превръщането 
им в съвременни жили-
ща Loft. Едно от забе-
лежителните им творе-

ния например е лофтът 
в сърцето на Барселона, 
който първоначално е 
изпълнявал роля на бом-
боубежище. 

Напълно реновирано 
и преобразено, помеще-
нието в емблематичната 
сграда получава нов жи-
вот и е сред най-луксоз-
ните апартаменти в ис-
панския град. Площта на 
обекта е 800 кв. м. и се 
състои от две нива, всяко 
от които е оформено в 
различен стил. Обща чер-
та в дизайна е наличието 
на декоративни елементи 
от тухли.

Първият етаж покрива 
традиционните предста-
ви за съвременен градски 
лофт. Тук е разположена 
спалнята, работен кът и 

преобладават светлите 
тонове. Има класическо 
осветление с халогенни 
лампи, а подът е покрит с 
ламинат. Мебелите също 
са традиционни. Впечат-
лява решението за баня-
та, тъй като само ваната 
и душкабината не са от-
делени от спалнята с пре-
града и присъствието им 
е акцент за целия етаж.

Интериорът на втория 
етаж е съвсем различен. 
Намиращите се там хол, 
всекидневна и кухня са 
съхранили усещането за 
някогашното бомбоубе-
жище - стените и коло-
ните са от червени тухли, 
таванът е от бетон и е 
запазил автентичния си 
вид, а вратите са огро-
мни.

ИНТЕРИОР

Тръби, котелни инсталации и въздуховоди 
са индустриалното наследство, което се 
трансформира в домашен шик

Loft жилищата - бяло платно 
за дизайнерски фантазии
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Градският окръг Ван 
цзин в североизточна-
та част на китайската 
столица традиционно се 
възприема от жителите 

и гостите на мегаполи-
са като „врата“ към Пе-
кин. дори името му се 
превежда буквално като 
„Гледащият към Пекин“.

Тази даденост на ок-

ръга е била водеща за ар-
хитектите от студио „J. J. 
Pan and Partners“ при раз-
работването на проекта 
им за нов научноизследо-

вателски център „Beijing 
Automotive Group“.

Вдъхновен от йерог-
лифа, означаващ „откри-
тост“, както и от атмос-
ферата на самия Пекин, 

този многофункционален 
комплекс е призван да се 
превърне в новия символ 
на града.

Заплетената форма на 

научноизследователския 
център ще заема два от-
делни терена, разполо-
вени от широко платно. 
Предвидено е северният 
корпус да има пет етажа 
и да включва в себе си из-
ложбена и зрителна зала, 
както и търговски център. 
От южната страна пък ще 

бъдат разположени две 
18-етажни кули с офиси.

Южният и северният 
корпус се свързват един 
с друг посредством мост 
над пътното платно, об-
разувайки истинска порта 
на входа на Пекин.

Извитата форма на сте-
ните на комплекса пре-
доставя възможност да 

се избегне пряка слънче-
ва светлина, предлагайки 
естествена вентилация. 
Това изкривяване, осно-
ваващо се на китайската 
калиграфия, размива фи-
зическата граница между 
интериора и външното 
пространство.

Архитектите твърдят, 
че благодарение на този 
проект са успели наглед-
но да покажат как приро-
дата, хората и автомоби-
лите могат да съществу-
ват в хармония.

ЕКСТЕРИОР

Архитекти използват похватите 
на китайската калиграфия при 
проектирането на комплекса

Сграда с формата на йероглиф 
става новият символ на Пекин



22 23 - 29 март 2015 г.
БрОЙ 11 (1092)

Изумителни гледки 
сред девствената природа 
на Родопите може да си 
подари всеки, който оби-
ча пешеходния туризъм.
Само на 30 минути от гр. 
Смолян се намира скрита-
та доскоро за човешките 
очи местност „Сосковче-
то“. Тя слага и началото 
на маршрута „Каньонът 
на водопадите“. Тези кра-
сиви природни забеле-
жителности, макар и съв-
сем близо до най-големия 
град в Средните Родопи, 
биха останали непознати 
за туристите, ако не бе се 

намесила човешка ръка. 
Екопътеката е резултат от 
един по-различен подход 
към пешеходния туризъм, 
а именно общуването с 
природата от близо. Зато-
ва и авторите на проекта 
са осигурили съвсем дис-
кретен достъп до най-не-
проходимите кътчета на 
маршрута, разкриващи 
чудесата на планината - 
водопадите. Началото на 
екопътеката започва от 
местността Арнаутското 
след квартал Средок към 
село Мугла. Пътеката се 
вие през гората в западна 

посока - към местността 
Карлък, а живописни дър-
вени мостчета я прехвър-
лят ту отдясно, ту отляво 
на река Еленска. Най-
горната точка е на около 
1800 м надморска висо-
чина, а денивелацията й 
е около 700 м. Самият 
каньон е изграден от рио-
литни скали, които пора-
ди своята твърдост не са 
се поддали на въздейст-
вието на водата. Така и са 
се образували големите 
прагове и спускащите се 
по тях бистри планински 
водопади. Всъщност в тях 
се крие и магията на този 
маршрут. По течението на 
реката са преброени 46 
водопада. до красотата на 
10 от тях туристите мо-

гат да се докоснат още в 
самото начало. до по-ат-
рактивните обаче се сти-
га значително по-трудно. 
Първият водопад е Ропка-
та. След него са Казаните, 
а малко по-нагоре са Сър-
цето и Каскадите. Завър-
шек на тази дивна смеси-
ца от планински ручеи и 
скали дава най-големият 
водопад от каньона, на-
речен Орфей. Водните 
му струи се спускат от 68 
метра височина и напом-
нят струните на арфата 
на легендарния тракиец, 
покорявал с вълшебните 
си песни зверове и птици.
Тук от обособените три 

панорамни площадки мо-
гат да се видят диви жи-
вотни по скалите, както и 
зелените върхове от Пере-
лишкия дял на Родопите. 
Растителността в резер-
вата е с човешки ръст и 
през различните сезони 
на годината променя сво-
ята красота и уникалност. 
Естествените обитатели 

на местността са мечката, 
глухарът, дивата коза и 
сърната. 

Екопътеката е маркира-
на през 2003-2004 година. 
Поради големия туристи-

чески интерес обаче нас-
коро тя бе удължена. Така 
целият маршрут достига 
почти 10 км. цялото трасе 
е обозначено с информа-
ционни табели и знаци, 
има и специално приго-

дени места за почивка.
Най-добре е мястото да 
се види в началото на ля-
тото, когато реката е по-
пълноводна и зеленината 
е в изобилие. Но и през 

останалите сезони красо-
тата на резервата е нео-
писуема. Така че, когато 
и да посетите „Каньонът 
на водопадите“, със си-
гурност няма да останете 
разочаровани.

ПъТЕШЕСТВЕНИК

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

„Каньонът на водопадите“ - различен 
начин за общуване с природата
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Лилия ЛОЗАНОВА

Величието на динас-
тията на Асеневци беше 
пресъздадено в гранди-
озно ЗD мапинг шоу на 
празника на Велико Тър-
ново - 22 март. Трииз-
мерната светлинна ат-
ракция беше представена 
по традиция върху фа-
садата на Художествена 

галерия „Борис денев“. 
Спектакълът е посветен 
на 830-годишнината от 
въстанието на братята 
Асен и Петър и възстано-
вяването на българската 
държава.

Той съчетава свет-
линно и лазерно шоу, 
ЗD мапинг и зрелищни 
пироефекти. Триизмер-
ните изображения върху 
фасадата на галерията 

визуализираха въстание-
то, битките и войните на 
търновските царе, пре-
върнали средновековна 
България в една от най-

могъщите държави на 
своето време.

Шоуто започна с ехото 
от звън на камбани, оли-
цетворяващи началото на 

въстанието на 26 октом-
ври 1185 г. Пейзажните 
картини на средновеков-
ния царевград Търнов 
се редуваха със сцени на 
коронация, битка пред 
стените на царевец, ар-
хитектурни и абстрактни 
трансформации. 

Създателите на 3D ма-

пинг шоуто организираха 
конкурс за видео- и фото-
заснемане на спектакъла. 
Предвидени са парични 
награди в двете катего-
рии. За най-добро видео 

първата награда е 300 
лева, втората - 200, а тре-
тата - 100 лева. Призът 
за първо място за най-
атрактивна фотография е 
200 лева, за второ - 100 
лева, а за трето - 50 лева. 
Регистрацията за участие 
ще става чрез изпращане 
на празен имейл, след ко-
ето участникът ще полу-
чи всички условия и пра-
вила на конкурса. Едно 
от условията предвиж-
да участниците да дадат 
своето съгласие предста-
вените от тях видео- и 
фотоматериали да бъдат 

използвани за реклама на 
община Велико Търново. 

Подготовката и техни-
ческите проби на спекта-
къла „Величието на Асе-
невци“ стартираха още 
на 19 март.

Едни от най-добрите 
места за наблюдение на 
зрелищното събитие бяха 

Стамболовият мост и па-
метникът „Асеневци“, 
улица „Гурко“, както и 
панорамните площадки 
на ул. „Независимост“ и 
„Теодосий Търновски“.

ЗD мапинг шоу възроди величието на 
Асеневци на празника на Велико Търново

С поредица от изяви 
Съюзът на архитектите в 
България (САБ) отбеляза 
50-годишния си юбилей. 
В рамките на чествани-
ята пред Народната биб-

лиотека „Св. св. Кирил и 
Методий“ и пред сграда-
та на САБ бе експонира-
на изложба с фотоси на 
архитектурни проекти и 
построени сгради. 

Архитекти отбелязаха половин 
век от създаването на САБ

ЮБИЛЕЙ


