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100 милиона лева ще 
бъдат осигурени по -
етапно в бюджета на 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ) за 
тази година, е обещал 
премиерът Бойко Бори-
сов. Средствата ще бъдат 
предназначени за осно-
вен ремонт и рехабили-
тация на най-компроме-
тираните пътни участъ-
ци от автомагистралите 
„Тракия“ и „Хемус“.

Това съобщи минис-
търът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Лиляна Павлова, 
която е запознала преми-

ера с аварийната ситуа-
ция по двете магистра-
ли, както и предприетите 
мерки за обезопасяване 
на движението с ограни-
чаване на скоростта до 
90 км в час.

Мярката се наложи, 
тъй като заради лошото 
състояние на отделни 
участъци има значител-
но увеличение на теж-
ките пътнотранспортни 
произшествия, посочват 
от МРРБ.

Според направените 
анализи е станало ясно, 
че цялостна рехабилита-
ция и основен ремонт са 

необходими в два учас-
тъка от АМ „Тракия“ - в 
областите Пловдив и Па-
зарджик с обща дължина 
60 км, както и по направ-
лението Шумен-Варна 
от АМ „Хемус“.

„Участъците не са ос-
новно ремонтирани по-
вече от 20 години, като 
за този период е извърш-
вано само частично из-
кърпване на настилката, 
което не помага, защото 
дупките се отварят от-
ново след всеки дъжд и 
сняг“, заяви Павлова. Тя 
увери, че веднага ще въз-
ложи на АПИ да започне 

детайлно проектиране и 
възлагане на ремонта на 

тези четири участъка, за 
да може част от тях да 

бъдат завършени до края 
на август.

оТ СедМИцАТА

Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ обяви 
обществена поръчка за 
изработването на идеен 
и технически проект на 
участък Велико Търново 
- Русе от АМ „Хемус“. 
Шансовете тази отсечка 
да бъде изградена пре-
ди участъка до Варна 
са значително по-голе-
ми, защото лежи на па-
невропейска магистра-
ла, свързваща европа с 
Близкия изток и Афри-
ка. Това отваря сериозна 
възможност магистра-
лата да получи финан-
сиране по плана „Юн-
кер“, след като България 
е заявила пред Брюксел 

проекта като приорите-
тен, става ясно от публи-
куваните документи на 
еК. Концесия и заем са 
другите варианти за фи-
нансиране, смята шефът 
на АПИ Лазар Лазаров.

Трасето на участъка 
ще бъде изцяло ново, с 
приблизителна дължина 
около 110 км, а прогноз-
ната стойност за изграж-
дането му е около 400 
млн. евро. 

Магистрала в този 
участък рязко ще нама-
ли пътнотранспортни-
те произшествия, е по-
сочено в мотивите към 
тръжната документация. 
Трасето ще заобиколи 

опасния район край 
Бяла, където дори и след 
изграждането на кръгово 
кръстовище продължа-
ват да стават тежки ката-
строфи с тирове.

Прогнозната стой-
ност за изработването 
на идейния проект на 
магистралата от Русе до 
Велико Търново е 1,25 
млн. лв., а срокът за по-
даване на офертите е 7 
май. Магистралата ще е 
с ширина 25,50 метра - 
по две платна с две лен-
ти за движение от 3,50 
м плюс лентата за при-
нудително спиране от 2 
метра. Средната разде-
лителна ивица трябва да 
е широка 3 метра.

Предвидената скорост 
за движение по магис-
тралата е 120 км/ч, е по-
сочено още в тръжната 
документация.

Бъдещият проектант 
ще бъде избран чрез 
комплексна оценка, в ко-
ято 80 точки се дават за 
цената, а останалите 20 - 
за срока на изпълнение.

Все още няма яснота 
кога европейската коми-
сия ще одобри оператив-
на програма „околна сре-
да“ (оПоС), която е една 
от най-големите по обем 
за следващия програмен 
период. Това стана ясно от 
отговора на министъра на 
околната среда и водите 
Ивелина Василева по вре-
ме на парламентарен кон-
трол. единственият срок, 
който Василева успя да 
предостави на депутатите, 
беше „много скоро“. През 
2015 година са планирани 
за обявяване 11 процедури 
за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 

по оПоС, като това ще се 
случи след одобряване на 
програмата, каза Василева 
и подчерта, че се надява 
това да се случи много 
скоро. Тя припомни, че 
бюджетът на тази опера-
тивна програма е близо 
3,5 млрд. лева, и обясни, 
че спирането на плаща-
нията по тази програма 
за предишния програмен 
период се е отразило не-
гативно и е демотивирало  
бенефициентите. отворе-
ните въпроси в диалога с 
еК са свързани основно 
с инвестициите във ВиК 
сектора, каза Ивелина Ва-
силева. от Брюксел поста-
вят като условие да бъде 
изпълнена реформата в 
този сектор до 2016 го-
дина, да се следва реги-

онален подход при под-
готовката, както и да има 
регионални прединвести-
ционни проучвания. дру-
гият основен проблем в 
диалога се явява искането 
на еК бенефициенти по 
програмата във ВиК сек-
тора да са самите ВиК 
оператори, докато Бъл-
гария е на позицията, че 
общините трябва да имат 
активна партньорска роля 
при кандидатстване и ре-
ализиране на проектите. 
Защитаваме тази теза и 
смятаме, че има разбира-
не, каза Василева. относ-
но прединвестиционните 
регионални проучвания 
тя каза, че се предвижда 
те също да се финансират 
с помощта на средства по 
оПоС. 

АПИ обяви обществена поръчка 
за трасето Велико Търново – Русе

Осигуряват средства за дупките 
по „Тракия“ и „Хемус“

Строителството на за-
вода за механично био-
логично третиране на от-
падъците в София е реа-
лизирано на 75 процента. 
Това заявиха пред кмета 
на Столичната община 
Йорданка Фандъкова от 
ръководството на фирма-
та изпълнител и инжене-
рът на обекта, по време 
на работна среща, която 
се състоя преди дни. На 
нея присъства и зам.-кме-
тът Мария Бояджийска. 
основните строително-
монтажни дейности на 
отделните подобекти са 
в различна степен на за-
вършеност. В момента се 
изпълняват покривните 
конструкции, ВиК инста-
лациите и електрически-
те връзки. В сградите за 
производство и съхране-
ние на RDF горивото се 
довършва монтажът на 

оборудването. Предстои 
в края на април да бъдат 
започнати единичните из-
питания на машините и 
оборудването в сградата 
на механично сепарира-
не, поясниха от местната 
управа. Когато започне да 
работи на пълен капаци-
тет, съоръжениетоще пре-
работва близо 500 хил. 
тона отпадъци годишно. 
Заводът има пет сгради - 

приемна, в която влизат 
всички отпадъци, втора 
сграда за механичното му 
разделяне, трета за био-
логично сушене. други 
две сгради са за произ-
водство и съхранение на 
твърдо гориво, което ще 
се дава на „Топлофика-
ция-София“ и се очаква 
да захранва около 30% от 
потребителите на парно в 
столицата.

Заводът за отпадъци край 
София на финална права

EК одобрява „Околна 
среда“ много скоро

Със 100 млн. лв. ще се ремонтират 
найñкомпрометираните участъци по двете магистрали

Линия продукти за хидроизолация licata+greutol®

www.licatagreutol.com

Ивелина 
Василева:
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Заради многобройни-
те свлачища в цялата 
страна Министерството 
на регионалното разви-
тие и благоустройство-
то (МРРБ) предложи 
промени в Закона за ус-
тройството на територи-
ята. Според промените 

се забранява строител-
ството в свлачищни ра-
йони с наложена строи-
телна забрана. Забрана-
та важи до момента, в 
който условията, които 
са я предизвикали, не 
бъдат променени. от-
мяната става по пред-

ложение на съответните 
органи на местно са-
моуправление. Предло-
жено е и допълнение, 
с което се забранява 
строителството в свла-

чищни райони, в които 
не е изградена канали-
зация. В законопроекта 
е създадена възможност 
при избора на главни 
архитекти в комиси-

ите за провеждане на 
конкурсите да участват 
представители на Ка-
марата на архитектите 
в България и Съюза на 
архитектите в България. 
За подпомагане капа-
цитета на общинските 
администрации е пред-
видено кметовете на об-
щините задължително 
да канят представители 
на КИИП, КАБ и САБ 
при назначаване на об-
щинските експертни 
съвети по устройство 
на територията. В зако-
нопроекта са включени 
изменения и допълне-
ния, касаещи правомо-

щията и функциите на 
дирекцията за национа-
лен строителен контрол 
(дНСК) и на общин-
ските администрации, 
по начин, който недву-
смислено да осигурява 
изпълнение на контрол-
ните им функции и още 
по-ясно да разграничава 
правомощията на дНСК 
и на общините. Про-
ектът на Закон за из-
менение и допълнение 
на ЗУТ и мотивите към 
него са публикувани на 
интернет страницата на 
МРРБ в раздел Норма-
тивни актове - Проекти 
на нормативни актове.

100 милиона от бю-
джета на новата опе-
ративна програма „Ре-
гиони в растеж“ ще 
бъдат инвестирани в 
социална инфраструк-
тура. Това съобщи ми-
нистърът на регионал-
ното развитие и благо-
устройството Лиляна 
Павлова при открива-
нето на центровe за 
настаняване от семеен 
тип в София миналата 
седмица.

Министърът инфор-
мира, че проектът на 
Столична община е 
най-мащабният, като 
с почти 10 млн. лв. по 
него са изградени 13 

центъра за настаняване 
от семеен тип и три за-
щитени жилища.

Тя съобщи,  че  до 
края на 2015 г. ще бъ-
дат изградени още 42 
центъра на територията 
на страната, с което за-
вършва строителството 
на необходимата ин-
фраструктура за жи-
веещите в институции 
деца с увреждания.

Според регионалния 
министър предизвика-
телството за периода 
2014-2020 г.  е да се 
реши как разумно да 
продължат инвестици-
ите в социална инфра-
структура.

 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:

Влагат 100 млн. лв. в 
социална инфраструктура

Промени в ЗУТ спират строежи в свлачищни райони

Готов е проектът на За-
кон за изменение и до-
пълнение на Закона за 
кадастъра и имотния 
регистър, съобщиха от 
пресцентъра на Минис-
терството на регионал-
ното развитие и благоу-
стройството (МРРБ). до-
кументът е публикуван на 
интернет страницата на 
МРРБ.

целта на изготвения 
законопроект е да се ус-
кори процесът по създа-
ване на кадастрална карта 

и кадастрални регистри, 
като се регламентира об-
лекчена процедура за съз-
даването й за неурбанизи-
раните територии.

Предвижда се прео-
бразуване на картата на 
възстановената собстве-
ност на Министерството 
на земеделието и храните 
в кадастрална. То ще се 
извърши от службите по 
геодезия, картография и 
кадастър, което ще оси-
гури възможност в кратки 
срокове и с минимален 

финансов ресурс да се 
постигне покриване на 
голям процент от терито-
рията на страната с кадас-
трална карта и кадастрал-
ни регистри. Към този 
момент е обхваната само 
18 на сто от България, 
като след промените ще 
се даде възможност с об-
лекчена процедура да се 
достигнат 92% покритие.

Проектът предвиж -
да още обслужването на 
граждани с кадастрална 
информация за повече от 

90 на сто от територията 
на страната да се съсре-
доточи в един админи-
стративен орган, което ще 
доведе до унифициране в 
предоставянето на услуги 
и заплащането им.

Ще се намали финан-
совият ресурс, необхо-
дим за изработване на 
кадастралната карта и 
кадастралните регистри. 
Съсредоточаването на ка-
дастралната информация 

в един административен 
орган ще даде възмож-
ност за по-бързо и об-
лекчено реализиране на 
големи инвестиционни 
проекти, посочват още от 
МРРБ.

оТ СедМИцАТА

Предложението ще доведе до 
поñбързо реализиране на големи 
инвестиции, уверяват от МРРБ

Готов е проектът за поправки в Закона 
за кадастъра и имотния регистър
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Катя ТОДОРОВА

През лятото отново ре-
монти по улици и буле-
варди ще предизвикват 
задръствания в различни 
части на София. По „ца-
риградско шосе“ ще има 
тапи преди 2 отсечки. Ще 
бъде обновявано трасе-
то между бул. „П. Яво-
ров“ до моста на 4-и км и 
от надлеза над бул. „Ал. 
Малинов“, който беше 

ремонтиран през 2014 г., 
до околовръстния път. 
Проектът предвижда и 
основен ремонт на дете-
лината на алея „Яворов“, 
на централните платна и 
локалите, на моста над 
река Искър, транспортния 
подлез до него. Ще бъде 
обновен и подлезът до 
хотел „Плиска“.

В западния край на 
„цариградско“ също ще 
се правят ремонти по бул. 
„евлоги и Христо Георги-

еви“ между орлов мост 
и ул. „Граф Игнатиев“. 
Планира се разширяване 
на булеварда с още една 
лента. Там обаче и без 
това вечно има задръства-
не. Същото е и по едното 
алтернативно трасе бул. 
„В. Левски“. другият 
маршрут, успореден на 
Перловския канал, е бул. 
„П. Яворов“.

от няколко ме сеца 
има задръствания заради 
строежа на метрото под 

бул. „Черни връх“ до Хла-
дилника. Скоро трябва да 

започне строителството 
на пробива от бул. „Ни-

кола Вапцаров“ покрай 
болница „Токуда“ към ул. 
„Сребърна“ и бул. „Черни 
връх“. Тази пътна връзка 
ще разтовари значително 
трафика по бул. „джеймс 
Баучър“ и бул. „Черни 
връх“.

При кръстовището на 
булевардите „Гешов“ и 
„България“ задръства-
нията, особено сутрин и 
вечер, са огромни. Със 
започването на изгражда-
нето там на естакада тра-
фикът още повече ще се 
затрудни. Алтернативните 
маршрути за избягване 
на това кръстовище не са 
удобни, като по част от 
тях, този през „Хладилни-
ка“, също има тапи зара-
ди строежи. 

Задръствания  пре з 
лятото  с е  очаква  да 
има заради ремонта на 
6 км от бул. „Вл. Ва-

ТеМАТА

100 млн. лв. са предвидени за 
строителство и подобрение на улици 
до края на 2015ñа в столицата

Ремонти задръстват трафика  в София

Ирина ГЕНОВА

„от Мюнхен до Бур-
гас пътувам два часа, 
след което от Бургас до 
Слънчев бряг - също два 
часа“, оплака се герман-
ски турист през минало-
то лято.

През сезон 2015 г. ще 
бъде същото положение. 

Разширяването на пътя 
Бургас и Слънчев бряг 
се отлага за неопределе-
но време. Изграждането 
на четирилентовия път 
между Бургас и курорта 
стартира през 2012 г.

Строителни дейности 
по отсечката през тази 
година обаче няма да се 
осъществяват заради не-
довършения подробен 
устройствен план, както 
и парцеларен план, не-
осъществените отчужди-
телни процедури, липса-
та на екологична оценка 
и на финансиране.

Най-критичните учас-
тъци от пътя са обходите 
на Ахелой и Поморие, 
където има и защитена 

зона в обхвата на евро-
пейската екомрежа НА-
ТУРА.

Все пак добрата нови-
на е, че Агенция „Пътна 
инфраструктура“ старти-
ра обществена поръчка 
за изграждането на 5,8 
км от път I-9 Слънчев 
бряг - Поморие. Това е 
обходът на град Помо-
рие. Предвижда се про-
ектът да бъде изпълнен 
изцяло със средства от 
републиканския бюджет 
по програма „Ново стро-
ителство“. Индикативна-
та стойност е 20 млн. лв.

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 включването 
отново в път І-9, в посока 
Бургас.

Това ще бъде едно об-
лекчение на натоваре-
ния трафик към Слънчев 
бряг. Пътят се отличава 
с огромните си задръст-
вания през лятото и теж-
ки катастрофи с жертви 
през неактивния сезон.

Бургас обаче ще по-
срещне лятото с решен 
транспортен проблем. 
Интегрираният градски 
транспорт ще стане факт 
преди началото на турис-
тически сезон 2015 г.

През юли 2014 г. за-

почна строителството на 
централната автобусна 
спирка - втория подком-
понент на системата от 
бърз автобусен транс-
порт. Тя е разположена 
по трасето на бул. „Сан 
Стефано“, в близост до 
централната пешеходна 
улица на града. Това е 
точката, в която общест-
веният транспорт преси-
ча централната градска 
част и осъществява кому-
никация с централните за 
града социалнозначими 
пространства.

Срокът за изграждане 
е 9 месеца, т.е. до април 
2015 г.

„Терминал „Меден 
рудник“, който се явява 
начална и крайна спирка 
на предстоящата за въ-
веждане в експлоатация 
Бърза автобусна линия, 
ще бъде завършена до 
юни. Линията ще свързва 
комплексите „Славейков“ 
и „Изгрев“ с „Меден Руд-
ник“, като разстоянията 
между крайните терми-
нали ще се преодоляват 
за около 25 минути.

На 3 ноември м.г. 
стартира цялостната ре-
конструкция на автогара 
„Юг“ в града. 8 месеца 
по-късно тя ще бъде за-
вършена - през юни, в на-
чалото на туристическия 
сезон. 

Ще бъдат изградени 

пасарелки на площад 
„Трапезица“ и хотел 
„Мираж“. На „Трапези-
ца“ ще бъде извърше-
на и реконструкцията на 
кръстовището в кръгово 
движение, което ще обле-
кчи трафика и ще намали 
вредностите.

Пътят Бургас – Слънчев бряг отново ще е инфарктен за туристите

Около Орлов мост няма шанс задръстванията да намалеят и през това лято

Централната автобусна спирка трябва да е завършена 
през април

Автогара „Юг“ ще приема туристи от юни

до Великден в София ще се 
прави спешно кърпене на дуп-
ките, зейнали след зимата. дреб-

ните ремонти, за които обаче 
се планира да бъдат хвърлени 
цели 25 млн. лв., ще станат, ако 

времето е хубаво. С асфалт ще 
бъдат пълнени дупките най-на-
пред по булевадрите и улиците, 
включени в маршрута на рейсо-
вете, трамваите и тролеите.

Ще се ползва нова, бърза 
инжекционна технология, из-
ползваща по-качествени мате-
риали. Независимо от това тя 
е три пъти по-евтина, защото 
не се превозва асфалт. При нея 
се впръсква студена асфалтова 
смес, без да е необходимо изряз-
ване и почистване на дупките. 
Изкърпването става доста по-
бързо и пълнежът издържа поне 
година.

Вече са запълнени зимните 
дупки по булевардите „цари-

градско шосе“, „Ботевградско 
шосе“, бул. „Г. М. димитров“ 
и по околовръстния път, бул. 
„Ситняково“ и бул. „Гео Милев“ 
и ул. „Житница“. 

Предстои запълване по но-
вата технология да се прави и 
по булевардите в кварталите 
„Люлин“, „Хаджи димитър“, 
„Надежда“ и „орландовци“. 

През тази година кметството 
ще въведе и нов принцип за под-
държане на уличната мрежа. По-
голямата част от основните ули-
ци ще са на абонамент. Ако фир-
мата не изпълнява задълженията 
си, ще налага санкция между 30 
и 50 на сто от парите по договор 
или той ще се прекратява.

Предпразничното кърпене на дупки в столицата ще се прави по нова, 
бърза технология

25 млн. отиват за кърпене на дупки
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зов“ - от моста „Чавдар“ до 
бул. „Ботевградско шосе“. 
Ще се ремонтират и осем 
моста и един подлез. За 
разлика от други булевар-
ди, тук може да се ползва 
алтернативен маршрут по 
„Ботевградско шосе“.

Най-късно до средата 
на годината се планира да 
бъде довършено разшире-
нието на бул. „Тодор Каб-
лешков“ между бул. „Братя 
Бъкстон“ и бул. „цар Бо-
рис III“. Новата отсечка 
на булеварда ще е с по 2 
ленти във всяко платно. 
Алтернативните маршрути 
са 2 - един по бул. „Гоце 
делчев“ и втори по Юж-
ната дъга на Столичното 
околовръстно шосе.

Задръствания ще има 
и между старата и новата 
част на кв. „овча купел“, 
където ще се прави рекон-
струкция на бул. „Монте-
видео“ от бул. „Н. Петков“ 
до ул. „763“, където буле-
вардът влиза в новата част 
на комплекса. Алтернатив-
ни трасета са асфалтира-
ният през миналото лято 
бул. „овча купел“ и около-
връстното.

Разширението и асфал-
тирането на ул. „Богатица“ 
между булевардите „Ар-
сеналски“ и „дж. Баучер“ 

ще предизвика задръст-
вания в района, където се 
правят и други ремонти. 
По стръмната улица ще се 
обновява и канализацията 
под платното. 

общината планира не 
повече от месец и поло-
вина да ремонтира бул. 
„Прага“ между булеварди-
те „Скобелев“ и „П. Сла-
вейков“. Алтернативните 
маршрути са по бул. „цар. 
Борис ІІІ“ и бул. „Бълга-
рия“.

до края на 2015 г. тряб-
ва да бъде обновен бул. 
„Сливница“ между буле-
вардите „К. Величков“ и 
„П. дертлиев“, заедно с 
моста при Захарна фабри-
ка. Така за около 2 месеца, 
за да се избегнат задръст-
ванията, може да бъде 
ползван маршрутът по бул. 
„царица Йоанна“ през ту-
нела за жк „Люлин“, който 
и без това е много натова-
рен. 

По същото направление 
на Запад тапи още отсега 
има при строежа на път-
ния възел на бул. „евро-
па“ и Западната дъга на 
околовръстното. особено 
голямо е задръстването 
откъм Калотина. Там коло-
ната е от по няколко кило-
метра. Поне до цялостното 

изграждане на аутобана 
между София и сръбската 
граница този проблем едва 
ли ще се реши. 

Тапи се очаква да има 
и в района на ул. „Козло-
дуй“, където ще се прави 
основен ремонт на трам-
вайната линия и пътните 
платна по ул. „Козлодуй“ 
от бул. „М. Луиза“ до ул. 
„К. Стоилов“. Този про-
ект заедно с най-тежкия 
ремонт в центъра на бул. 
„дондуков“ от ул. „Крак-
ра“ до Младежкия театър 
ще натоварят изключител-
но бул. „Сливница“ като 
един от алтернативните 
маршрути. другият е по 
бул. „цар освободител“, 
който в по-голямата част 
от деня е задръстен от ав-
томобили.

За да се избегне пълно 
блокиране на София от 
общината обещават ре-
монтите да не се правят 
наведнъж. Почти никъде 
няма да се спира движе-
нието, като ще се правят 
частични стеснявания.

100 милиона ще бъдат 
изхарчени за строителство 
и ремонт на улична инфра-
структура до края на годи-
ната в София, предвиждат 
плановете на Столична 
община.

ТеМАТА

Ремонти задръстват трафика  в София

www.metalcominvest.comwww.metalcominvest.com; office@metalcominvest.com; тел.: +359 73 881608

ЕТАЛКОМ ИНВЕСТ

ВНОСИТЕЛ НА ПЪТНИ БИТУМИ 
ПРОИЗВОДСТВО НА НИС ПАНЧЕВО 

B 50/70; B 70/100; B 160/220

ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРАНИ
 БИТУМИ:

PMB 25-55-55; PMB 45-80-65 

Ново кръстовище, 
за изграждането на ко-
ето са предвидени 1,5 
млн. лева в капиталова-
та програма на община 
Стара Загора, ще обле-
кчи значително трафика 
в града. Съоръжението 
с площ 2900 кв. м ще 
се намира на бул. „ц. 
С. Велики“ и ул. „Ка-
питан Петко Войвода“. 
Кръстовището ще бъде 
с две ленти за движе-
ние (2 x 5 м) и от юг ще 
излиза извън граници-
те на съществуващото. 
дейностите включват 
направата на насип с 
голяма височина - до 
6 м, подпорни стени, 
корекция на дерето и 
удължаване на водос-

тока. Сложното съоръ-
жение предвижда и из-
граждането на канали-
зация по ул. „Кап. Петко 
Войвода“. централният 
остров в кръга ще има 
формата на елипса и по-
голяма площ. 

Това е необходимо, 
тъй като само за час, от 

8.00 до 9.00 ч. сутринта, 
през съществуващото 
кръстовище в посока 
изток-запад и север-юг 

преминават над 3600 
превозни средства. Съ-
образно транспортно-
то натоварване пътната 
конструкция на кръ-
говото съоръжение се 
оразмерява за „тежко“ 
до „много тежко“ дви-
жение, което включва 
подобряване на земното 

легло с 40 см основа от 
трошен камък и 8 см 
основа от битумизиран 
трошен камък, както и 6 

см неплътен изравните-
лен пласт и полагането 
на 4 см плътен асфалт 
за износващ пласт. 

община Стара Загора 
обявява процедура на 
обществена поръчка за 
избор на изпълнител на 
кръстовището, съобщи-
ха от градската управа. 

Ново кръстовище облекчава 
движението в Стара Загора

обще ствен  дебат 
предстои да бъде ор-
ганизиран в Пловдив. 
Поводът е идеята за 
изграждане на ново 
кръгово кръстовище на 
ул. „Преслав“, близо 
до Гроздовия пазар в 
града. То е предвидено 
да се изпълни като част 
от Генералния план за 
организация на дви-
жението. Живеещите 
и работещите в квар-
тала обаче се вдигнаха 
на бунт срещу проек-
та. Тяхното желание 
е вместо да се прави 
колело, да се монти-
рат сфетофари със си-
гнални уредби и да се 
по ставят  адекватни 
знаци. Според тях не е 
удачно в този район, в 
който се намира учи-
лище „Алеко Констан-

тинов“ и има голямо 
текучество от ученици, 
да се изгражда ново-
то пътно съоръжение, 
защото безопасността 
на децата ще е застра-
шена. Те се изумяват 
от решението и по дру-
га причина. Изходът 
на пожарната се пада 
точно до въпросното 
предвидено кръгово. 
Ако такова кръстовище 
бъде изградено, това 
със сигурност би утеж-
нило транспортната об-
становка, вместо да я 
облекчи, смятат още 
хората от квартала. от 
кметството на район 
централен в града съ-
общиха, че изработката 
на проектната докумен-
тация ще струва 1500 
лева и след като бъде 
изработен по всички 

части, когато се съгла-
сува и с КАТ, всички 
заинтересовани по слу-
чая - и живущи, и рабо-
тещи, ще бъдат покане-
ни, за да се обсъди как 
ще се процедира.

Спорят за кръгово в 
Пловдив

ДОПИТВАНЕ
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Българският инвеститор е вече доста 
по-грамотен

ИНТеРВЮ

Разговаря  
Виолета ВЛАСТАНОВА

- Г-н Димитров, пре-
ди дни Националният 
статистически инсти-
тут отчете трето поред-
но подобрение на сто-
панската конюнктура 
у нас от началото на 
годината. Според Вас 
подобрява ли се наис-
тина бизнес климатът в 
страната и на какво се 
дължи това?

- да, има известно раз-
движване на нашите па-
зари и причините според 
мен са две. Първата е 
свързана със сътресени-
ята в банковата система 
през миналата година. 
При подобни трусове, 
знаете, алтернатива за 
капиталовложения и си-
гурност на спестявания-
та на гражданите се явя-
ва влагането на средства 
в други направления, 
едно от които са недви-
жимите имоти. А това 
силно засяга нашия сек-
тор. То се отрази главно 
върху типа капиталовло-
жения в жилищни имоти. 
Много хора, и то пре-
димно физически лица 

и граждани, си вложиха 
семейните спестявания 
в недвижимости, с цел 
съхранение на средства-
та или търсене на ня-
каква доходоносност от 
рентване. другата, и то 
много сериозна причина 
за подобряване на сто-
панската конюнктура е, 
че българският инвес-
титор стана вече доста 
по-грамотен. Но той пре-
мина през какви ли не 
проблеми, какво ли не 
преживя - и сътресения, 
и финансова криза, и за-
губа на доверие… Така 
че за мен това са двата 
основни довода, на база-
та на които констатираме 
едно разумно и приятно 
раздвижване на пазарите.

- А облекчиха ли се 
условията за привли-
чане на чуждестранни 
клиенти у нас?

- Смятам, че услови-
ята за привличането на 
чуждестранни клиенти у 
нас, специално за нашия 
сектор, не са се подо-
брили. И това се дължи 
на факта, че условията 
за инвестиции в строи-
телния бизнес за евро-
пейците практически са 
едни и същи. Проблемът 
е там, че продуктите, ко-

ито членовете на БИСА 
произвеждат, в по-голя-
мата си част са жилищни 
и офис имоти в сектора 
на туризма, а в този сек-
тор традиционно през 
последните години евро-
пейците не са капитало-
вложители. Или ако има 
такива, то те са много 
малък процент. Големият 
процент са рускогово-
рящите. Затова, имайки 
предвид и кризата в Ук-
райна, ще кажа, че усло-
вията за привличане на 
чуждестранни клиенти у 
нас по-скоро са се вло-
шили. И тук е мястото 
може би да отбележа, че 
преди дни организирах-
ме един автопротест в 
Бургас, в който се вклю-
чиха и хора от туристи-
ческия бранш и други 
колеги, потърпевши от 
отлива на руски клиенти. 
Именно там ние поста-
вихме исканията си към 
правителството да обър-
не по-сериозно внимание 
на методиките, с които 
да допринесе за връщане 
на интереса на чуждес-
транните клиенти у нас, 
и то най-вече на руского-
ворящите. 

За добро или за зло, в 

последно време иконо-
мически нашият сектор е 
насочен към купувачи от 
третите страни. Следова-
телно големият купувач 
е рускоговорящият кли-
ент. Така че имаме какво 
да кажем на властта в 
момента. Ще се постара-
ем да организираме ско-
ро и на по-високо ниво 
разискване по темата как 
да избегнем краха. Защо-
то, ако към този момент 
не реагираме адекватно, 
специално в сектора не-
движими имоти, ориен-
тирани към продажби на 
чужди пазари от трети 
страни, ние се обричаме 
на пълен крах. Подобна 
ще е и съдбата на хората, 
развиващи бизнес в сфе-
рата на туризма.

- Кои са другите про-
блеми, които спъват 
бизнеса към момента?

- Ако навлезем в сфе-
рата на законодател -
ството, като най-голяма 
слабост можем да отче-
тем инфраструктурата. 
Тя все още не е на това 
ниво, което са достигна-
ли другите европейски 
държави. И веднага ви 
давам пример - от София 
до Поморие стигам за 
3 часа, а от Поморие до 

Слънчев бряг в час пик - 
за 2 часа. С други думи, 
има още доста неща, на 
които трябва държавата 
да обърне внимание. Има 
и други тежки проблеми, 
свързани с монополни-
те структури като ВиК 

и енергодоставчиците. 
Ние невинаги можем да 
разчитаме, че сме в ситу-
ация да държим монопо-
листите да си изпълняват 
ангажиментите към ин-
веститорите. Например 
дава се разрешение да 
се строи, но местният 
доставчик не е задължен 
да ти достави необходи-
мата електроенергия в 
някакъв определен срок. 
А реално ти няма от кого 
другиго да я получиш, 
освен от него, и понякога 
може да чакаш и две го-
дини. В сферата на адми-
нистрацията бихме жела-
ли да се помисли малко 
повече в посока спазване 
на сроковете. В момента 

не се налагат никакви 
санкции за неспазване на 
срокове. Не може да се 
спъва един обект заради 
нехайството на опреде-
лен служител. Защото 
инвеститорът понякога 
влага милиони - напри-
мер за закупуването на 
земя, върху която ще 
строи, или пък ще изпъл-

нява някакъв друг голям 
проект, и заради чинов-
ническа безотговорност 
може да понесе големи 
загуби.

-  Срещате ли раз-
биране и подкрепа от 
страна на държавата и 
партнирате ли си добре 
с останалите браншови 
организации?

- Работим много добре 
и с Камарата на архи-
тектите, и с Камарата 
на строителите, и с дру-
гите браншови сдруже-
ния. Въпреки че БИСА 
е сравнително млада ор-
ганизация, мога да кажа, 
че за времето от създава-
нето й досега, работим и 
се разбираме прекрасно 
с всички колеги. Пар-
тнираме си много добре 
както и със сродни на на-
шата асоциации, така и с 
балнеоложки и туристи-
чески сдружения. Много 
пъти с тях обсъждаме 
важни теми, разменяме 
идеи, вземаме конструк-
тивни решения. С дър-
жавните институции не-
щата са малко по-слож-
ни. В момента е модерно 

да се среща подкрепа в 
лицето на държавата. да, 
срещаме такава, но тя е 
на думи. Проблемът е 
там, че когато поставим 
исканията си, получава-
ме отговори от рода на 
„да, това ще бъде разгле-
дано“ или „Това не е раз-
решено от европейските 
структури“ и т.н. Модер-

но е да се сътрудничи и с 
организации като наша-
та и видимо политиците 
разбират тази мода. Но 
когато въпросите остават 
само на ниво обсъжда-
не, без да има конкретни 
решения и резултати, то 
ползата е никаква.

- Миналата година от 
БИСА настоявахте за 
някои законодателни 
промени, има ли разви-
тие в тази посока?

- определено смятам, 
че имаме и постижения. 
още от момента, в кой-
то се сформирахме като 
асоциация и подкрепи-

хме някои сродни на нас 
организации, започнах-
ме да се борим за ня-
кои промени. една от 
тях беше свързана със 
Закона за Българското 
Черноморие. Спомняте 
си какво беше. Пробле-
мът за строителния биз-
нес у нас беше огромен, 

защото той се намираше 
в разкрачено положение. 
Тогава малко или много, 
с протести и конкретни 
разговори, ние успях-
ме да окажем натиск и 
проблемът беше решен. 
Също така от една го-
дина надигаме сериоз-
но вой за облекчаване 
на визовия режим за 

купувачи на недвижи-
ми имоти от трети стра-
ни. Реално погледнато, 
макар и половинчато, 
имаме напредък - вече 
се издават тригодишни 
визи на рускоговорящи 
капиталовложители, ко-
ито са закупили имоти 
в България и които са 
посещавали страната ни 
многократно. Абсолютно 
сигурен съм в това, за-
щото лично съм го про-
верявал. оттук нататък 
ни предстои да се заемем 
по-сериозно с въпроси-
те, касаещи резултатите, 
произтичащи от присъ-

единяването на страна-
та ни към шенгенското 
пространство. Защото 
едно от удобствата да 
сме в шенгенска зона се 
състои в това, че ще мо-
жем да продаваме бъл-
гарски недвижимости на 
руснаци, украинци, бе-
ларуси, та ако щете и на 
цялата азиатска общност. 
Вижте какво се получа-
ва, в момента Испания 
и Португалия продават 
каквото си искат, и то на 
цени, много по-високи 
от нашите, само защо-
то са в Шенген, а купу-
вачите от трети страни 
избират да инвестират в 
зона, която им осигурява 
свободен пропускателен 
режим. Защо и България 
да не се превърне в така-
ва зона? Така че има за 
какво още да се борим и 
ще го направим.

 Най-големият проблем е 
лошата инфраструктура

Не е редно да се спъват големи обекти заради 
безотговорността и нехайството на един 
чиновник 

Условията за чуждестранни инвестиции не са се 
подобрили особено през последните години

Георги Димитров, председател на Българската инвестиционно-строителна асоциация (БИСА):

Георги Димитров 
завършва Спорт-
н и я  тех н и к ум  в 
Правец. Продължа-
ва образованието 
си във ВВТУ „То-
д о р  К а бл е ш ко в “ 
- София. От 1989 
г. е в частния биз-
нес. Работи като 
р ъ ко в о д и т ел  н а 
финансова къща. 
По-късно открива 
фабрика за произ-
водство на мебели 
в столицата. През 
2014 година е из-
бран за председа-
тел на БИСА. Сред 
основните цели на 
асоциацията са за-
щита интересите 
на предприятията, 
които са в сферата 
на строителство-
то и строително-
инвестиционния 
процес, насърчаване 
на предприемаче-
ството, подобря-
ване на условията 
за привличане на 
чуждестранни ин-
веститори у нас.
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- Арх. Милкова, защо 
избрахте да се реализи-
рате в България?

- Проектите, с които се 
занимавам, са с общест-
вена насоченост. В рабо-
тата си следвам принци-
пите на етичната есте-
тика, търся решения на 
социоетични проблеми 
посредством естетични 
стойности. Подобни зада-
чи изискват иновативно 
мислене и изключителна 
всеотдайност. Вероятно 
този подход е по-ценен 
и по-добре заплатен в 
други държави, но аз из-
питвам отговорност към 
родината си. Вярвам, че 
сме способни да провеж-
даме собствена политика 
и това се старая да правя 
чрез професията си. Съв-
местно с Английската 
гимназия „Гео Милев“ в 
Бургас екипът ни Think 
Forward създаде проекти, 
които прокарват латерал-
но мислене в образова-
телната система - „Твор-
ческа стая“, намаляват 
стреса в училище -„Fun 
Room“. Българскатафон-
дация „Биоразнообразие“ 
подкрепи наше изследва-
не, свързано с използва-
нето на местни продукти 

в сферата на продукт ди-
зайна. Това е арт инста-
лацията „SALGHT“, чий-
то основен градивен еле-
мент е солта. Това про-
учване прерасна в лампа 
„SALGHT“, която преди 
дни бе селектирана за 
участие в международна 
пътуваща изложба Young 
Balkan Designers.Щаст-
лива съм, че успяваме да 
създаваме архитектурни, 
културни, образователни 
алтернативи в България и 
сме част от нейната поло-
жителна промяна. 

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

-  Имам късмета да 
работя с напреднича-
ви клиенти, училища и 
организации, които ни 
се доверяват напълно. 
основната трудностпоч-
ти винаги е свързана с 
ограничените бюджети 
за реализация на общест-
вени проекти. от друга 
страна, малките бюдже-
ти стимулират нестан-
дартното мислене.дру-
гият проблем е свързан 
със стеснения пазар на 
строителни материали и 
липсата на квалифицира-
на работна ръка, когато 

работим с непопулярни 
в България продукти. 
Но може би най-голяма-
та трудност, пред която 
се изправят български-
те архитекти, е обезце-
няването на труда ни в 
обществените поръчки, 
неспазването на мето-
диката на КАБ за опре-
деляне себестойността 
на архитектурния труд 
и дискриминационните 

условия на обществените 
поръчки спрямо малките 
фирми и младите архите-
кти. Надявам се в бъдеще 
добрите идеи да пече-
лят пред ниските цени и 
кратките срокове. 

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

- Бих се включила в 
каузи, които превръщат 
града ни в по-чисто, гос-

топриемно и интерактив-
но мястои които правят 
хората по-добри и по-
щастливи. Заедно с ко-
легите ми от сдружение 
„Хамалогика“ създаваме 
и подкрепяме разнородни 
каузи в сферата на кул-
турните и творческите 
индустрии, образовани-
ето и социалните ино-
вации. една от най-удо-
влетворяващите иници-

ативи, която създадохме 
през 2014 година с инте-
риорния дизайнер Недко 
Николов, е курс „ест-
етика“ в ГПАе„Гео Ми-
лев“ - Бургас.Чрез него 
запознаваме гимназисти-
те с видовете изкуство и 
ценностите през различ-
ните епохи. да бъдеш 
част от творческия път 
на бургаските ученици е 
страхотна кауза.

Арх. Галина Милкова:

Галина Милкова е завършила УАСГ, специал-
ност „Архитектура“, катедра „Обществени 
сгради“. Стипендиант на Фондация „Еврика“ 
за овладяване на знания в областта на стро-
ителството и архитектурата. Носител е на 
първа награда в световния конкурс за дипломни 
проекти Degree&Profession International Awards 
за дипломен проект „Демократос - център за 
култура и дебати“ в центъра на Бургас до пл. 
„Тройката“. Отличена е с почетен приз и пла-
кет за България на световния студентски кон-
курс за пасивна офис сграда на американската 
инженерна асоциация ASHRAE - Student Design 
Competition: Integrated Sustainable Building 
Design. Работи в „Архитекти Урбана“. Част е 
от проектантския колектив, работил по про-
екта за реконструкция на пл. „Тройката“, гр. 
Бургас. Съосновател на студио за дизайн „Think 
Forward“ съвместно с дизайнера Недко Нико-
лов. Съавтор на „Творческа стая“ и „Fun Room“ 
в ГПАЕ „Гео Милев“, инсталация „SALGHT“. 
Член е на сдружение „Хамалогика“ и творческо 
обединение ARTCREW.

Ограниченият бюджет стимулира 
нестандартното мислене

1. Проект: Rurban 3
Вилна сграда .
Местоположение: с. Маринка, община Бургас
дизайн: Галина Милкова 
2. Проект: SALGHT
Интерактивна инсталация
дизайн: Think Forward /Галина Милкова, Недко Николов/
Инвеститор: Българска фондация „Биоразнообразие“
3. Проект: Fun Room
Местоположение: ГПАе „Гео Милев“, гр. Бургас
дизайн: Think Forward /Галина Милкова, Недко Николов/
Инвеститор: ГПАе „Гео Милев“, гр. Бургас
4. Проект: Реконструкция, 
благоустрояване, озеленяване на 
площад „Тройката“
Местоположение: гр. Бургас
дизайн: Атикa Р5, „Архитекти Урбана“ 

3

1

4

2
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отношението на хо-
рата към културното на-
следство, представлява-
що част от общочовеш-
ката култура, изживява 
дълбока криза на цен-
ностите и критериите. 
Това се казва в отворено 
писмо на Камарата на 
архитектите в България 
- Регионална колегия 
София-област, до граж-
даните на Пловдив по 
казуса „Небет тепе“. 

Според Камарата е не-

обходимо да се гаранти-
ра правото на бъдещи-
те поколения на досег с 
оригинала, достоверна 
информация и истинно 
знание на историята и 
културата.

„експертната общ-
ност, гражданите с ак-
тивна позиция вече дъл-
го алармират за нашето 
културно наследство в 
риск. да, повече от чу-
десно е предприемането 
на активни мерки по от-

ношение на това наслед-
ство, но какви? Точно 
това е моментът за отго-
вор на въпроса „Накъде 
продължаваме? Какво 
получаваме от нашите 
предци? Какво завеща-
ваме на нашите наслед-
ници? Сега ние имаме 
наследство в опасност!“, 
предупреждават архи-
тектите, заявявайки, че 
отношението към Небет 
тепе е силен знак за ци-
вилизационна зрелост.

КАБ - РК София-област:

Наследството е в опасност

До министър-пред-
седателя на Република 
България

До министъра на 
културата на Републи-
ка България

Д о  д и р е кто р а  н а 
НИНКН 

До кмета на Пловдив 

ДЕКЛАРАЦИЯ

КАМАРАТА НА 
АРХИТЕКТИТЕ В 

БЪЛГАРИЯ
приветства намерени-

ята на община Пловдив 
да развие археологиче-
ския комплекс „Небет 
тепе“ като туристическа 
атракция и да реализира 
мащабен инвестиционен 
проект за реконструк-
ция и социализация на 
обекта.

Убедени сме, че в сво-
ите бъдещи действия об-
щинската администра-
ция ще отчете обстоя-
телството, че комплек-
сът „Небет тепе“ е пряко 
свързан с генезиса на 
град Пловдив и археоло-
гическите проучвания на 
този обект документират 
културни пластове, да-
тирани от края на брон-
зовата и ранножелязната 
епоха до Средновеко-

вието и Възраждане-
то, като са откривани 
артефакти дори от не-
олита. Богатото страти-
графско напластяване, 
което свидетелства за 
приемственост и трайно 
човешко присъствие от 
древността до днес, има 
първостепенно значение 
като материален носи-
тел и доказателство за 
многопластовата, осем 
хиляди годишна история 
на града. 

Искрено вярваме, че 
общинската администра-
ция ще създаде необ-
ходимите предпостав-
ки комплексът „Небет 
тепе“ не само да разкрие 
пълноценно своята поз-
навателна и естетиче-
ска стойност, но също 
така да съхрани себе си 
като носител на вековни 
традиции, идентичност, 
памет и смисъл, които 
да бъдат предадени на 
бъдещите поколения в 
цялото богатство на тях-
ната автентичност. 

Заедно с това изразя-
ваме нашата тревога, че 
намесите, предвидени в 
изготвеното до този мо-
мент от общинската ад-
министрация техническо 
задание за проектиране, 
сериозно компрометират 

паметника. Става дума 
за подмяна и бутафор-
но възстановяване на 
материалната културна 
среда, което заплашва с 
унищожение автентич-
ните стойности на кул-
турното наследство на 
„Небет тепе“ като исто-
рическо свидетелство.

КАМАРАТА НА АР-
ХИТеКТИТе В БЪЛ-
ГАРИЯ възразява срещу 
този подход.

Този подход проти-
воречи на установените 
принципи и методи на 
световната реставраци-
онна наука и практика, 
извоювани от вековната 
дейност на поколения 
реставратори и закре-
пени в международни 
документи, а именно: 
Международната харта 
за консервация и рестав-
рация на паметниците и 
забележителните места 
(Венеция; 1964), евро-
пейската харта на архи-
тектурното наследство 
(1975), Конвенцията за 
защита на архитектурно-
то наследство на европа 
(Гранада; 1985), Хартата 
за защита и управление 
на археологическо на-
следство (Лозана; 1990), 
Eвропейската конвенция 
за опазване на архео-

логическото наследство 
(Валета; 1992) и доку-
мента от Нара за автен-
тичността (1994).

Този подход противо-
речи на почти вековния 
опит и приемственост на 
Пловдивската реставра-
ционна школа, базирани 
на установените меж-
дународни принципи и 
методи.

Този подход отнема 
възможността Старинен 
Пловдив да бъде вклю-
чен в Списъка на Све-
товното наследство на 
ЮНеСКо и свързаните 
с това задължителни из-
исквания за автентич-
ност на археологически-
те паметници, посочени 
в параграф 86 на Ръко-
водството за приложе-
ние на Конвенцията за 
Световно наследство от 
1972 г., чието нарушение 
би отнело тази възмож-
ност завинаги. 

Културното наслед-
ство е невъзобновяем 
ресурс и всяка ради-
кална намеса следва да 
бъде оценявана от обще-
ството, не само от въз-
ложителя и автора на 
проекта. Убедени сме, 
че участието на общест-
веността е задължителна 
част от политиката за 

опазване на културното 
наследство и всеки ва-
жен проект подлежи на 
обществено обсъждане. 
Само с активните уси-
лия на обществото може 
да бъде прекратено не-
обратимото увреждане 
на българското културно 
наследство, което е част 
от споделената памет на 
човечеството.

ВодеНА оТ ТеЗИ 
СЪоБРАЖеНИЯ, КА-
МАРАТА НА АРХИТе-
КТИТе В БЪЛГАРИЯ 
НА СВоеТо XII оБЩо 
СЪБРАНИе РеШИ:

П од К Р е П Я  П Л о -
ВдИВСКАТА АРХИТе-
КТУРНА КоЛеГИЯ в 
инициативата за опаз-
ване на автентичността 
на „Небет тепе“ и ка-
тегорично настоява за 
прилагането на меж-
дународно увърдените 
принципи при реставра-
цията и експонирането 
на обекта.

При изграждането на 
археологическия ком-
плекс „Небет тепе“ смя-
таме за особено важно 
съхраняването на ориги-
нала и запазване автен-
тичността на паметника 
на културата като най-
важна мисия в реставра-
цията.

Настояваме във всич-
ки дейности оригина-
лът винаги да доминира 
композиционно и коли-
чествено.

да не се допуска ре-
конструкция на архео-
логическия паметник 
с изключение на ана-
стилоза - връщането на 
наличните разпръсна-
ти елементи на техните 
места в първоначалната 
им композиция.

Ре с т а в р а ц и я т а  н а 
„Небет тепе“ да се осно-
вава на пълна, детайлна 
и достоверна информа-
ция за оригинала и в 
никакъв случай да не е 
хипотетична.

При експониране на 
паметника задължител-
но се отчитат културни-
те пластове и ценните 
приноси на всички епо-
хи.

Всяка намеса в архео-
логически обект да бъде 
обратима.

да не се допуска на-
подобяване на оригинал 
и по този начин трайно 
оставяне на фалшиви 
исторически следи във 
времето.

декларацията е при-
ета от XII общо съ-
б р а н и е  н а  К А Б  н а 
17.05.2014 г.

Архитекти в битка  за Небет тепе



Идейният проект за реставрацията 
на Небет тепе провокира реакциятаи 
на двама архитекти с богат опит в 
сферата на културното наследство.
Късноантичната гробница в универ-
ситетската ботаническа градина - гр. 
Варна, Средновековната крепост край 
с. Мезеки „Перперикон“ са само част 
от обектите, по които са работилиарх. 
Петкана Бакалова и арх. Петър Петров 
от проектантско ателие „Архитектура 
и наследство“. След обстоен анализ на 
основната концепция за реставрация и 
дейностите по експониране на архео-
логическия обект, двамата проектанти 
посочват редица пропуски и недора-
зумения. На базата на доказателствени 
факти те заключават, че идейният 
проект заНебет тепе е в разрез с духа 
и философията на съвременните раз-
бирания за опазване и социализация 
на културното наследство. Те са кате-
горични, че проектът противоречи с 

текстовете на ратифицирани от Бълга-
рия международни документи в тази 
област. В свое становище те посочват, 
че липсва задълбочено проучване на 
комплекса, както и респект към ори-
гинала и ценностите на всички епохи. 
По думите им, фокусът е насочен вър-
ху създаването на единен, но фалшив 
образ на крепост, колаж от различни 
периоди. Архитектите изразяват своя-
та тревога, че с проекта се застрашава 
оригиналния градеж, който не само 
визуално изчезва под масивните над-
зиди, но и физически се разрушава 
при конструктивното укрепване. Те се 
опасяват, че ще се унищожи завинаги 
автентичната информация за разви-
тието на Небет тепе и град Пловдив. 
В заключение арх. Бакалова и арх. 
Петров посочват, че реализацията на 
този проект би била престъпление 
срещу колективната памет на чове-
чеството.

96 - 12 април 2015 г.
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„Нека отговорните 
местни и държавни ор-
гани направят цивили-
зационен избор и спрат 
разрушителното въз-
действие на баналната 
посредственост, защо-
то недвижимото кул-
турно наследство не е 
възобновяем ресурс и 
неговата загуба е фатал-
на.“ Това се казва в ста-
новище на арх. дафина 
Барфончовска, експерт 
по недвижимо културно 
наследство, по казуса 
„Небет тепе“. По думи-
те й, изключителността 
на архитектурния ком-
плекс е недооценена от 
възложителя на проекта 
за ревитализация, а ам-
бицията на кмета Иван 
Тотев за възстановява-
не на крепостната стена 
така, че „да наподобява 

царевец“, вдъхновява 
създаването на проект 
с изцяло нобоснован и 
нелогичен подход към 
националната културна 
ценност. „Проектното 
решение предлага агре-
сивна, необратима наме-
са върху оригиналните 
археологически структу-
ри и необоснована архи-
тектурна реконструкция 
по теоретична хипотеза, 
неподкрепена със сери-
озни документи и ис-
торически аргументи“, 
смята експертът. Гово-
рейки за Небет тепе като 
за „акта за раждане на 
Пловдив“, арх. Барфон-
човска посочва, че ин-
телигентен, разумен и 
уважаващ себе си соб-
ственик на такава цен-
ност не би си позволил 
да надписва, дописва 

или заличава документа, 
удостоверяващ неговата 
самоличност и гаранти-
ращ правото му да при-
добие титлата „световно 
наследство“.

В становище от Клуба 
на архитекта професи-
оналист и общественик 
към САБ - Пловдив, пък 
се цитира Венецианска-
та харта от 1964 г., спо-
ред която „Всяка рекон-
струкция (т.е. възстано-
вяване) трябва да бъде 
изключена изначално, 
може да се допусне само 
анастилоза, т.е. връщане 
на своите места на за-
пазени, но разхвърляни 
фрагменти“. 

„Колкото повече наме-
си има в и над оригина-
ла, толкова по-нищожна 
става една ценност“, ка-
тегорични са експертите.

Нека спрем баналната 
посредственост

Приемането на ця-
лостен план за продъл-
жаващо проучване, кон-
сервиране и социали-
зиране на Небет тепе е 
изключително нужно, 
изисква внимание и 
координирани усилия. 
Радвам се, че идеята 
за „зъбери“ и „кула“, 
които за неизкушена-
та публика са алфата и 
омегата на историче-
ския обект, като че ли 
отпаднаха от първона-
чалния проект. Профе-
сионалният архитект, 
надявам се,  си дава 
сметка за поражения-

та от еклектика стил 
„дисниленд“ както вър-
ху наследството, така 
и върху националната 
идентичност и само-
чувствие. Всеки обект 
на миналото, който за-
пазваме и показваме, 
разказва история, и то 
далеч не само с думи-
те на екскурзовода или 
с брошурки. За Небет 
тепе принципите на 
модерна експозиция са 
особено валидни, тъй 
като обектът е в центъ-
ра на съвременен град, 
случайният или целена-
сочен посетител трябва 

да бъде умело въведен, 
за да изкачи хълма и 
да открие съкровищата 
му. Идеята за ескалатор 
намирам за смущаваща. 
Лифтове, осигуряващи 
достъп на труднопод-
вижни хора, са позна-
ти, но те са помощно 
средство, скрито и до-
бре премислено като 
разположение, защото 
идеята на многомили-
онната социализация на 
Небет тепе не е да изси-
пе набързо 200 души на 
тепето.

(Извадки от станови-
щето на доц. Гаврилова) 

Еклектика в стил „Дисниленд“ 
е пагубна за обекта

Доц. Райна Гаврилова, катедра „История и теория 
на културата“ на СУ „Св. Климент Охридски“:

Експерти:

Липсва респект 
към оригинала

Проектанти от „Архитектура и наследство“: 

Архитекти в битка  за Небет тепе



КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В 
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ10 6 - 12 април 2015 г.

БрОЙ 13 (1094) КИИП

Подготвени ли са инженерите 
да работят по Еврокод?

Съвсем естествено 
е да бъдат въвежда-
ни нови, съвременни 
норми по отношение 
на изчисляването на 
строителни конструк-
ции. еврокод обаче е 
система, която трябва 
да бъде въведена по-
степенно. Моето ста-
новище е, че за един 
достатъчно дълъг пе-
риод е необходимо да 
действат едновременно 
както българските нор-
ми, така и конструктив-
ните еврокодове, за да 
има достатъчно време 
за усвояване на новите 
правила. 

На този етап има още 
твърде много да се же-
лае по отношение на 
обучението на инже-
нерната колегия. Въ-
просът е много сложен 

и не бива да се бърза. 
В КИИП - Регионал-
на колегия София-град, 
такова обучение вър-
ви още от 2005-2006 г. 
насам. Всичко, което 
е могло да се напра-
ви за осведомяването 
на нашата колегия и 
усвояването на инфор-
мацията, е направено, 
но то не е достатъчно. 
Конструктивните евро-
кодове са една система 
за изчисляване и ана-
лизиране на строител-
ни конструкции, която 
изисква значителен пе-
риод на предварителна 
подготовка.

Ние като регионална 
структура периодично 
организираме курсове, 
на които запознаваме ко-
легите със съответните 
текстове и обсъждаме 
приложението на новите 
стандарти. обученията 
са свързани и с прак-
тическа работа и срав-
нителни проекти, като 
например оразмеряване 
на една и съща сграда 
по два различни метода. 
Първият метод е този, 
по който работихме до-
сега, а вторият - този, 
който тепърва ще навли-
за. целта е колегите да 
могат да сравнят вари-
антите и да преодоле-
ят страха от новото. За-
щото отговорността на 
проектантите вече ще е 

много по-голяма. С на-
влизането на еврокодо-
вете инженерите няма 
да могат да действат по 
схема или по някаква ма-
трица, а ще трябва да 
вземат конкретни реше-
нияна базата на своите 
знания, компетентност 
и познаване на терена. 
За да се справят, ще са 
им нужни малко повече 
опит и интелект. Най-
вероятно въвеждането 
на еврокодовете може да 
доведе до това, от което 
повечето хора се опася-
ват, а то е значителното 
увеличаване на разходи-
те за строителство. Но в 
крайна сметка, след като 
България е взела своето 
решение да бъде част от 
европейския съюз, това 

нещо трябва да се случи. 
Факт е, че обектите от 
първа и втора категория 
вече се работят по нови-
те стандарти. Това важи 
и за поръчки, които се 
изпълняват с обществени 
средства по европейски 
фондове и с национално 
финансиране. Така че на 
практика сега предстои 
да мислим за обектите 
от трета и по-ниска кате-
гория, които не са с об-
ществено финансиране.

Има много моменти 
при еврокод, които не са 
изяснени. И ако той влезе 
шоково в България, тези 
неясноти ще спрат про-
ектирането. В Германия 
приложението на систе-
мата е разписано от А 
до Я, което не позволява 

интерпретации. Така тех-
ническата оценка на про-
екта е еднозначна. Защо-
то проектантът има една 
гледна точка, надзорът 
- друга, одобряващият в 
общината - трета. Напра-
вихме предложение изя-
вени проектанти от раз-
лични специалности да 
разработят съвместно ръ-
ководство за прилагането 
на системата в България. 
Това, което е направено 
за няколко години, при 
еврокод 250 страници, у 
нас е едва 7 страници - 

толкова е националното 
приложение за България.

Има и опция да при-
ложим немския вариант 
на еврокод, но за нея е 
необходимо политическо 
съгласие между България 
и Германия.

Ако има пари, ние ще 
си решим въпроса - за 
една година ще опреде-
лим хора и ще напишем 
ръководствата. Всички 
държави отделят сред-
ства за това; няма как у 
нас да го направим без-
платно.

Системата трябва да бъде 
въведена постепенно

Отговорността ни вече е 
много по–голяма

Добър вариант е да приложим 
немския модел

Инж. Георги Кордов, председател на КИИП - РК София-град: Инж. Румен Иванов, председател на РК на КИИП - Варна:

Не смятам, че гилдия-
та на инженерите е гото-
ва за пълното въвеждане 
на еврокод стандартите. 
особено за колегите от 
по-малките градове и 
населени места. обу-
ченията и курсовете, 
които се организират, 
са в големите центро-
ве. Сметнете колко вре-
ме и разходи са за нас 
да отидем на семинар, 
курс или друго обуче-
ние, в Плевен например. 
Считам, че курсовете 
повтарят това, което е 
в ръководствата за ев-
рокод, и това не е ефек-
тивно. Ние сме хора с 
опит - кой повече, кой 
по-малко, и трябва да 
получавам синтезира-
на информацията, а не 
като за студенти. Иначе 
сме си накупили кни-

гите и се подготвяме. 
Най-важно според мен е 
да се опишат разликите 
между еврокод и БдС. 
Ако трябва, от КИИП да 
се подготви това нещо 
и да се предостави на 
колегите. Моето мнение 
е, че новите стандарти 
са малко прекалени за 
българските условия. 
Например в района на 
Видин и по селата се 
строят предимно къщи. 
Защо да оскъпяваме на 
хората такива обекти. 
Защо гредите,  които 
по наши стандарти са 
по 25-30 сантиметра, 
да ги проектираме 40-
50 сантиметра? Защо да 
увеличавме дебелината 
на бетонните плочи или 
арматурата? Излишно 
е да натоварваме хора-
та, които и без това ня-

мат пари да строят. Аз 
например съм инженер 
от 1977 година. Толкова 
неща сме построили и 
слава богу, нищо не е 
паднало досега. Зато-
ва мисля, че за малките 
обекти трябва макси-
мално да се отложи въ-
веждането на еврокод 
и дори да не е задължи-
телен. Защото отиваме 
в посока строителни-
ят бранш, който и сега 
няма много работа, да 
се задуши съвсем. друг 
е въпросът за големите 
обекти по на 10 и повече 
етажа, административни 
сгради или МоЛ-ове. 
Повечето инвеститори 
там са чужденци и са 
свикнали на европей-
ските стандарти. да ги 
въведем само за големи 
обекти.

Важни са ни само разликите с БДС
Инж. Шели Владева, член на РК на КИИП-Видин:

Инж. Михел Иванчев, председател на секция „Конструкции 
на сгради и съоръжения“ в КИИП - РК София-град: 

За въвеждане на ев-
ропейските норми в 
строителството разчи-
таме изцяло на курсо-
вете за обучение. Ин-
женерите проектанти 
се подготвяме от близо 
две години за новите 

стандарти, но все още 
има какво да се учи. 
Няма как да стане за 
ден или два, тъй като в 
част „Строителни кон-
струкции“ се променя 
напълно цялата норма-
тивна база, с която сме 

работили до момента. 
Затова и Камарата дава 
възможност всеки ко-
лега да влезе в час с 
новите правила. Смя-
там обаче, че ни трябва 
още малко време. Тряб-
ва време и на пазара 

да свикне с факта, че 
със задължителното въ-
веждане на еврокод в 
строителството то ще 
се оскъпи. Това е не-
минуемо. Щом се зави-
шават изискванията и 
критериите за проекти-

ране, променят се изис-
кванията за минимални 
количества материали 
- бетон, армировка... 
няма как цената на ква-
дратен метър да не е 
по-различна от сегаш-
ната.

Залагаме на курсовете за обучение
Инж. Галина Антова, член на РК на КИИП - Видин:
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Цвета ИВАНОВА

от началото на 2015 
година фирмата „Титан 

АС“, наета с договор да 
чисти Видин, започна да 
изхвърля сметта със за-
къснение. На три пъти 
градът се задръстваше от 

боклуци. Гледката стана 
ужасна - бездомни кучета 
и котки ровят в купищата 
отпадъци около контей-
нерите, а вятърът разнася 

наилонови торби и вся-
какви боклуци по улици 
и околоблокови простран-
ства. обяснението на „Ти-
тан АС“ бе, че няма пари 
за гориво. И понеже не е 
плащала на работниците 
си от август м.г., те изля-
зоха в ефективна стачка. 
Така градът потъна в бок-
луци за дълго време. 

общината на три пъти 
поставя ултиматум на 
фирмата да започне да 
чисти и изхвърля сметта, 
но тя не го направи. На 
26 март, след 7-дневно 
бездействие от страна на 
„Титан АС“, договорът 
с нея беше прекъснат. В 
момента общината сама 
е поела изхвърлянето на 

боклука. Технолоигята е 
допотопна - отпадъците 
се поставят в чували и се 
извозват с бордови коли 
на сметището. Изпълня-
ващият длъжността кмет 
на Видин добромир ди-
лов призова и гражданите 
да се включат в почист-
ването, а строителните и 
транспортните фирми да 
предоставят свои авто-
мобили за извозване на 
боклука.

още по-тревожно е по-
ложението в селата на 
общината. В повечето от 
тях фирмата не е извоз-
вала боклука от декември 
м.г. около кофите са се 
образували планини от 
отпадъци. Някои кметове 

започнаха да организи-
рат хората с магарешките 
си каручки да събират и 
извозват боклука на вре-
менни площадки.

общината е решила да 
изгради собствено пред-
приятие за събиране и 
извозване на отпадъците, 
както и за почистването 
на града. Предстои на за-
седание на общинския 
съвет създаването му да 
бъде гласувано. до съз-
даването му обаче общи-
ната ще трябва да нае-
ме друга фирма, която да 
чисти. В противен слу-
чай Видин е заплашен не 
само от неприятни глед-
ки, но и от истинска епи-
демия.

еКоЛоГИЯ

Градът е заплашен от епидемия

Видин се превърна в сметище, 
изгониха комуналната фирма

Всички нови сгради 
в търговските зони във 
Франция да бъдат час-
тично покрити с расте-
ния или слънчеви ба-
терии. Това предвижда 
закон, приет наскоро 
от френския парла-
мент. 

Зелените покриви 
няма да бъдат задъл-
жителни само заради 
естетическия им при-
нос към градската сре-
да, а ще повлияят и на 
климата. Увеличаване-
то на залесените пло-
щи в градовете задър-
жа естествената влаж-
ност и предотвратява 
засушаванията, а също 
намалява значително и 
използването на кли-
матици за охлаждане, 
което води до пестене 
на енергия. 

Н о в и т е  п р а в и л а 
няма да се прилагат 

за вече построените 
здания. Мярката оба-
че ще е изключително 
полезна за столицата 
Париж, чиято упра-
ва планира да намали 
консумацията на енер-
гия с една четвърт до 
2020 г. 

Подобна мярка е 
въведена през 2009-а 
в канадския град То-
ронто, като правила-
та там задължават не 
само индустриални-
те, но и жилищните 
сгради да бъдат със 
зелени покриви. Та-
кива норми са приети 
вече и в най-големия 
авст ра лийски  град 
Сидни. Засега дания е 
лидер в използването 
на възобновяема енер-
гия, като там има де-
сет пъти повече зелени 
покриви, отколкото в 
Германия.

Приключи първата в 
община Казанлък кам-
пания „Стъпка по стъпка 
към град с нулеви от-

падъци“. В обявените 
дни за събиране на стари 
вещи са получени общо 
7 обаждания, като са об-

служени 5 адреса. Съ-
брани са общо 21 броя 
големи електроуреди - 
хладилници, телевизори 
и съдомиялни машини.

от разположените по 
пунктовете контейне-
ри са извозени 14 куб. 
метра стари дрехи, а в 
съдовете за малки елек-
троуреди са депонирани 
няколко излезли от упо-
треба компютъра, отче-
тоха от общината. 

В Казанлък се надя-
ват инициативата да се 
превърне в традиция, за 
да се събират повече не-
нужни вещи, които да 
бъдат предавани за ре-
циклиране.

европейската седмица на ус-
тойчивото развитие (еСУР) орга-
низира от 30 май до 5 юни 2015 г. 
Министерството на околната среда 
и водите. Това е oбщоевропей-
ска инициатива за насърчаване и 
представяне на дейности, проекти 
и събития за популяризиране на 
устойчивото развитие. В нея мо-
гат да се включат правителствени 
агенции, изследователски центро-
ве, образователни институции, му-
зеи, фондации, сдружения и биз-
несът, както и граждани. Инициа-
тивата се провежда с подкрепата 
на европейската мрежа за устой-
чиво развитие, като до момента в 
кампанията са се включили учас-

тници със 137 проекта от 5 дър-
жави. Първи със свои дейности 
вече са регистрирани участници 
от Австрия, Германия, Франция, 
Чехия и Унгария. Желаещите да се 

включат в европейската седмица 
на устойчивото развитие могат да 
се регистрират и да качат идеята 
си на уеб сайта на кампанията: 
www.esdw.eu.

МОСВ организира Европейска 
седмица на устойчивото развитие

Градини и соларни панели 
на покривите във Франция

Казанлък става с 
нулеви отпадъци

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
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Парламентарната 
комисия по транс-
порт, информационни 
технологии и съоб-
щения върна внесе-
ната за разглеждане 
от министър Ивайло 
Московски стратегия 
за бъдещето на БдЖ. 
Така програмата за 

реформи в железни-
ците бе порязана още 
преди да бъде обсъ-
дена. Големият обем 
от близо 600 стра-
ници на документа 
и липсата на стиков-
ка на предлаганите 
идеи за реформи са 
забележките на де-

путатите от Транс-
портната комисия. 
Разминаването между 
ръководството на же-
лезопътния превозвач 
и релсовата компа-
ния НКЖИ лъснало 
още повече, след като 
последната добави-
ла свои виждания за 

реформи в сектора в 
допълнителни стоти-
на листа.

д р у г а  п р и ч и н а 
стратегията да бъде 
върната на поправи-
телен е острото про-
т и во п о с т а вя н е  от 
страна на ръковод-
ството на НКЖИ сре-
щу предложението на 
БдЖ да прехвърли на 
инфраструктурната 
компания маневрени-
те локомотиви и ре-

НА ФоКУС

Партньорите в сектора не са 
стиковали идеите си за реформи

Катя ТОДОРОВА

докато от БдЖ прек-
рояват стратегията си 
за оцеляване, три голе-
ми железолътни проекта 
трябва да бъдат пуснати 
до края годината. един 
от тях - този за рехаби-
литация на железопътна-
та линия Пловдив-Бур-
гас, е в най-напреднала 
фаза на строителство, 
сочат данни на Наци-
онална компания „Же-
лезопътна инфраструк-
тура“ (НКЖИ). Вече е 
свършена 90% от рабо-
тата по него, уточниха 
от дружеството, което 
е бенефициент по оП. 
„Транспорт“ (2007-2013).

Железопътният учас-
тък Михайлово-Калоя-
новец бе въведен в ре-
довна експлоатация още 
през април миналата го-
дина. В момента се ра-
боти в отсечките Стара 

Загора-Завой-Зимница 
и церковски-Карнобат-
Бургас. общата стойност 
на проекта след прове-
дените търгове е почти 
478 млн. лв. отпусна-
та безвъзмездна помощ 
по европрограмата е над 
343,1 млн. лв. с ддС. от 
Кохезионния фонд на еС 
отделената сума е почти 
274,55 млн. лв. от дър-
жавния бюджет бяха от-
пуснати към 68,64 млн. 
лв., а съфинансирането 
от страна на бенефици-
ента НКЖИ е в размер 
на 128,9 млн. лв. След 
завършването на про-
екта линията трябва да 
позволи развиването на 
максимална скорост от 
160 км/ч, което ще до-
веде до увеличение на 
капацитета и значител-
но намаление на време-
траенето на превозите. 
очаква се в този учас-
тък между втория по-го-
лемина български град 

и най-натовареното ни 
морско пристанище тра-
фикът на товари да се 
увеличи с 14 на сто, а на 
пътници - с около една 
десета. общата дължина 
на обновеното трасе е 
177,4 км.

За да бъде ускорено 
изпълнението на про-
екта, в средата на но-
ември миналата година 
транспортният министър 
Ивайло Московски раз-
пореди да бъде спряно 
движението на влакове в 
участъка от Нова Загора 
до Карнобат. Причината 
бяха зачестилите инци-
денти заради ръчното 
управление на трафи-
ка между гарите, които 
само с голям шанс не 
доведоха до големи ката-
строфи.

друг голям жп проект, 
който се изпълнява уси-
лено, е втората фаза на 
реконструкцията и елек-
трификацията на линия-

та Пловдив-Свиленград 
в участъка Първомай-
Свиленград. В обхвата 

му са включени рекон-
струкция на жп трасето 
между димитровград и 
Свиленград и изгражда-
не на нови тягови под-
станции в Симеоновград 
и Свиленград, както и 

разширяване на подстан-
цията в димитровград. 
досега свършената ра-
бота е около 70%. Из-
пълнението на проекта 
се проточи заради за-
бавени отчуждителни 

процедури и проливните 
дъждове и наводненията 
в Южна България през 
последните години. Не-
гативно отражение на 
темпа на работата даде 
и проучването на ново-

Модернизацията на линията Пловдив–Бургас пред завършване

90% вече е изпълнението на първата фаза на рехабилитацията на линията между Пловдив и Бургас

За следващия програмен период 
ще търсим пари за немалко големи 
проекти обекти. За 5 от тях вече се 

изпълняват договори за техническо 
проектиране.

Първият е за модернизация на же-

Подготвят се 5 проекта за следващия 
програмен период

До 2020 г. трябва да завърши модернизацията и на линията между Волуяк и София

10-годишната стратегия 
за БДЖ на поправителен
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П о  п р о е к т и т е , 
свързани с  TEN-T 
мрежата на европа, 
НКЖИ получи евро-
средства за обновява-
нето на 3 гари в стра-
ната. 

В края на 2013 г. 
започна ремонтът на 
приемната сграда на 
гарата в Пазарджик. 
Той вече е готов и от 
края на септември 
2014 г. сградата по-
среща пътниците.

основният ремонт 
на столичната цен-
трална гара започна 
през миналата годи-
на и той протича в 
график, твърдят от 

НКЖИ. до момента 
физическото изпъл-

нение на проекта е 
към 40 процента. По 

предварителни из-
числения обновява-
нето на столичната 
жп гара, градена пре-
ди повече от 4 десе-
тилетия, ще струва 
около 75 млн. лв.

Наскоро започна 
работата и по реха-
билитацията на гара 
Бургас, където досе-
га е свършена едва 5 
на сто от необходи-
мата работа по ре-
ализацията на про-
екта. Стойността на 
сключените договори 
е близо 7,4 млн. лева 
без ддС.

заводи за горещо поцинковане

ЗГП България АД
гр. Каспичан

ул. “Александър 
Стамболийски“ 34

info_kaspichan@zgp.bg

www.zgp.bg

ЗГП ООД
гр. Пловдив

Асеновградско шосе 
(срещу КЦМ)
info@zgp.bg

ЗГП България АД
гр. Пловдив

Асеновградско шосе
 (до КЦМ)

info_plovdiv@zgp.bg

реформи в сектора в 
допълнителни стоти-
на листа.

д р у г а  п р и ч и н а 
стратегията да бъде 
върната на поправи-
телен е острото про-
т и во п о с т а вя н е  от 
страна на ръковод-
ството на НКЖИ сре-
щу предложението на 
БдЖ да прехвърли на 
инфраструктурната 
компания маневрени-
те локомотиви и ре-

визор-вагоните. от 
ресорното министер-
ство засега отказват 
да бъдат арбитри в 
междуведомствения 
спор. Соломоновско-
то им решение е БдЖ 
и НКЖИ да подгот-
вят общ документ и 
да го представят за 
разглеждане в кратък 
срок. А каква ще е 
оценката от поправи-
телния, предстои да 
се разбере.

НА ФоКУС

„БдЖ - Товарни пре-
вози“ ще спести близо 
1 млн. лв. до края на го-
дината от предприетите 
мерки за ограничаване 
на кражбите на гориво 
чрез въвеждане на GPS 
системи и видеонаблю-
дение, заяви инж. Лю-
бомир Илиев, управи-
тел на „БдЖ - Товарни 
превози“ еоод. „Към 
днешна дата 53 GPS ус-
тройства са изправни 
и работят. Имаме спе-
циално звено, което ги 
следи по всяко време. С 
помощта на техниката 
се наблюдава изминато-
то разстояние на всеки 
един локомотив, гориво-
то в резервоара и съот-
ветно може да се опре-
дели има ли източване 
на гориво“, обясни инж. 

Илиев. „Предвижда се 
монтирани видеокамери 
на всички пунктове, къ-
дето зареждат локомоти-
вите. Към момента има 
5 пункта с видеонаблю-
дение, а до края на ап-
рил ще бъдат поставени 
камери и в останалите 
пет. Това е една от кри-
тичните точки, където 
може да има злоупотре-

би, и ние в момента сме 
взели мерки това да бъде 
прекратено“, обясни уп-
равителят на „БдЖ - То-
варни превози“. Пред-

приетите мерки са нама-
лили досега с една пета 
разходите на гориво на 
локомотивите на товар-
ните превози. Само за 

месецс помощта на GPS 
системите са установе-
ни два случая на кражби 
от служители, които са 
уволнени. 

Нов удар срещу крадците на гориво

К

процедури и проливните 
дъждове и наводненията 
в Южна България през 
последните години. Не-
гативно отражение на 
темпа на работата даде 
и проучването на ново-

открити общо около 60 
археологически обекта 
по протежение на жп ли-
нията.

По проекта все още 
предстои отчуждаване 
на земи в района на Си-
меоновград, където вече 
върви уведомяването на 
собствениците. Текат 
и съгласувателни про-
цедури за пътен надлез 
в град Любимец. След 
приключването им про-
ектът ще бъде внесен 
за издаване на разреше-
ние за строеж в община 
Любимец. Провеждат и 
отчуждение на имоти за 
захранващите линии на 
тяговите подстанции.

от НКЖИ вече са 
подадени необходими-
те документи в Минис-
терство на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството за издаване на 
разрешение за строеж 
на GSM-R кули Симео-
новград-запад, Пресла-
вец, Бисер.

Стойността на про-
екта е 663,3 милиона с 
ддС. от Кохезионния 

еврофонд са отпуснати 
225 млн. Лв., национал-
ното съфинансиране е 
за почти 56,256 мили-
она, НКЖИ участва със 
110,5 млн. лв. и от други 
източници се отпускат 
над 271,5 млн. лв., сочат 
данни от сайта на жп 
компанията.

Най-назад с графика 
за изпълнение модер-
низация на железопът-
ния участък Септем-
ври-Пловдив. Строител-
ството по него започна 
в началото на 2014 г., 
няколко месеца по-къс-
но тръгна и работата по 
сигнализацията и теле-
комуникациите по тра-
сето. Физическото му 
изпълнение досега е 43 
на сто. 

По модернизацията 
на железопътен участък 
Септември-Пловдив ще 
се отчуждават терени за 
изграждането 4 надлеза. 
Те обаче не са в обхвата 
на настоящите договори 
за строителство и за тях 
предстои провеждане на 
тръжни процедури.

Модернизацията на линията Пловдив–Бургас пред завършване
Столичната Централна гара готова на 40%

90% вече е изпълнението на първата фаза на рехабилитацията на линията между Пловдив и Бургас

изпълняват договори за техническо 
проектиране.

Първият е за модернизация на же-

лезопътен възел София. Следващите 
3 са за реконструкцията и модерни-
зацията на жп линиите София-Сеп-
тември, Видин-София (в участъка 
Видин-Медковец) и втората фаза на 
рехабилитацията на железопътния 
участък Пловдив-Бургас. Правят се и 
предпроектните проучвания и изгот-
вяне на идеен проект за интермодален 
терминал Русе.

Със средства по новата оП „Транс-
порт и транспортна инфраструктура“ 
се предвижда да бъдат обновени 
гарови комплекси, които да бъдат 
включени по Приоритетна ос 3 на 

програмата. НКЖИ ще иска еврос-
редства за гарите Стара Загора, Нова 
Загора, Септември, Карнобат, Чир-
пан, Ямбол.

По Механизма за свързване на 
европа са подадени фишове за оси-
гуряване на финансиране за изпъл-
нение на проектите за модернизация 
на отсечките София-елин Пелин, раз-
витие на железопътен възел София в 
железопътен участък София-Волуяк. 

от второто полугодие се очаква да 
започне обявяването на строителните 
търгове за изпълнение на тези про-
екти.

Подготвят се 5 проекта за следващия 
програмен период

До 2020 г. трябва да завърши модернизацията и на линията между Волуяк и София

Ремонтът на Централната гара в София върви усилено

10-годишната стратегия 
за БДЖ на поправителен
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Разговаря  
Цвета ИВАНОВА

- Г-н Флоров, село 
Антимово се намира 
близо до Видин, как се 
живее в такова село, 
което има добър достъп 
до големия град?

- Би трябвало да кажа, 
че се живее добре, но не 
е така. Защото работа в 
селото няма, но няма и 
във Видин. Имаме млади 
хора, които си остават по 
домовете. Това ги отчай-
ва и те не излизат много 
навън. В момента в се-
лото по избирателните 
списъци сме 530 души, 
но заради тази близост 
до Видин без адресна ре-
гистрация, а и с децата, 
живеят още 60-70. 

-  За  безработните 
няма ли места по про-
грамите за заетост?

- от две години ня-
маме нито едно място. 
Преди това сме имали 
по 7-8 места. Това спа-
сяваше най-закъсалите, 
осигуряваше им доход за 
най-неотложните нужди. 
Тези хора бяха и ценни 
за кметството, защото ги 
ангажирахме за почист-
ването на улиците, за 
някои дребни строител-
ни поправки. В момента 
за тази цел използвам 4 

души, които получават 
социални помощи и за 
тях са длъжни да рабо-
тят 14 дни по 4 часа.

- Строи ли се нещо 
в момента в селото. 
Правят ли се ремонти 
на улици, обществени 
сгради, частни домове?

- Не, в момента об-
щината не строи нищо 
в селото. Антимово се 
намира само на 1 км от 
моста Видин-Калафат и 
преди години, още пре-
ди началото на строежа, 
асфалтирахме улицата, 
която води към него. 
После асфалтирахме и 
едно пространство око-
ло центъра, построихме 
детска площадка, модер-
низирахме сградата на 
кметството, помещени-
ята вътре. Но оттогава 
вече нищо не се прави. 
Годишно ни залагат от 
общината да засипем 
с баластра по една-две 
улици и ако успеем това 
да направим, то, значи, 
нещо сме направили. То 
обаче е много малко. Не 
се обновяват обществени 
сгради. Правят се ремон-
ти само на частни домо-
ве. Модернизират ги.

- А от какво се нуж-
дае селото?

- Нуждае се от осно-
вен ремонт на улиците. 
Някои не са ремонтира-

ни от 20-30 години. Те са 
в дупки, които запълва-
ме с павета. Тези, които 
не са били асфалтирани, 
са в много лошо състо-
яние. Но за селата пари 
не остават. 

-  И какво стана с 
улицата към Дунав 
мост 2, която най-на-
пред сте ремонтирали?

- очаквахме, че тя ще 
гъмжи от народ. Но не се 
оказа така. Само в пър-
вите месеци след пуска-
нето му в експлоатация 
много мои съселяни ми-
наха в Румъния, за да ви-
дят там как е. Някои оп-
итаха да продават нещо, 
но търговията не потръг-
на. Защото ние сме зе-
ленчукопроизводители, 
ако продаваме нещо, то 
това ще е тази продук-
ция. Но и румънците от-
среща също са зеленчу-
копроизводители, имат 
по-добри реколти от нас. 
Значи на това не можем 
да се надяваме.

- Къде отидоха тези 
ваши съселяни, които 
работиха на строежа на 
моста? 

-  освободиха  ги  с 
откриването му. За тях 
вече на моста работа 
няма. Поседяха малко по 
домовете си и след това 
заминаха я за големите 
градове, я за чужбина да 

търсят работа.
- Колко ваши съселя-

ни работят в чужбина?
- Към 180 души. На-

мериха си препитание в 
Италия, Испания, Гър-
ция. Гледат възрастни 
хора, станаха строители, 
работят по градините и 
на полето. И моят син от 
дълги години се препи-
тава в Италия.

- Властта поне обе-

щава ли да направи 
нещо за селото?

- Преди избори идват 
кандидат-депутати и от 
името на различни пар-
тии обещават какви ли 
не неща. обещаваха да 
отворят минералния из-
вор в близкото село Сла-
нотрън и на строежа на 
балнеосанаториум да се 
отворят работни места. 
обещаваха автомобил-
ни заводи да открият до 
моста свои производ-
ства, но и това не става. 
Нищо от обещаното не 
се изпълнява. Хората са 
разочаровани от всички 
партии и правителства. 
Имат чувството, че се-
лата у нас са оставени 
на автопилот. Преди по-
следните парламентарни 
избори дори никой не ни 
посети. Срам ги е.

- Говорят ли хората 
за партии, не вярват ли 
на някоя повече, откол-
кото на другите?

- Не. Готови са да под-
крепят всяка партия, ко-
ято направи нещо за тях. 
И затова вече не се палят 
по партиите. Не дават 
доверието си на нито 
една. дори не говорят за 
тях и в кръчмата, както 
беше по-рано. Като че ли 
това не ги интересува.

- А какво правят по 
домовете си?

- Работят в градините 
си, лозето, грижат се за 
животните си. Всеки е 
намалил бройките им 
само за лични нужди. По 
тази причина в селото 
никой не гладува, но и 
никой не живее охолно.

- Подготвяте имеун-
ване на площада си. 
Кой е човекът Иван То-

мов, на когото ще го 
кръстите?

- На 6 май т.г., когато е 
съборът на селото ни, ще 
дадем име на централ-
ния ни площад. Ще го 
кръстим на нашия съсе-
лянин Иван Томов. Той 
е загинал на 30 май 1941 
година, за да спаси гръц-
кото пристанище Пирея. 
Жертвал се е. дори сме 
закъснели с увековечава-
не на името му. 

- Какво се е случило 
на тази дата?

- Той е бил капитан 
на  българския кораб 
„Мария Луиза“,  нает 
от Германия да достави 
боеприпаси за Гърция. 
Акостирал е в Пирея, но 
представители на гръц-
ката съпротива успели 
да запалят трюмовете 
му. Той набързо събира 
доброволци и с тях успя-
ва да отдалечи кораба от 
брега. Влиза в морето и 
там се взривява. Загиват 
всички - той, заместник-
капитанът, готвачът и 
един от моряците. В еки-
пажа са били общо 21 
българи. На площада ще 
открием паметна плоча 
за нашия капитан, който 
е загинал на 43 години.

- Какво друго очак-
вате да се случи в Ан-
тимово?

- Всяка година на 6 
май организираме фес-
т и ва л  н а  н а р од н ото 
творчество. Гостуват ни 
състави от Румъния и 
Сърбия. Идват и от об-
ластта, както и от съ-
седната област Монта-
на. Става хубав празник. 
Селото се оживява. Но 
до следващия събор и 
фестивал.

РеГИоНИ
Светослав Флоров, кмет на Антимово:

Светослав Флоров управлява село Антимово, община Видин, за трети 
мандат. Роден е и израсъл в селото, познава до болка трудностите на 
жителите му, знае и личните проблеми на всеки от тях.

Селата ни са оставени на автопилот
Ако засипем една улица с баластра, 
значи сме направили нещо за хората

Николай АНТОНОВ

децата на село Полена играят 
вече на нова спортна площадка. 
Съоръжението бе открито офи-
циално в присъствието на кмета 
на община Симитли Апостол 
Апостолов. отец Бисер отслужи 
водосвет и поръси за здраве всич-
ки присъстващи. Менчето с вода 
плисна кметът на село Полена 
Благой Зулямски. децата бяха 
подготвили празнична програма, 
а малките футболисти не пропус-
наха възможността да изпробват 
терена, като изиграха първия си 
мач.

Новата спортна площадка се 
намира непосредствено до стади-
она в селото. Инвестицията за по-
добряване на условията за спорт 
на децата и младежите е на Ми-
нистерството на младежта и спор-
та, съобщиха от общината, която 
е осигурила терена е и отстъпила 
правото на строеж на ресорното 
министерство. Изграждането на 
спортната площадка с изкуствено 
покритие в село Полена се реали-

зира по програмата „Изграждане 
на многофункционални спортни 
центрове в общините през 2014 
г.“. Съгласно правилата в спорт-

ното ведомство, веднага след 
въвеждане в експлоатация спорт-
ната площадка ще бъде дарена на 
община Симитли.

Децата на Полена вече играят 
на нова спортна площадка
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Строителството на ре-
гионално депо за неопасни 
отпадъци в Перник е за-
вършено на 90%, а обект 
„Завод за сепариране и 
компостиране на битови 
отпадъци - регион Пер-
ник“ - на 94%. Това заяви 
министърът на околната 
среда и водите Ивелина 
Василева, която направи 
инспекция на работните 
дейности по проекта „Из-

граждане на регионална 
система за управление на 
отпадъци в регион Пер-
ник“. Проектът се фи-
нансира по оперативна 
програма „околна среда 
2007-2013 г.“ и е на стой-
ност 20 млн. лв. екоми-
нистърът посочи, че се 
полагат всички усилия за 
изграждането на тези сис-
теми и се докладва напре-
дъка пред европейската 

комисия. Тя благодари на 
общините, че мобилизират 
усилията си, за да приклю-
чат дейностите по проек-
тите в рамките на година-
та. „В новата оперативна 
програма сме договорили 
с европейската комисия 
560 млн. лв. за надграж-
дане на системите - още 
повече възможности за ре-
ализиране на пилотни про-
екти“, обясни тя. Проектът 

„Изграждане на регио-
нална система за управле-
ние на отпадъци в регион 
Перник“ се изпълнява в 
партньорство с общини-
те Брезник, Земен, Трън, 
Ковачевци и Радомир. Той 
цели въвеждане на нови 
модели за управление на 
битови и строителни отпа-

дъци и такива от разруша-
ването на сгради, което ще 
спомогне за намаляване 
на общото количество де-
понирани отпадъци. С ре-
ализацията на проекта ще 
се подобри управлението 
на отпадъците в страната 
в съответствие с определе-
ната йерархия, ще се подо-

брят почвите и подземните 
води и ще се намали част-
та от територията на стра-
ната, покрита със стари 
депа за битови отпадъци. 
Проектът ще обслужва 133 
530 жители през първата 
година от експлоатацията. 
Ще бъдат създадени 37 
нови работни места.

Поли ВАСИЛЕВА

11 фирми кандадат-
стват за изпълнители на 
обществената поръчка 
на община Враца за въз-
становяване на инфра-
структурата в селата, за-
сегната от наводненията 
през юли и август ми-
налата година. 5 от тях 
са от София, останали-
те - от Плевен, Перник, 
Монтана, Ловеч, Враца 

и Бургас.
За отстраняване на 

последиците от навод-
ненията - разрушени 
улици и мостове, Меж-
дуведомствената коми-
сия за възстановяване и 
подпомагане при МС е 
отпуснала 1,5 млн. лв. 
Трябва да бъде ремонти-
рана инфраструктурата 
на селата Лиляче, Бели 
извор, Власатциа, Горно 
Пещене, Вировско, Мра-
морен, Голямо Пещене, 
оходен, девене, Веслец 
и Косталево. Възста-
новителните работи са 
обособени в 5 позиции. 
Най-голям интерес има 
към строителните ра-
боти в селата Горно Пе-
щене и Вировско. За тях 
са кандидатствали 5 от 

фирмите.
Комисия, оглавява-

на от заместник-кмета 
Николай Йорданов, ще 
класира фирмите по 
критерия икономически 
най-изгодна оферта. Тя 
включва представена ра-
ботна порграма, срок за 
изпълнение и цена.

Същата комисия ще 
оценява и офертите, по-
дадени за обществената 
поръчка на общината за 
ремонт на пътната мре-
жа. За нея от общинския 
бюджет са отделени 331 
000 лв. Кандидати за 
този ремонт са 7 фирми 
- 2 от Враца и останали-
те от дупница, Монтана, 
София, Плевен и Ботевг-
рад. Критерият е пред-
ложена най-ниска цена.

Николай АНТОНОВ

Нов модерен посетителски информа-
ционен център на дирекцията на Наци-
онален парк „Пирин“ ще отвори врати 
след три месеца за българските и чуж-
дестранните туристи, които посещават 
Банско. Съвременната сграда ще бъде 
изградена на изхода на курортния град 
към Пирин. центърът е част от мащаб-
ния проект „Устойчиво управление на 
Национален парк „Пирин“ и резерват 
„Тисата“, финансиран по оперативна 
програма „околна среда 2007-2013 г.“. 
Той е на обща стойност над 19 700 000 
лева, от които 16 822 000 лева са от 
европейския фонд за регионално раз-
витие, а националното съфинансиране 
е близо три милиона лева, съобщи ди-
ректорът на Националния парк Росен 
Баненски. За изграждане и обзавеждане 
на новата сграда са одобрени 630 000 

лв., а предвидените дейности трябва да 
приключат за три календарни месеца. 
центърът ще бъде с разгърната площ 
от 373 кв. метра. Той ще разполага с 
многофункционална зала за посети-
тели, прожекционна зала и постоянна 
експозиция с модули, пресъздаващи 
богатия растителен и животински свят 
в местността. В големия проект за ус-
тойчиво управление на НП „Пирин“ 
и резерват „Тисата“ са включени още 
ремонт на пътища и реконструкция 
на малките информационни центрове, 
които са около хижите. Ще бъдат обез-
опасени опасните участъци по скалния 
хребет Кончето и ще се опресни турис-
тическата маркировка.

РеГИоНИ

Строителството на депото в Перник 
завършено на 90%

домът на големия актьор Гри-
гор Вачков в село Трънчовица, 
община Левски, ще бъде превър-
нат в информационно-технологи-
чен център за култура, творчество 
и комуникация. Проектът се реа-
лизира от Сдружение с нестопан-
ска цел „Григор Вачков“ по Про-
грамата за развитие на селските 
райони 2007-2013 г., съобщиха от 
общината в Левски. Сдружението 
е сформирано специално за този 
проект, който е финансиран от ев-
ропейски фондове и националния 
бюджет, съобщи кметът на селото 

Блажо Николов. 
Проектът за превръщането на 

родния дом на актьора в култу-
рен център е на стойност 608 
650 лв., одобрена субсидия от 
дФЗ, като близо 452 000 лв. от 
тях са за строително-монтажни и 
благоустройствени дейности. Из-
пълнител е „Генов и Ко“ еоод 

- гр. София. около 109 000 лв. 
по проекта пък са предвидени за 
обзавеждане с техника, мулти-
медия и видеофилми за живота и 
творчеството на Григор Вачков, 
както и за бита на хората в с. 
Трънчовица. Крайният срок за из-
пълнението на проекта е 15 юли 
тази година.

Къщата на Григор Вачков става 
културен център на Трънчовица

Правят модерен информационен 
център в Банско

Европейската комисия отпуска още 560 млн. лв. за 
надграждане на системите в съоръжението

 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

11 фирми искат ремонта в 
селата на община Враца
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14 проекта за общо над 
340 милиона лева, които 
предстои да бъдат серти-
фицирани, са постъпили 
в Българската агенция за 
инвестиции. Наблюдава 
се засилена активност от 
страна на инвеститорите, 
коментира Стамен Янев, 
изпълнителен директор 
на агенцията, на кръгла 
маса за инвестициите в 
Северозападния район за 
планиране. По думите му, 
сектори като автомоби-

лостроенето и високите 
технологии са приори-
тетни за инвеститорите. 
Според агенцията, ин-
дустриалните зони са 
ниша, която трябва да се 
развива, а България е до-
бро място за инвестиции.
Трябва обаче да се работи 
по стратегия, посочва-
ща възможностите, кои-
то предлага страната на 
инвеститорите. основен 
приоритет в работата на 
Агенцията е не само да 

привлича нови инвести-
тори, но и да запази тези, 
които са в България, каза 
изпълнителният й дирек-
тор. Затова ще се проуч-
ват техните проблеми и 
ще им се оказва помощ 
да бъдат преодолявани, 
особено тези, свързани с 
административните преч-
ки. от БАИ отбелязаха и 
вниманието, с което ще 
работят за привличане на 
инвестиции за Североза-
падния район.

Правителството от-
пусна извънредно близо 
54 млн. лв. на общини 
за спешни и неотложни 
ремонти и за покриване 
на щетите от природни 
бедствия, сполетели ги 
през последните месеци. 

Кабинетът развързва ке-
сията заради преизпъл-
нението на приходната 
част на бюджета. За пър-
вото тримесечие бюдже-
тът излиза на плюс 250 
млн. лв., сочат предвари-
телните данни на финан-

совото министерство. 
По-добра събираемост 
е отчетена при всички 
данъци - осигуровки, 
ддС, акцизи. По съща-
та причини през март 
правителството раздаде 
извънредно 45 млн. лв. 

Повече от половината от 
парите тогава отидоха 
за покриване на ддС 
разходи на общините 
по селската програма. 
останалата част бяха за 
довършването на т.нар.
„военно НдК“  в  Со-
фия, залата „Лудогорец 
Арена“ в Разград, както 
и за общините долна 
баня и Варна. от новия 
транш км общините над 
една трета от средства-
та отиват за Пловдив. 
Правителството одобри 
програмата за подкрепа 
на Пловдив за европей-
ска столица на културата 
през 2019 г. целевата 
субсидия за града ще 
бъде общо 20 млн. лв. за 

следващите пет години, 
като средствата ще се 
отпускат според Закона 
за бюджета за съответ-
ната година. Ще бъде 
инвестирано в проекти 
за подобряване на град-
ската среда и обновяване 
на културната инфра-
структура. Кабинетът 
одобри и близо 14 млн. 
лв. за преодоляване на 
последиците от обилни-
те снеговалежи и навод-
ненията през последните 
месеци. Средствата са 
предназначени предим-
но за възстановяване на 
извършените разходи за 
разчистване на пътища, 
изграждане на временни 
диги и почистване на 

критични участъци от 
реки.

За  укрепването  на 
свлачището до жилищ-
ни блокове 20 и 21 в кв. 
„Веселчане“ в Кърджа-
ли са одобрени 413 562 
лв. други 914 947 лв. са 
утвърдени за укрепва-
не на свлачище на пътя 
Пловдив - Асеновград 
- кв. „Горни Воден“ - 
манастир „Св. Кирик и 
Юлита“. отпускат се и 
890 000 лв. за изгражда-
не на нов водоем "Сред-
на зона" с обем 500 куб. 
м  в  оряхово поради 
опасност от разруша-
ване на съществуващия 
заради активизирало се 
свлачище.

ИКоНоМИКА

54 млн. лв. финансова инжекция за общините
Кабинетът одобри и близо 14 млн. лв. за 
преодоляване на щетите от природни бедствия

около 200 бензинос-
танции са проверени от 
началото на годината от 
екипи на държавната 
агенция за метрологи-
чен и технически над-
зор (дАМТН). В 20% от 
обектите са констатира-
ни нарушения, инфор-
мира председателят на 
агенцията инж. Стефан 
цанков. Затворени са 
34 бензиностанции и са 
изтеглени приблизител-
но 60 тона некачествени 
горива от пазара. Про-
веряващите следят пара-
метрите на различните 
видове горива, както и 
наличието на биодобав-
ки в тях. Ако в състава 

липсва дадена добавка 
или пък е под норма-
та, санкцията е фикси-
рана на 50 хил. лева за 
търговците на дребно 
и 200 хил. лева за тър-
говците на едро. Често 
срещано е наличието на 
примеси от бензин в ди-
зел или обратното, както 

и високо съдържание 
на сяра в горивата. За 
всеки един параметър, 
който е извън нормата, 
санкцията на държав-
ната агенция за метро-
логичен и технически 
надзор,фиксирана в за-
конодателството, е над 
10 хил. лева. „ Средните 
глоби, които налагаме 
на обект са от около 80 
хил. лв. За администра-
тивни нарушения нала-
гаме по около 1 000 лв.. 
Това са например липса 
на информация за по-
требителите, липса на 
документи и др.“, уточ-
няват проверяващите. 

БАИ отчита активизиране на инвеститорите

Ръст на брутния въ-
трешен продукт у нас 
сочат предварителни 
данни на НСИ. През чет-
въртото тримесечие на 
2014 г. той възлиза на 22 
692 млн. лв. по текущи 
цени. На човек от насе-
лението се падат 3144 
лв. от стойностния обем 
на показателя. При сре-
ден за тримесечието ва-
лутен курс от 1.56398 лв. 
за 1 щатски долар БВП 
възлиза на 14 509 млн. 
долара и съответно на 
2010 долара на човек от 
населението. Преизчис-
лена в евро, стойността 
на БВП възлиза на 11 
602 млн. евро, като на 
човек от населението се 
падат 1607 евро. Сезон-
но изгладените данни 
показват растеж от 1,3% 
на БВП през четвъртото 
тримесечие на 2014 г. в 
сравнение със съответ-
ното тримесечие на пре-
дходната година.

данните на НСИ со-

чат още понижаване с 
1,3 пункта на показате-
ля доверие в промишле-
ността през март 2015 г. 
в сравнение с предход-
ния месец.

През януари 2015 г. 
календарно изгладени-
ят индекс на промишле-
ното производство ре-
гистрира ръст от 1.7% 
спрямо съответния ме-
сец на 2014-а. На годиш-

на база ръст на промиш-
леното производство, 
изчислен от календарно 
изгладените данни, е от-
четен в преработващата 
промишленост - с 5.4%, 
а спад е регистриран в 
добивната промишле-
ност - с 10.6%, и в про-
изводството и разпреде-
лението на електрическа 
и топлоенергия и газ - с 
2.3%.

Ръст на брутния вътрешен 
продукт според НСИ

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

34 бензиностанции затворени 
заради нарушения
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Най-дългият пътен ту-
нел в европа през Кре-
ненското дефиле няма 
да се строи. Сложното 
съоръжение с 15 км дъл-
жина ще бъде заменено 
със скоростен път от къси 
тунели и виадукти. Про-
ектът с тунела е икономи-
чески неефективен, кате-
горични са специалисти 

по тунелно строителство.
„В заключенията на 

няколкото експертизи - от 
БАН, български сеизмо-
лози и от международ-
ни експерти, са изразе-
ни сериозни резерви към 
строителството на дълъг 
тунел в дефилето, като се 
очакват сериозни пробле-
ми при строителството 

и рискове при експло-
атацията“, пише в обо-
сновката на новото на-
мерение. Вече е обявена 
и обществена поръчка за 
изготвянето на идейния 
проект на новото трасе 
между село Крупник и 
град Кресна. Прогноз-
ната му стойност е над 
1.18 млн. лв., обявиха от 

Националната компания 
„Стратегически инфра-
структурни проекти“ 
(НКСИ).

Трасето е част от ма-
гистрала „Струма“, чието 
строителство се финанси-
ра с европейски средства, 
като цялата магистрала 
трябва да бъде завършена 
най-късно до 2022 г.

отказът от реализаци-
ята на дългия тунел с ар-
гументите, че е опасно 
да се строи подобно съо-
ръжение през най-земе-
тръсния район у нас, се 
допълва и от финансови 
параметри. Големите ин-
вестиционни разходи за 
строителството на туне-
ла са оценявани между 

600 млн. и 1 млрд. евро. 
Изчислено е също, че го-
дишните разходи за под-
държането му са около 
50 млн. лв. годишно. Това 
е равностойно на сума-
та, която отива сега за 
поддържането на всички 
републикански пътища с 
дължина от около 20 000 
км. 

Избран е изпълни-
тел на рехабилитация-
та на 26 км пътна мре-
жа в област Смолян, 
съобщиха от Агенция 
„Пътна инфраструкту-
ра“ (АПИ).

Проектът ще се реа-
лизира по оперативна 
програма „Регионално 
развитие“. Той включ-
ва отсечките Смолян - 
Михалково - Кричим, 
Пампорово - (Смолян-
Стойките), Рудозем - 
Смилян, съобщиха от 
Пътната агенция.

отвореното цено-
во предложение е на 
дЗЗд „АПП ЛоТ 27“, 
в което влизат „Аг-
ромах“ еоод и „Пъ-
тища Пловдив“ Ад. 
То е на стойност 19,2 
млн. лв., уточняват от 
АПИ.

През 2012 г. Аген-

цията прекрати до-
говора с изпълните-
ля поради извършени 
около 8% от договоре-
ните строително-мон-
тажни работи. отто-
гава работата по про-
екта и изборът на нов 
изпълнител бе блоки-
рана поради оспор-
ване на решението. В 
началото на тази годи-
на съдът се произнесе 
в полза на АПИ и това 
позволи продължаване 
на тръжната проце-
дура за избор на нов 
изпълнител.

Заради обилните 
валежи и остарялата 
инфраструктура само 
преди дни се активи-
ра свлачище на 3 км 
от Кричим. Месец по-
рано скална маса за-
трупа пътя в същия 
участък.

ИНФРАСТРУКТУРА

Рехабилитират 26 км 
пътища в област Смолян

Имало риск да се строи такова съоръжение 
през найñземетръсния район у нас

България се отказа от тунел 
край Кресна

Новото предложение 
е най-трудният участък 
от магистрала „Струма“ 
да бъде заменен със ско-
ростен път - с две платна 
във всяка посока, с по 
две ленти за движение. 
Максималната скорост 
за автомобилите ще е 80 
км/ч. Проектът предвиж-
да по 24-километровия 

участък да се преминава 
през 25 моста и виадук-
та с обща дължина от 3 
км. Предвидените туне-
ли са около 24 с обща 
дължина от 6.5 км. Ще 
трябва да бъдат напра-
вени и 7 км подпорни 
стени, както и три пътни 
възела. Крайният срок за 
подаване на документи 

за участие в тръжната 
процедура е 4 май, като 
отварянето на офертите 
ще стане на следващия 
ден. Изпълнителят ще 
бъде избран чрез „иконо-
мически най-изгодната 
оферта“, в която цената 
има тежест от 60%, а 
останалите са техниче-
ските показатели.

Скоростна отсечка с мостове и 
виадукти вместо магистрала

АЛТЕРНАТИВАТА



18 6 - 12 април 2015 г.
БрОЙ 13 (1094)

Земи и сгради, иззети 
в полза на държавата от 
Комисията за отнемане 
на незаконн придобито 

имущество, пуска за пър-
ви път на търг през април 
столичната НАП. 

Сред имотите, подгот-

вени за публична про-
дан, са масивна жилищна 
сграда с урегулиран по-
землен имот в Перник, 

апартамент в село Чер-
ниче, община Симитли, 
стопанска сграда и земи в 
пернишкото село Леско-
вец. огледът на предлага-
ните имоти ще се извърш-
ва от 15 до 20 април. Все-
ки, желаещ да се включи 
в наддаването за тях, ще 
трябва да внесе до съща-
та крайна дата депозит 
в размер на 20 на сто от 
обявената тръжна цена.

Жилищната сграда в 
Перник е масивна, със 
застроена площ от 137 кв. 
м и се продава заедно с 
поземления имот от 443 
кв. м, в който е постро-
ена. Наддаването за тях 

започва от 100 100 лв.
В село Лесковец се 

продава птичарник със 
склад. Масивната стопан-
ска постройка също се 
предлага заедно с приле-
жащата към нея земя от 
3563 кв. м. Стартовата 
цена на този имот е 56 
693 лв. 

За април е обявена и 
публичната продажба на 
незаконно придобити и 
отнети в полза на държа-
вата земеделски земи в 
селата Тополница и Ге-
нерал Тодоров, община 
Петрич, както и в кюс-
тендилското село Горна 
Брестница. Предлагат се 

14 ниви с площ от 1,5 дка 
до 50,1 дка и с начална 
цена съответно от 1050 
лв. до 38 598 лв. оглед на 
земите е възможен от 16 
до 21 април.

През април ще се про-
дава и бивша банка в Пет-
рич. Имотът е сред акти-
вите на обявената преди 
повече от 10 години в не-
състоятелност Бизнесбан-
ка. Сградата е масивна, 
двуетажна, със застроена 
площ от 483 кв. м и се 
предлага заедно с гараж 
от 47 кв. м. Желаещите 
да закупят този имот ще 
трябва да броят за него 
поне 335 хиляди лева. 

ИМоТИ

Огледът на предлаганите земи и сгради 
ще се извършва от 15 до 20 април

Пускат на търг незаконни обекти, 
отнети в полза на държавата

Леко се увеличава сег-
ментът на хората, кои-
то купуват имоти извън 
пределите на България, 
информират брокери, 
анализирайки сделките, 
сключени през първото 
тримесечие на 2015-а. По 
традиция от последните 
години Гърция е пазар 
номер едно за покупка на 
недвижимост от българ-
ски купувачи. Най- често 
има запитвания и се ку-
пуват ваканционни имоти 
край морето или малки 
жилища, тип студио, в 
столицата Атина и някой 
по-големи гръцки градо-
ве. Атрактивни за българи 
с финансови възможности 
са и имоти от пазара на 
Великобритания, твърдят 
брокери.

Забелязва се интерес 
към покупка на студент-
ски жилища в Ливърпул, 
Манчестър, оксфорд, 

като тук влизат студиа 
или апартаменти в бли-
зост до университети. це-
ните за подобен вид жи-
лища започват от 40 хил. 
паунда и могат да дос-
тигнат 60-70 хил. паунда. 
Те са атрактивни за хора, 
които изпращат децата си 
да следват в обединеното 
кралство и планират по-
чести лични и бизнес ан-
гажименти там. Подобни 
жилища са и инвестиция 
с добра доходност.

В момента по-достъп-
ни за българи са и имоти 
в Испания. В по-ниския 
сегмент там цените за-
почват от 60-70 хил. евро, 
докато луксозни имоти 
могат да се купят в Испа-
ния за минимум 200 хил. 
евро. офертите за имоти 
от такъв клас във Фран-
ция са още по-скъпи и 
започват от 300-350 хил. 
евро. 

община Сандански 
отложи засега предва-
рително планираната 
продажба на универ-
салния магазин в цен-
търа на града. Кметът 
Андон Тотев оттегли 
предложението си обек-
тът да бъде обявен на 
търг за продажба, след 
като обС одобри па-

зарната оценка. Новата 
идея е сградата да бъде 
включена в проект по 
някоя от европрограми-
те и да бъде съхранена 
като един от символите 
на Сандански. опити-
те на общината за про-
дажба на универмага са 
от 2009 г. при стартова 
цена 2 226 237 лева, ко-

ето е малко над данъч-
ната оценка на имота от 
2 141 753 лева. Сграда-
та е уникална с това, че 
мазето й, което е с площ 
556 кв. м, представлява 
паметник на културата 
от национално значение 
заради археологически 
находки. По тази при-
чина то не е предвидено 
за продан.

Според отчет на ди-
рекция „общинска соб-
ственост“ за миналата 
година ГУМ е на пе-
чалба с 4000 лева. Раз-
ходите на общината за 
експлоатацията му са 
около 111 000 лева, а 
приходите от наеми - 
115 000.

Отложиха продажба на магазин 
за над 2 млн. лв. в Сандански

Новострояща се болница в Аде-
лаида е трета в класацията за най-
скъпи сгради в света след One 
World Trade Center в Ню Йорк и 
сградата на парламента в Букурещ.

Инвестицията в болницата New 
Royal Adelaide, проектирана от 
Silver Thomas Hanley в сътруд-
ничество с DesignInc (STHDI), 
се оценява на 2,1 млрд. долара, 
като това я прави най-голямата 
инвестиция в имот в историята на 
Австралия. Възможно е в хода на 
строителните работи тази цена да 
скочи още. Това ще превърне сгра-
дата дори в по-скъпа от суперлук-
созния хотел и казино в Лас Вегас 

The Palazzo, а също и от небостър-
гача The Shard в Лондон, твърдят 
познавачи на имотния пазар в све-
та. Но цената на новото лечебно 
заведение не е случайна. Според 
проекта това ще е най-зелената 

сграда в страната и най-добре обо-
рудваната технологично болница.

Капацитетът на здравното заве-
дение е над 80 000 пациенти на го-
дина. очаква се болницата да бъде 
завършена през 2016 г.

Австралия строи найñскъпата 
болница

Българи инвестират по 
гръцкото крайбрежие
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Лилия ЛОЗАНОВА

Атрактивни демон -
страции, организирани на 
крепостта царевец, изне-
надаха жителите и гости-
те на Велико Търново на 
финала на 12-ото изда-
ние на Международното 
туристическо изложение 
„Културен туризъм“, ко-
ето се проведе в града от 
1 до 4 април. По тради-
ция то се организира от 
старопрестолната община 
със съдействието на Ми-
нистерството на туризма, 
Българската хотелиерска 
и ресторантьорска асо-
циация, Асоциацията на 
българските туроператори 
и туристически агенции 
и общинската агенция по 
туризъм „царевград Тър-
нов“.

В него се включиха 78 
български и чуждестран-
ни участници, като сред 
тях бяха туристически 
компании и организации 
от ЮАР, Хърватска, Ин-

донезия, Виетнам, Индия, 
Китай, Гърция, Русия, 
Румъния, Македония. Те 
представиха нови турис-
тически продукти, атрак-
ции и оферти за настъпва-
щите празници. 

В дискусионната про-
грама на туристическия 
форум бяха обсъдени про-
блемите на представянето 
и интерпретирането на 
културно-историческото 

наследство. Международ-
ният филмов фестивал 
„На източния бряг на ев-
ропа“ даде възможност на 
болярите да се насладят 
на безплатни прожекции 
на филми и телевизион-
ни рекламни проекти за 
различни дестинации по 
света.

На историческия хълм 
бяха представени моменти 
от всекидневието на сред-

новековния Търновград. 
Интерактивните демон-
страции и фестивалът 
са част от програмата за 
830-годишнината от въс-
танието на болярите Асен 
и Петър и възобновява-
нето на българската дър-
жава.

Възстановките се ор-
ганизират от общинската 
агенция по туризъм „ца-
ревград Търнов“ с подкре-
пата на Клуб „Традиция“ 
и Средновековно обще-
ство „Modvs Vivendi“. Те 
включваха презентиране 

на средновековни занаяти 
- ковачество, грънчарство, 
кожарство, монетосече-
не, дърворезба, кошни-
чарство, производство на 
хартия и козметика по ста-
ринни технологии и др. 

На царевец беше съз-
даден музей на открито 
със снаряжение, доспехи 
и цивилни костюми от ре-
гиона на България, Визан-
тия, Руските княжества, 
Кумания, Западна европа 

и Латинската империя. 
демонстрациите по сред-
новековни бойни уме-
ния, включващи фехтовка 
с едноръчен меч и щит, 
стрелба с лък и арбалет, 
бяха придружени с лек-
ции. Сред атракциите бяха 
изпълненията на група 
„Der Dudelgeist'“, изпъл-
няваща старинна музика 
на реплики на среднове-
ковни инструменти от За-
падна европа и ориента.

ФоРУМ

Фехтовка, стрелба с лък и безплатни прожекции 
бяха част от програмата на събитието

Туристическо изложение във Велико Търново 
събра участници от три континента
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Макар пролетта все 
още да не е доказала, че 
трайно е пристигнала 
при нас, нищо не пречи 
да я поканим у дома и 
по-рано. По всяко време 
можем да си създадем 
една по-пъстра, слънче-
ва и позитивна атмос-
фера, без да полагаме 
много усилия. Нужни са 
ни само малко вдъхнове-
ние, красиви мисли и до-
бро настроение. декорът 
на пролетната тематика 

е особено подходящ за 
тези, които си падат по 
ретро и винтидж стила, 
по така наречения про-
винциален или крайбре-
жен стил. Но със сигур-
ност ще плени и всички 
останали, които харесват 

свежите и ярките цве-
тове, леките материи и 
естествената зеленина. 
Това са и акцентите в 
интериора за този сезон. 
Съветът на дизайнерите 
е да внесете пролетни 
нотки навсякъде в жили-
щето си, а не само в по-
мещенията, където пре-
карвате по-голямата част 
от времето си. Най-лесно 
е да започнете от тек-
стила. Всякакви покрив-
ки, завеси и възглавници 

с флорални мотиви ще 
ви бъдат от полза. Те са 
един от инструментите, с 
които най-бързо и ефект-
но ще декорирате дома в 
пролетна тематика. Ва-
жно условие е да избе-
рете интериорен текстил 

в ярки цветове. Ако е в 
синьо, търсете пастел-
ни нюанси, аквамарин 
или тюркоаз. оранжево 
и жълто се препоръчват 
за любителите на топла-
та гама. Розово, циклама, 
коралово пък са за  тези, 
които си падат по бонбо-
нените цветове. Флорал-
ният принт е асболютни-
ят фаворит за този сезон, 
но все пак, ако решите, 
може да използвате и ка-
рето, геометричните или 
етнопринтовете, стига да  
са в свежи нюанси. друг 
задължителен елемент, 
който трябва да приба-
вите към пролетния де-
кор, са вазите. дали ще 
изберете класическите 

нарциси, зюмбюли и ла-
лета, или ще заложите на 
по-нетрадиционните бу-
кети, като стръкове от зе-
лени храсти или цъфна-
ли черешови клонки, то 
ефектът със сигурност 
ще бъде много ароматен.
добре биха се вписали 
и тапетите с флорални 
мотиви. Ако не искате 
да покривате цяла сте-
на и не планирате ско-
ро да правите ремонт, 
тогава заложете на сти-
кери за стена. С тяхна 
помощ пак ще внесете 
разнообразие и нещо 
ново в дома си. Пеперу-
ди, глухарчета, макове 
са част от вариантите. 

Може да ги залепите в 
единия ъгъл на стената, 
до вратата, над дивана, 
до ключа на лампата или 
около огледалото в ан-

трето. друга тенденция в 
интериора за 2015 годи-
на е повече зеленина от 
природата. Затова смело 
я използвайте и в про-

летния декор. Поставете 
декоративни стайни рас-
тения навсякъде, където 
помещенията позволяват. 
Аранжировките в сак-
сия, в кошница и дори 
в стара кана също не са 
за пренебрегване. Така 
гарантирано ще внесете 
уют във всяка стая и ще 
изпълните въздуха с бла-
гоухание. Нов комплект 
чаши или съдове на пло-
дове например също ще 
внесат собствено очаро-
вание за настъпващия 
красив сезон. И не за-
бравяйте, че ако носите 
пролетта в себе си - то 
никога и никъде няма да 
чувствате нейната липса, 
дори и да е по-студено 
навън!

ИНТеРИоР

Да поканим пролетта у дома
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Макар не  о собено 
представителен, най-го-
лемият закрит пазар в 
европа - De Bazaar, вече 
дълги години привлича 
любопитни туристи и 
купувачи от цяла Холан-
дия в малкото селце Бе-

вервейк в покрайнините 
на Амстердам. 

Занапред посетите-
лите ще имат още един 
повод да се разходят до 
тържището.  Архите -
ктурното бюро „Liong 
Lie Architects“ проек-
тира отделен павилион 
за бижутерите и тър-
говците на скъпоцен-
ности, които по-рано 

всеки уикенд разпъваха 
сергии по улица „Хаут-
страат“. 

Концепцията на па-
вилиона, разработена от 
архитектите съвмест-
но със студио „Leaders 
against routine“, носи 

красноречивото наиме-
нование „Goud Souk“ 
(„Златен базар“) .  Тя 
представлява „златна“ 
планина, в която е си-
туирана тъмна каменна 
пещера. В нея 40-те раз-
бойници от приказката 
за Али Баба крият свои-
те несметни съкровища. 

След като получили 
одобрението на собстве-
ниците на закрития па-
зар, инвеститорите по-
строили в източната му 
част павилион с площ 
1,5 хиляди квадратни 

метра, в който се поме-
щават 29 бижутерски 
магазина.

Архитектите реши-
ли да придадат на при-
казната планина фор-
мата на гигантски зла-
тен блок, състоящ се от 
подредени една върху 
друга златисти пирами-
ди. Всички фасади на 
„Златния базар“ те об-
лицовали с искрящи от 
слънцето позлатени ре-
лефни панели с неонови 
акценти.

За разлика от екстери-
ора на павилиона, който 
има за цел да подчертае 
красотата на златото и 
да привлече вниманието 
на клиента, екстериорът 
се отличава с умишле-
на сдържаност. Тайната 
пещера, ситуирана сред 
„златната“ планина, е 
решена изцяло в черно, 
включително подът, сте-
ните и таванът й. Поме-
щенията без прозорци 
се осветяват единствено 
от кристални полилеи 
и от блясъка на златото 
във витрините на мага-
зините.

„Goud Souk“ е открит 
в края на март. 

еКСТеРИоР

29ñте бижутерии в „Златния базар“ са 
разположени на 1,5 хил. кв. м площ

Пещерата на Али Баба край Амстердам 
крие шедьоври на ювелирното изкуство
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Николай АНТОНОВ

„община Симитли - 
център на екстремните 
спортове“ е наименова-
нието на работен проект, 
който община Симитли 
е подготвила и с който 
ще кандидатства за евро-
пейско финансиране през 
новия програмен период. 
Това съобщи кметът на 
общината Апостол Апос-
толов по време на откри-
ването на новия рафтинг 
сезон на река Струма, 
което стана на базата 
на рафтинг центъра „Х-
клуб“, разположена на 
„входа“ на живописното 
Кресненско дефиле. 

Про ектът  включва 
не само развитието на 
рафтинга и водните спор-
тове по река Струма в 
Кресненското дефиле, но 
и практикуване на скално 
катерене на Коматинските 
скали, на високопланин-
ско колоездене, за кое-
то има много интересни 
маршрути в Пирин и в 
Малешевската планина, 
ще се изградят и трасета 
за мотокрос и АТВ, раз-
каза кметът. Това според 
него ще даде голям тла-
сък в развитието на тури-
зма в общината. Така той 
се надява всеки петък, 
събота и неделя всички 
къщи за гости в района на 
бъдат пълни с туристи.

Ръководителят на „Х-
клуб“ Станимир Стани-
миров-Чачи и колегите му 
инструктори от клуба да-
доха старта на „Рафтинг 
сезон-2015“ в общината 
с демонстративно първо 
влизане с лодки в про-
летно придошлата река 

Струма. Високите води 
на реката не позволиха да 
се случи обещаното во-
дно шоу и първите спус-
кания в речните бързеи, 

но за дошлите за откри-
ването ученици и млади 
хора от община Симитли 
домакините предложиха 
атрактивни забавления 
във въжената градина на 
рафтинг центъра.

По традиция открива-
нето на рафтинг сезона 
тук се прави в първия 
уикенд след първа пролет. 
То предшества официал-
ното откриване на сезона, 
което правят и останалите 
клубове за рафтинг и екс-
тремни спортове с бази 
в Кресненското дефиле. 
Река Струма в участъка 
си на територията на об-
щината според познава-
чите е най-доброто ес-
тествено трасе за рафтинг 
и каяк в България и сред 
най-атрактивните в евро-
па. „Реката в момента е 
много пълноводна, прог-

нозите показваха, че ще 
има обилни дъждове и 
заедно със снеготопенето 
нейното ниво ще се пока-
чи и условията сега не са 

подходящи за спускания 
с лодки, но все пак спа-
зихме традицията и от-
крихме сезона“, каза кме-
тът на Симитли Апостол 
Апостолов. Той се надява 
Струма да е пълноводна и 
през следващите месеци, 
но безопасна, за да бъде 
истинско удоволствието 
и достатъчно висок адре-
налинът от спусканията 
за повече любители на 
рафтинга и каяка, които 
посещават района.

Кметът на община Си-
митли съобщи, че заед-
но със Станимир Стани-
миров ще се срещнат с 
областния управител на 
Благоевград Бисер Ми-
хайлов, за да обсъдят не-
обходимите мерки за без-
опасно практикуване на 
водни спортове по река 
Струма. Вече няколко са 

клубовете по течението 
на Струма в Кресненско-
то дефиле, които имат 
бази, провеждат обучение 
и спускания с рафтинг и 
каяк за любители на во-
дните спортове. „Вижда-
те колко е опасно, когато 
реката е толкова пълно-
водна, и са възможни ин-
циденти, затова всичко, 
което се прави в реката 
и около реката, трябва 
да бъде строго регла-
ментирано“, коментира 
Апостолов. Рафтингът, по 
думите му, е една от ем-
блемите на община Сими-
тли и би било много лоша 
реклама, ако се случи 
нещо неприятно на фона 
на всички усилия, които 
са правят за развитие на 
тези дейности и привли-
чане на туристи. 

Станимир Станимиров-
Чачи също апелира да се 
сложи ред в дейностите 
по реката и около нея, 

което може да стане само 
с намесата на представи-
телите на държавата. Иде-
ята е да се определи със 
заповед нивото на реката, 
което е безопасно за спус-
кания на клиенти, обясни 
той. За спортни лодки и 
за каяк, които са индиви-
дуални, отговорността е 
лична, но когато се отнася 
за клиенти, навсякъде по 

света има забранено ниво 
за каране, обясни Стани-
миров. Според юристи в 
случая областният упра-
вител трябва да издаде 
съответната заповед. 

„В момента нивото на 
реката е критично, ве-
роятно освен снеготопе-
нето, не мога да твърдя 
със сигурност, но и из-
пускането на язовирите 
има значение“, коменти-
ра Станимиров. „За екс-
тремната част на реката 
в момента не е подходя-
що да се спускат лодки 
с клиенти. Имаме т. нар. 
„семейно трасе“, където 
може да се пускат лодки 
от с. Железница до базата 
ни тук или след Креснен-
ските ханчета надолу до 
Кресна, където руслото 

на реката е по-спокойно, 
няма бързеи и могат да 
бъдат безопасни спуска-
нията. Но в самото дефи-
ле е просто безумие да се 
прави сега това - водата е 
в дърветата, опасността 
е, че е много бърза и при 
обръщане на лодка няма 
къде да се излезе, да спа-
сиш хората, ако нещо се 
случи.“

Чачи разказа и за една 
от добрите идеи, които 
ще се осъществят през 
новия сезон с община 
Симитли и е поредното 
потвърждение за добро-
то партньорство между 
клуба и местната общ-
ност и власти. „Х-клуб“ 
ще организира безплатно 
обучение и спускания по 
реката за деца от социал-
но слаби семейства и за 
отлични ученици. А ос-
вен на рафтинга те ще се 
насладят и на останалите 
атракциони и въжената 
градина в рафтинг цен-
търа. „Ще имаме среща с 
директорите на училища-
та, за да преценим кога 
ще бъде най-удобното 
време за децата“, допълни 
Станимиров.

ПЪТеШеСТВеНИК

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

Рафтингът и екстремните спортове стават 
част от емблемата на община Симитли
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е
дна добра идея, защ

и-
тена с проект, вече става 
реалност и пром

еня П
лов-

див. В
 ход е изграж

дането 
на 37 км

 изцяло нови коло-
ездачни трасета, а 11 кило-
м

етра вече същ
ествуващ

и 
алеи за велосипедисти щ

е 
бъдат рехабилитирани. В

е-
лоалейната м

реж
а е част от 

голем
ия Транспортен про-

ект на града, за който им
а 

европейско ф
инансиране. 

Т
ой

 е н
а общ

а стой
н

ост 
44 306 947 лв., като от тях 
около 14 м

лн. лв. са за ве-
лоалеи. К

м
етът на район 

„ ц
ентрален“ Георги Т

итю
-

ков припом
ня началото. 

П
рез 2010 година в про-

дълж
ение на 7 м

есеца вся-
ка сряда п

ри
 н

его, като 
зам

.-км
ет в общ

ина П
лов-

див, се провеж
дали сбирки 

с представители на д
ирек-

ц
и

я „С
п

орт и
 м

ладеж
ки 

дей
н

ости
“, колоездачн

и
-

те друж
ества и

 сдруж
е-

ния в града - „ ц
ар С

им
е-

он“, „К
рива спица“, „В

ело 
сити“ и други запалени по 
идеята за популяризиране 
на придвиж

ването не с ав-
том

обили, а с велосипеди. 
Така се родила стратегията 
„П

ловдив - град на вело-
си

п
еди

ста 2010-2020-а“. 
Н

ап
рави

ли
 и

 доп
и

тван
е 

по въпроса сред 1500 ж
и-

тели на града. 70%
 от тях 

заявили, че със сигурност 
щ

е използват велосипеди 
за придвиж

ване, ако им
а 

безоп
асн

а и
 удобн

а и
н

-
ф

раструктура. П
оследвало 

предлож
ение стратегията 

да стане част от Транспорт-
н

и
я п

роект н
а П

ловди
в. 

Н
ам

ерена е точната м
ярка 

за евроф
инансиране и така 

от идея на хартия проектът 
е на път да се превърне в 
реалност.
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