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Планът „Юнкер“, който 
трябва да съживи евро-
пейските икономики, ще 
подпомага само частни 
инвестиции в реалната 
икономика и публично-
частни партньорства. Из-
цяло публични проекти 
няма да получат финан-
сиране. Това подчерта ев-
рокомисарят по заетостта, 
икономическия растеж, 
инвестиции и конкурен-
тоспособност Юрки Ка-
тайнен, който е и зам.-
председател на Еврокоми-
сията. София е поредната 
столица от Евросъюза, в 
която Катайнен представя 
инициативата за създава-
не на Европейски фонд 

за стратегически инвес-
тиции (ЕФСИ) към Евро-
пейската инвестиционна 
банка, който да привле-
че 315 млрд. евро част-
ни капитали. Проектите, 
които ще търсят финан-
сиране от фонда, да се 
подават директно в ЕИБ, 
призова Катайнен. Нито 
Европейската комисия, 
нито националните пра-
вителства ще имат думата 
в класирането и анализи-
рането на проектите. Все-
ки предприемач и частен 
инвеститор има достъп 
до фонда, заяви той. Ев-
рокомисията не поставя 
квоти по страни, няма да 
се допуска и политиче-

ска намеса при избора 
на проекти. Те ще бъдат 
оценявани от специална 
инвестиционна комисия, 
чиито членове ще се наз-
начат от частния сектор и 
ще бъдат независими. По 
думите на еврокомиса-
ря, фондът ще започне да 
функционира до края на 
юни, а първите одобрени 
проекти се очакват през 
септември. На инвестици-
онния фонд трябва да се 
гледа като на банка, чиито 
клиенти са частни компа-
нии и банки за развитие 
в страните членки. Бене-
фициенти на фонда не са 
правителства и държавни 
институции, подчерта Ка-
тайнен. Инвеститорите 
обаче не трябва да очак-
ват безвъзмездни помощи 

- фондът ще предоставя 
средства под формата на 
заеми или инвестиции. 
На фокус ще са проек-
ти с по-висок риск, кои-
то трудно биха намерили 
финансиране от търгов-
ските банки. Такива са 
например дългосрочните 

инвестиции или тези в 
иновации и нови техно-
логии в рискови области. 
Сред тях са инфраструк-
турните проекти, които не 
могат да бъдат изпълнени 
само от един инвеститор 
и затова се прибягва до 
публично-частно парт-

ньорство. Поради тези 
причини основен елемент 
на инвестиционния фонд 
ще бъде споделянето на 
риска. „По този начин ис-
каме да мобилизираме 
повече частни капитали 
в реалната икономика“, 
заяви Катайнен.

оТ СЕдмИцаТа

Подадени са четири 
оферти за осъществя-
ване на допълнителни 
дейности по укрепване-
то на строящия се Лот 
1 от магистрала „мари-
ца“ - отсечката от ори-
зово до димитровград, 
съобщават от агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(аПИ). Кандидатите са 
„Инжстройинженеринг“, 
„Иса 2000“, „Пътища 
Пловдив“ и „ГБС Ин-
фраструктурно строител-
ство“. 

целта на поръчката е 
стабилизиране на свле-

чени откоси на изкопи 
по трасето вследствие на 
различия в геоложките 
проучвания и обилни-
те валежи по време на 
изпълнението на строи-
телните дейности. Необ-
ходимо е и изграждане 
на съоръжения, осигуря-
ващи преминаването на 
отводнителен канал, пре-
сичащ трасето на обек-
та, поясняват от Пътната 
агенция.

Индикативната стой-
ност на строителните 
дейности е малко над 
42,9 млн. лева. Проек-

тът се съфинансира от 
Кохезионния фонд на 
Европейския съюз и на-
ционалния бюджет чрез 
оперативна програма 
„Транспорт“ 2007-2013 г.

а г е н ц и я т а  о бя в и 
тръжната процедура за 
допълнителни работи по 
участъка от магистра-
ла „марица“ в началото 
на тази година, след не-
колкократни искания от 
страна на изпълнителя 
на отсечката - италиан-
ската „Чи Ем Чи ди Ра-
вена“.

Италианската компа-
ния спечели поръчката за 
изграждането на Лот 1 на 
магистрала „марица“ с 
оферта от 133 млн. лева. 
Строителството обаче се 
забави заради проблеми 
с отчужденията и кон-
сервация на археологи-
чески обекти по трасето. 
Това наложи и отлага-
нето на крайния срок за 
завършване на участъка. 

Нови 28 млн. лв. одо-
бри правителството за 
изпълнение на проекти и 
дейности за предотвратя-
ване, овладяване и прео-
доляване на последиците 
от бедствия. Почти цяла-
та сума е трансфери по 
бюджетите на общини 
за разплащане на разхо-
ди по овладяването на 
бедствено положение, 
ремонти и възстановя-
ване на инфраструктура. 
С останалите средства 
се покриват разходи на 
министерствата, като по-
ловината са за дейности 
по обезопасяване на 
язовирите, определени 
в предаварийно състоя-
ние. Част от парите ще 

отидат за корекцията на 
дере и на коритото на р. 
отманлийска в община 
Бургас (3,1 млн. лв.), за 
аварийно почистване на 
дерета на територията на 
община Варна (997 хил. 
лв.), за изграждане на от-
воднително съоръжение 
и подпорни стени в с. 
манолич, община Сур-
гурларе (909 хил. лв.), 
и за възстановяване на 
мост в Пловдив (856 хил. 
лв.). 811 хил. лв. ще бъ-
дат вложени за аварийно 
възстановяване на улици 
в с. долище, община ак-
саково. Предвидени са 
средства и за укрепване 
на участък на р. Берков-
ска, за ремонт на пътен 

надлез над жп линията 
София-Варна и подхо-
дите към него в с. Те-
лиш, за изпълнение на 
мерки за предотвратяване 
на наводнения от р. По-
повска, както и за корек-
ция на речното корито и 
мостови съоръжения на 
р. Краневска край Бал-
чик. В началото на април 
правителството предос-
тави на общините близо 
14 млн. лв. за преодоля-
ване на последиците от 
обилните снеговалежи и 
наводнения. Средствата 
бяха предназначени пре-
димно за възстановяване 
на извършените разходи 
за разчистване на пътната 
инфраструктура, изграж-
дане на временни диги и 
почистване на критични 
участъци от речните ко-
рита. целевите разходи 
се осигуряват за сметка 
на резерва за непредвиде-
ни и неотложни разходи 
по Закона за държавния 
бюджет на Република 
България за 2015 година.

Четири оферти за укрепването 
на Лот 1 от АМ „Марица“

Брюксел чака проекти от 
частния бизнес

Търсят се различни 
източници на приходи, 
които да бъдат инвести-
рани в поддържането на 
пътната мрежа, инфор-
мират от министерството 
на регионалното разви-
тие и благоустройство-
то. Сред тях обаче не е 
увеличение на цената на 
винетките. „Затова ра-
ботим със съдействието 
на Световна банка за въ-
веждането на ТоЛ систе-
мата. Чрез нея всъщност 
ще заплащат повече тези, 
които най-много рушат“, 
коментира министър Ли-
ляна Павлова, визирайки 
тежкотоварните автомо-

билни превозвачи. По 
изчисления на аПИ те 
нанасят най-големи щети 
на пътната инфруструк-
тура в страната. „Надя-
вам се 2018 година, след 
въвеждането на такъв 
тип заплащане, моделът 
да е по-справедлив и да 

имаме повече приходи, с 
които да поддържаме пъ-
тищата“, допълни минис-
тър Павлова. Европей-
ска директива задължава 
страната ни да замени 
винетките и да въведе 
ТоЛ системата най-късно 
до 2018-а.

МРРБ търси средства за 
поддържане на инфраструктурата

Отпуснаха нови 28 млн. лв. 
за щетите от бедствия

Европейската комисия и националните правителства 
няма да участват в класирането на кандидатите

Линия продукти за хидроизолация licata+greutol®

www.licatagreutol.com
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Стратегията за оздра-
вяне и развитие на БдЖ 
представиха от минис-
терството на транспор-
та. Тя се отнася за пе-
риода 2015-2022 година 
и предвижда гигантски 
инвестиции от държав-
ния бюджет в железни-
ците. Точният им размер 
зависи от преговори с 

правителството. При от-
пуснат минимум от 210 
милиона лева за 7-те го-
дини ще се закупят 15 
нови мотрисни влако-
ве и 30 шинобуса. При 
оптимистичен вариант, 
който включва значител-
но участие на държав-
ния бюджет, ще бъдат 
инвестирани 430 мили-

она лева в БдЖ. Тогава 
железниците ще могат 
да закупят 30 електро-
мотрисни влака и 30 ши-
нобуса. Новите влакове 
ще обслужват трафика 
приоритетно по модер-
низираните железопът-
ни направления. Страте-
гията предвижда да се 
инвестира и в ремонтите 
на депа за поддръжка.

За рехабилитация на 
жп инфраструктурата 
ще се разчита на евро-
пейски средства. Ще 
бъде ремонтирана от-
сечката Елин Пелин 
- Септември и част от 
линията Бургас-София. 
ако бъде осигурен не-
обходимият ресурс от 

1 милиард и 400 мили-
она лева, ще се пристъ-
пи и към реновиране на 
линията София-Варна. 
Предстои ремонт и на 
коридора, свързващ Бъл-

гария-Сърбия, Гърция-
Турция. Планирано е да 
се свържат и индустри-
алните зони и приста-
нищата с жп линии. Тъй 
като има много линии, 

които не са рентабилни 
и компанията има по-
вече разходи за тяхна-
та поддръжка и охрана, 
отколкото приходи, та-
кива отсечки ще бъдат 
отдадени на концесия. 
обмислят се варианти 
част от губещите линии 
да се дадат за ползва-
не от общините, както 
и да им се прехвърли 
част от субсидията за 
БдЖ, за да организират 
те сами регионалния си 
жп транспорт. ако това 
не сработи, ще се върви 
към консервиране на не-
рентабилните отсечки, 
както и към закриване 
на линии, предвижда 
стратегията за БдЖ. 

Летният туристиче-
ски сезон у нас ще бъде 
съпътстван от предиз-
викателства, но не е 
задължително да бъде 
неуспешен. Това прогно-
зира в Бургас ресорни-
ят министър Николина 
ангелкова. По думите 
й, цифрите, свързани 
с предстоящият сезон 
2015, дават все повече 
поводи за оптимизъм. 

„Записваният а  на 
руски граждани за по-
чивка през лятото у нас 
са нараснали с около 
40% през последните 
дни“, заяви ангелкова. 
Тя отрече информация 

за отлив на германци от 
родните курорти. Точно 
обратното - записвания-
та са се увеличили с 5%, 
с толкова са нараснали 
и заявките от Франция. 
от Литва, Латвия, Бела-
рус и молдова през това 
лято ще дойдат с 40% 
повече туристи в сравне-
ние с миналата година.

до края на април в 
19-те изнесени визови 
центрове в Руската фе-
дерация ще бъдат ко-
мандировани още слу-
жители, така че да бъде 
максимално улеснено 
издаването на докумен-
ти, увери ангелкова.

 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:

Летният туристически 
сезон с шансове за успех

Нова стратегия предвижда държавата да налее 430 милиона в БДЖ

България е пример за 
успешно изпълнение на 
проектите за интегриран 
градски транспорт с ев-
ропейско финансиране. 

Това заяви министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството Лиля-
на Павлова по време на 
форума за мобилност на 

мрежата от европейски 
градове EUROCITIES. 
Тя посочи, че в момента 
в страната се изпълняват 
успешно седем проекта 
за интегриран градски 
транспорт в най-големите 
градове - София, Плов-
див, Варна, Бургас, Стара 
Загора, Русе и Плевен, ко-
ито са пример за това как 
трябва да бъдат изпълня-
вани подобни проекти. 
София е уникален модел 
как по три оперативни 
програми се финансира 
подобряването и модер-
низацията на градския 

транспорт, което показва, 
че и в България правим 
добри проекти, подчер-
та министър Павлова. Тя 
информира, че в периода 
2007-2013 г. по оператив-
на програма „Регионално 
развитие“ са инвестирани 
над 400 млн. лв. в про-
екти за интегриран град-
ски транспорт в седем-
те най-големи български 
града. Благодарение на 
инвестицията са закупени 
над 200 нови, екологично 
чисти превозни средства, 
изградени са над 100 км 
велоалеи, ремонтирани 

са депата на градския 
транспорт, монтирани са 
модерни електронни ин-
формационни табла и се 
внедряват интелигентни 
системи за управление 
на трафика в градовете. 
Павлова подчерта, че в 
новия програмен период 
по оперативна програ-
ма „Региони в растеж“ 
по приоритетните оси за 
градска среда и интегри-
ран градски транспорт са 
предвидени над 500 млн. 
лв. Над 280 млн. лв. са за 
надграждане на проекти-
те за Интегриран градски 

транспорт - закупуване на 
нови превозни средства 
за градския транспорт и 
внедряване и разширява-
не на иновативните мо-
дели за управление на 
трафика в градовете, като 
целта е гражданите да се 
стимулират да използ-
ват повече градски транс-
порт. около 250 млн. лв. 
са средствата за подобря-
ване на градската среда, 
с които ще се финансира 
ремонт на улици, изграж-
дане на велоалеи, пеше-
ходни зони, площади и 
паркове. 

оТ СЕдмИцаТа

Над половин милиард лева са насочени за развитие на сектора

България е отличник по усвояване на 
средства за интегриран градски транспорт
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Цвета ИВАНОВА

Кметове на общини в 
Северозападна България 
поискаха от кабинета спе-
циална програма за разви-
тие на региона. Това ста-
на на среща с министъра 
на икономиката Божидар 
Лукарски. Въпросът за 
специалните мерки за 
преодоляване на изоста-
ването беше поставен и 
на последното заседание 
на Националния съвет за 

развитие. На него стана 
ясно, че през последни-
те 6 години този край на 
България не е отбелязал 
никакъв напредък.

Според кмета на мон-
тана Златко Живков пра-
вителството трябва с пре-
димство да отпуши стро-
ежа на пътищата. между 
Видин и монтана почти 
няма път, тъй като сегаш-
ният е осеян с дупки. По 
него инвеститор не може 
да мине втори път. а как 
ще извозва продукцията 

си, с какъв транспорт?
Кметът на Видин доб-

ромир дилов поиска ка-
бинетът да помогне за 
привличане на инвести-
ции за създаване на ав-
томобилен комплекс в 
близост до моста между 
Видин и Калафат. Като 
предимство изтъкна нали-
чието на квалифицирана-
та работна ръка, работила 
в завода за автомобил-
ни гуми, и възможността 
за използване на речен 
транспорт. Кметът на Бре-

ТЕмаТа

Кметове чакат специална  програма за 
развитие на Северозапада

да има специална аген-
ция за изоставащите ре-
гиони, по подобие на тези 
в Италия и Гърция. Това 
предлага Найден Зелено-
горски, председател на 
Комисията по регионална 
политика в НС. По ду-
мите му, първоначална-
та идея за създаване на 
министерство на Севе-
розапада няма как да се 
реализира, защото няма 
достатъчно средства. „до-
пускам обаче, че е въз-
можно да направим тако-
ва предложение и евенту-
ално към края на годината 
то да бъде обсъдено и да 
се осъществи в числа в 
следващия бюджет“, каза 
Зеленогорски. Той допъл-
ни, че ако се създаде така-
ва агенция, е много важно 
тя да бъде локализирана 
в Северозападна Бълга-

рия, където и проблемите 
са най-драматични. „от 
парламентарната група 
на Реформаторския блок 
сме декларирали пред ми-
нистър-председателя и 
пред Съвета за развитие, 
че е необходимо да се ак-
туализира стратегията, 
защото в противен случай 
районите, които се спра-

вят трудно и имат лоши 
показатели, се обезлюдя-
ват“, посочи още Зеле-
ногорски. По думите му, 
Северозападна България, 
част от Североизточна 
България и районът на 
Странджа-Сакар са едни 
от районите, които, вмес-
то да скъсяват дистанци-
ята с по-успешните райо-
ни, те стават още по-дра-
матични и катастрофални. 
Проблемът е не само в 
доходите или в инфра-
структурата, а в достъпа 
до образование, култу-
ра, здравеопазване. Всяко 
министерство трябва да 
предложи мерки, които 
да допринесат за това да 
се намалят различията 
между регионите, посо-
чи още председателят на 
Комисията по регионална 
политика.

Предлагат създаването на 
агенция за изоставащите райониТри  с а  о сновните 

цели, които стоят във 
фокуса на подкрепата и 
развитието на Смолян 
и региона през новия 
програмен период. Те са 
свързани с развитието 
на транспортната инфра-
структура, на туризма и 
създаването на предпос-
тавки за подобряване на 
общинската инфраструк-
тура  по линия на енер-
гийната ефективност. 
Това заяви министърът 
на регионалното разви-
тие и благоустройство-
то Лиляна Павлова на 

заседание на Съвета за 
развитие на регионите 
и националната инфра-
структура към Президен-
та на Република Бълга-
рия. Павлова не скри, че 
за изминалия програмен 
период инвестициите в 
Смолянско са били по-
малко от 160 млн. лв., 
което е крайно недоста-
тъчно. Тя допълни, че 
новата оперативна про-
грама „Региони в рас-
теж“ предвижда мини-
мум 30 млн. лв. за родоп-
ския град. Средствата са 
предназначени за разви-

тие на градската среда, за 
развитие на транспорта, 
за подобряване на пуб-
личната инфраструктура 
- образователна, здравна, 
културна. Павлова каза 
още, че има потенциал за 
развитие на региона и по 
линия на Програмата за 
трансгранично сътрудни-
чество България-Гърция, 
като с пари от там може 
да се подобри пътната 
инфраструктура и да се 
положат усилия за от-
криването на граничния 
пункт Рудозем-Ксанти. 
министърът подчерта, че 
Смолян е един от първи-
те градове с най-добрите 
проекти от демонстраци-
онния проект за санира-
не на домовете.

За три месеца вече 
проведохме две заседа-
ния на Съвета за реги-
онална политика, посо-
чи още Павлова. По ду-
мите й, първата част от 
разработването на тази 
стратегия вече е факт - 
направен е анализ и са 
идентифицирани про-
блемите в Северозапад-
ния регион, Родопите и 
Странджа. Във втората 
си част до края на годи-
ната към стратегията ще 
бъдат добавени още по 
граничните, планинските 
и полупланинските ре-
гиони, като програмата 
ще бъде съпътствана и с 
детайлен финансово-ико-
номически план. 

Влагат над 30 млн. лв. 
за растеж в Смолянско

Две чужди фирми готови да строят заводи в региона

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg
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гово милчо Лалов смята, 
че до границата със Сър-
бия трябва да има желез-
ница. от българска страна 
тя е на 30 км до Видин, 
а от сръбска - на 1 км от 
Брегово при село мокрене. 
Бреговчани могат да стигат 
до Ниш и Белград с влак. 
Кметът на Белоградчик 
Борис Николов настоя при 
село Салаш да бъде открит 
нов граничен пункт със 
Сърбия, който ще оживи 
районите на града и Кня-
жевац. Но строителство-
то на пътя до мястото на 
пункта е спряно поради 
липса на средства. Няма 
изгледи то да започне от-
ново.

Част от кметовете насто-
яват за административни 
мерки за съживяване на 
района. Те припомнят ми-
нистерски постановления 
отпреди години, когато жи-
веещите в граничните ра-
йони са получавали бонуси 
към заплатите си за това. 
други смятат, че районът 
трябва да получи специа-
лен данъчен статут, с който 
да привлича инвеститори.

други са на мнение, че 
държавата трябва да по-
могне за разработка на ре-
сурси, които могат да до-
ведат до напредък. Един от 
тях е използването на мно-
го ценната минерална вода 
от извор при село Сланот-
рън, който сега е затапен. 
около него може да се по-
строи голям балнеолечебен 
комплекс, който ще открие 
стотици работни места. 
Нови работни места ще се 
открият и на българо-ру-
мънска зеленчукова борса, 
която да бъде разположена 
непосредствено до дунав 
мост 2. На нея своя про-
дукция ще предлагат про-
изводители от България и 
Румъния, а тя може да се 
изкупува от търговци от 
цялата страна. На борсата 
продукция може да пред-
лагат и производители от 
близкия район на Сърбия.

Селата имат възможност 

да развият биоземеделие. 
Районът е чист откъм хи-
мически производства и 
позволява създаването на 
екостопанства. Има въз-
можност и за развитие на 
бубарство. Пустеещите 
земи могат да се засадят с 

черничеви дървета, които 
само след 2-3 години да 
бъдат използвани за от-
глеждане на буби. Индий-
ски бизнесмени са готови 
да вложат начална инвес-
тиция за това.

досега само двама чуж-
ди инвеститори са заявили 
интерес към изграждането 
на производствени мощ-
ности в района. Герман-
ска фирма иска да строи 
завод за дюнер грилове. 
Инвестицията е за 2 млн. 
евро. В завода могат да 
намерят работа 130 души. 
През юни-юли във Видин 
се чака немска делегация, 
с която ще бъдат обсъдени 
условията за откриване на 
завода.

Инвеститор от Швей-
цария вече закупи терен 
от 30 дка в монтана и за-
почва изграждане на пред-
приятие за производство 
на мрежести и метални 
палети. За терена общи-
ната получи 508 000 лв. 
Швейцарците и сега про-
извеждат палети, само че в 
помещения под наем. При 
построяването на собстве-
ната сграда в нея ще рабо-
тят до 150 души.

Няколко фирми за дос-
тавка на чуждестранна 

селскостопанска техника 
също са се разположили 
на терени в Технологичния 
парк на монтана.

Това обаче са първите 
ластовици на т.нар. инвес-
тиционно нашествие в Се-
верозапада. Истинското 

тепърва предстои. Защо-
то районът е богат на ре-
сурси, безработни и идеи. 
Всички чакат чудото, което 
да промени облика на спе-
челилия си незавидна сла-
ва български Северозапад. 

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 

Една от причините 
даден регион да попадне 
в графата „изоставащ“ 
е ниската квалифика-
ция на населението в 
трудоспособна възраст, 
което живее там, смя-
та димитър димитров, 
експерт в областта на 
регионалното развитие. 
Според него проблемът 
с квалификацията на 
фактора работна сила е 
сред важните при при-
вличането на инвести-
тори. Негативен пример 
за връзката между сте-
пента на образование и 
специфични умения и 
наличието на инвести-
тори може да са региони 
от Северна България. 
„Във Видин, монтана, 
Враца, Плевен и Ло-
веч относителният дял 

на висшистите е 14%, 
при средно 25-26% за 
страната. освен това в 
редица селища - като 
Лом и други по-малки 
населени места, вече се 
проявява така наречена-
та поколенческа предо-

пределеност към деква-
лификация на работната 
сила. Необразоваността 
на хората пък води до 
отпадането им от пазара 
на труда, което отблъск-
ва инвеститорите“, об-
общава експертът. 

Инвеститори заобикалят 
градове с малко висшисти

ГЛЕДНА ТОЧКА

Проектите от Северозападна Бъл-
гария имат допълнително точкуване 
по оП „Иновации и конкурентоспо-
собност“, за да се подпомогне този 

изоставащ регион. Това заяви минис-
търът на икономиката Божидар Лу-
карски. Той уточни, че точкуването 
по оперативната програма е опреде-
лено по европейска директива, като 
обясни, че Северозападният регион 
е в най-тежко икономическо състоя-
ние и точно заради това усилието ще 
бъде насочено там. 

„Фирмите в този регион са с по-
нисък капацитет и парични възмож-
ности. Те ще получат повече точки 
и по-голям грант за финансиране 
заради това, че са в Северозапада, 
но от друга страна, и по-малък брой 
точки за участие, предвид критери-
ите, заложени за административна и 
финансова стабилност“, добави ми-
нистърът на икономиката.

Бизнесът в Северна България 
ще получи по–голям грант от ЕС

Божидар Лукарски, министър на икономиката:
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София изпреварва Европа по темпове 
на строителство и разширение на метрото

ИНТЕРВЮ

Разговаря  
Илияна КАРАЛАНОВА

- Доц. Ташев, минис-
търът на регионалното 
развитие Лиляна Пав-
лова лансира идеята, че 
за да се предпазим от 
свлачищата, трябва да 
инвестираме в тунел-
ни съоръжения по пътя 
Асеновград-Смолян. 
Как гледате на такава 
възможност? И докол-
ко тези съоръжения мо-
гат да бъдат полезни в 
адаптирането на инфра-
структурата към про-
мените в климатичните 
условия през последните 
години?

- може би този въпрос 
трябва да се разгледа в 
два аспекта: как да се из-
бегне евентуалното въз-
никване на нови свлачища 
и как да бъдат избегнати 
проблемите при премина-
ването през съществува-
щи свлачищни и потенци-
ално опасни зони. 

Извършването на из-
копни работи с цел про-
карване на пътища води 
до промяна на състояни-
ето на ската, през кой-
то се прокарва пътят. Ре-
зултатът е нарушаване на 
естественото равновесно 
състояние, което поня-
кога води до възникване 
и развитие на свлачищ-
ни процеси. Ето защо по 
принцип при строител-
ство в стръмни терени се 
планират и реализират ре-
дица мерки, насочени към 
запазване и гарантиране 
на стабилитета на терена, 

след като вече е изграде-
но съоръжението, с други 
думи - през експлоатаци-
онния му период. Тези 
мерки могат да бъдат от-
носително скъпи, без да 
оправдават целта, за която 
са реализирани. В този 
смисъл като алтернатива 
на едно наземно трасе за 
път може да се разглежда 
вариант с подземно трасе 
- в тунел. Предимството 
на тунелния вариант е, че 
може да се трасира дъл-
боко в ската, без да влияе 
върху неговия стабили-
тет. освен това тунелният 
вариант е възможност за 
драстично намаляване на 
негативното въздействие 
от строителството върху 

околната среда.
Когато става въпрос за 

преминаване през тере-
ни с регистрирани свла-
чищни зони и разломи, 
най-добро и сигурно е 
решението с тунелно тра-
се. То дава възможност за 
подземно заобикаляне на 
свлачищната или потен-
циално опасната зона и 

гарантира дълготрайната 
сигурност на изграденото 
съоръжение. 

В контекста на казано-
то, за пътни участъци като 
асеновград-Смолян инве-
стирането в тунелни съо-
ръжения може да се окаже 
удачно решение. от глед-
на точка на изпълнението 

такова решение е напълно 
възможно - например с 
относително къси тунелни 
участъци. 

Варианти с тунелно 
преминаване на потенци-
ално опасни зони може 
да се прилагат и на много 
други пътни участъци от 
републиканската пътна 
мрежа. 

- Смята се, че тунел-
ното строителство е сред 
най-сложните строител-
ни дейности. Кои еле-
менти от неговата спе-
цифика създават най-се-
риозни проблеми?

- действително може да 
се твърди, че подземното 
строителство, в частност 
тунелното строителство, е 

от най-сложните в строи-
телния бранш. Сложнос-
тта се определя от средата 
и условията, в които се 
изгражда и експлоатира 
всяко подземно съоръже-
ние. Един от най-важните 
фактори, които определят 
сложността на изпълне-
ние на подземното строи-
телство, са инженерно-ге-

оложките и хидрогеолож-
ките условия. Те оказват 
съществено влияние вър-
ху методите на изграж-
дане, темповете на стро-
ителство, стойността на 
изгражданото подземно 
съоръжение. При стро-
ителството на подземно 
съоръжение (в частност 

тунел) можем да дефини-
раме два основни етапа 
строителни работи. В пър-
вия се изпълняват изкоп-
ни и укрепителни работи. 
Във втория се изграждат 
вътрешната конструкция 
и всички допълнителни 
системи, предвидени по 
проект. Сериозни про-
блеми може да се очакват 
преди всичко в първия 
етап - при прокопаване и 
укрепване. 

- Разполагаме ли с 
достатъчно подготвени 
кадри, които да решават 
тези проблеми? 

- да, може да се каже, 
че разполагаме с доста-
тъчно кадри. Но те имат 
нужда от повече възмож-
ности за реализация по 
специалността, а също 
и от известна помощ от 
страна на по-опитни ин-
женери в техните първи 
опити за решаване на кон-
кретни проблеми. 

Като преподавател в 
УаСГ смятам, че нашите 
студенти имат условия и 
възможност за получаване 
на добра подготовка по 
предлаганите специално-
сти. Разбира се, нивото 
на подготовка зависи от 
индивидуалния интерес и 
мотивация на всеки сту-
дент. достатъчно мотиви-
раните студенти напред-
ват бързо и завършват 
като много добре подгот-
вени млади инженери, ко-
ито умеят бързо да се ори-
ентират в работната среда, 
характерна за практиката. 
Преките ми наблюдения 
върху работата и развити-
ето на такива млади спе-
циалисти показват, че те 
са способни да участват 
активно в решаването на 
относително сложни прак-
тически проблеми, което 
се дължи и на добрата им 

подготовка. 
- В каква степен у нас 

има възможност за въ-
веждане на нови техно-
логии в тунелното стро-
ителство? В крак ли сме 
с европейските постиже-
ния в тази област?

- На практика у нас са 
добре познати и се прила-

гат всички известни тех-
нологии в тунелното стро-
ителство, включително и 
най-новите. Конкретната 
технология за изпълнение 
се определя от специфи-
ката на всеки обект и въз 
основа на технико-иконо-
мически анализ. Един от 
характерните примери в 
това отношение е строи-
телството на софийското 
метро. Благодарение на 
него през последните 9-10 
години София се превър-
на в място на най-интен-
зивното тунелно строи-
телство в България. По 
темпове на строителство 
и разширение на метрото 
София изпреварва редица 
големи европейски гра-
дове. ако Лот 3 на ам 
„Струма“ се реализира с 
тунел, той ще бъде най-
дългият сред подобните 
му в страните от ЕС. 

- Фирми, членуващи 
в Българската асоциа-

ция за геотехническо и 
тунелно строителство, 
изпълняват обекти и в 
чужбина. С какви свои 
качества печелят дове-
рието на чуждестранни-
те инвеститори?

- Търговете в чужбина 
често са с по-високи изис-
квания от тези за подобни 
обекти в България. Бъл-
гарските фирми, които ус-
пяват в чужбина, са воде-
щи в съответния бранш в 
България. освен техниче-
ски възможности от глед-
на точка на механизация 
и персонал, качествата, 
които се изискват, са пре-
цизност в работата, добра 
организация, спазване на 
зададените срокове, с една 
дума - коректност. 

- По какви приоритет-
ни теми работи БАГТС 
през настоящата годи-
на?

- Едно от основните на-
правления и за тази го-
дина е популяризиране 
дейността на асоциация-
та, набиране на членове 
(индивидуални и корпора-
тивни).

Работи се в посока на 
утвърждаване и развитие 
на активно партньорство 

и сътрудничество с дър-
жавни ведомства, уни-
верситети, общини, асо-
циации и др. Тук се има 
предвид и подобряване 
на комуникационната и 
информационна система 
между асоциацията и спо-
менатите партньори, която 
би могла в следващ етап 
да се използва за ориен-
тиране и помощ на сту-
денти и млади инженери 
относно възможностите за 
реализация и в началния 
период на тяхната реали-
зация като специалисти. 
опитваме се да бъдем по-
лезни на експертно ниво 
при обсъждане и решава-
не на конкретни пробле-
ми. 

Предвиждаме да зая-
вим и регистрираме учас-
тие на представители на 
БаГТС в Консултативния 
съвет на министерството 
на регионалното разви-
тие и благоустройството. 

Убеден съм, че нашите 
експерти ще бъдат много 
полезни в работата на съ-
вета. 

- Наричат подземното 
пространство „път към 
бъдещето“. Предстои ли 
България да извърви 
този път в близките го-
дини?

- В преносен смисъл 
определението е вярно. В 
много страни подземното 
пространство се използва 
доста рационално за най-
различни цели - подзем-
ни концертни и спортни 
зали, търговски центро-
ве, транспортно-комуни-
кационни съоръжения. 
В редица големи евро-
пейски градове отдавна 
се работи по развитието 
на подземна транзитна 
транспортна мрежа, чрез 
която се облекчава значи-
телно градският трафик 
и се освобождават ценни 
наземни пространства, 
които се преустройват 
в зони за отдих. У нас 
засега все още изоста-
ваме в това отношение, 
но аз лично вярвам, че 
екологични и социално-
икономически причини 
ще наложат да вървим в 
тази посока. дали обаче 
това ще се случи в близ-
ките години, зависи от 
субективни и обективни 
фактори, включително и 
от дефинираните от об-
ществото приоритети.

Разполагаме с достатъчно кадри. Но те имат 
нужда от повече възможности за реализация по 
специалността, а също и от известна помощ от 
страна на по-опитни инженери в техните първи 
опити за решаване на конкретни проблеми

В редица големи европейски градове отдавна се работи по развитието 
на подземна транзитна транспортна мрежа, чрез която се облекчава 
значително градският трафик и се освобождават ценни наземни 
пространства, които се преустройват в зони за отдих. У нас засега все 
още изоставаме в това отношение

За пътни участъци като Асеновград-Смолян 
инвестирането в тунелни съоръжения може да се 
окаже удачно решение

Доц. д-р инж. Виктор Ташев, председател на Българската асоциация за геотехническо и тунелно строителство (БАГТС):

Доц. д-р инж. Виктор 
Ташев е ръководител на 
катедра „Хидротехни-
ка“ в Хидротехническия 
факултет на Универси-
тета по архитектура, 
строителство и геодезия 
(УАСГ). Специализирал 
е в областта на подзем-
ното строителство. 
Консултира проекти, 
свързани със софийското 
метро. По негов проект е 
строен най-дългият ту-
нел у нас, който започва 
от пероните на стан-
ция „Сердика“, непосред-
ствено до археологиче-
ската част под ЦУМ. 
Основател и председател 
е на Българската асоци-
ация за геотехническо и 
тунелно строителство 
(БАГТС).

Ако Лот 3 на АМ „Струма“ се реализира 
с тунел, той ще бъде найñдългият в ЕС
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- Защо избрахте да 
завършите образовани-
ето си в чужбина? Къде 
виждате своята реали-
зация - в България или 
някъде по света?

- Избрах да уча и за-
върша образованието си 
в Германия поради реди-
ца причини. основната 
е качеството на образо-
ванието и базата, с която 
разполага университе-
тът.

относно реализация-
та от значение за мен е 
по-скоро не конкретно 
място, а полето на реа-
лизация и възможността 
за развитие. На този етап 
се чувствам оптимално 
добре в Швейцария.

- Какви са труднос-
тите, които срещате 

във Вашата работа? 
Къде според Вас проб-
лемите са повече - у 
нас или в чужбина?

- Тук ролята на архи-
текта не се ограничава 
само с проектирането на 
една сграда, а и в дей-
ното участие в реализа-
цията на проекта. Той 
се включва активно в 
детайлирането на про-
екта и в контролирането 
на самия строеж. освен 
това координира всички, 
участващи в строежа ин-
женери. Трудностите ид-
ват именно от прекалено 
голямата отговорност и 
съответно от напрежени-
ето, което носи тя. 

а дали в България или 
тук е по-трудно, не мога 
да преценя, тъй като ни-

кога не съм работил в 
родината. Предполагам, 
че и двете държави имат 
както положителни, така 
и отрицателни страни.

- В каква обществе-
на кауза, касаеща ар-
хитектурата, бихте се 
включили?

- Би ми било интерес-
но да се включа в про-
грама за обмяна на опит 
между архитекти, които 
практикуват професията 
си в различни държави. 

Развитието на селския 
туризъм и иновативни-
те концепции за съхра-
нение и представяне на 
културно-историческото 
богатство на България са 
теми, които ме интересу-
ват, и каузи, в които бих 
участвал.

Арх. Димо Иванов:

Арх. Димо Иванов e 
на 28 години. Роден e 
в Бургас, но заминава 
да учи в Германия, 
след като завършва 
средното си образо-
вание. През 2013 го-
дина се дипломира 
като магистър архи-
тект (M.Sc.RWTH) 
в Техническия уни-
верситет в гр. Аахен, 
Западна Германия. 
Още като студент 
започва да работи по 
специалността си, а 
след дипломирането 
си вече 2 години про-
дължава да упраж-
нява професията си 
в Цюрих, Швейцария. 
Паралелно с това 
специализира и упра-
вление на недвижи-
мите имоти, а през 
свободното си време 
обича да спортува и 
да пътува.

Архитектите в чужбина контролират 
активно процеса на строителство

CIVILIZATION 0.000

Идеята на проекта е да се конструира 
високотехнологична сграда, която чрез 
формата и местонахождението си да из-
ползва максимално количество енергия 
от морските вълни, подводните течения 
и вятъра. Именно по тези критерии е и 
стратегически избрано разположението 
на сградата, намираща се в близост до 
Нос Хорн, Южна америка.

Civilization 0.000 е базирана на вече 
съществуващитехнологии в океана, които 
функционират като система, генерирайки 
електричество.

Формата на сградата е оптимизирана 
вследствие на редица експерименти и 
проучвания и се състои от три основни 
компонента: кула, платформа и подводна 
електроцентрала.

Сградата има шест функционални 
ядра: жилищно пространство, образова-
телни институции, управление на ресур-
си, производство на технологии, съхране-
ние на енергия и генериране на електри-
чество. 

Ролята им не се ограничава с 
проектирането на сградата
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Като млад архитект 
се чувствам мотивиран 
и имам желание да се 
усъвършенствам в про-
фесията си посредством 
курсове, специализации 
и други форми на обуче-
ние. Винаги, когато съм 
информиран за органи-
зиране и провеждане на 
допълнителни обучител-
ни курсове, отделям вре-
ме и средства, за да ги 
посетя с голям интерес. 
оставам доволен, че съм 
научил нещо ново. 

По мое наблюдение 
заобикалящите ме мла-
ди колеги не посещават 
и не са достатъчно мо-
тивирани да се обога-

тяват в професията си. 
По-голямата част от тях 
след дипломирането си 

се чувстват достатъчно 
квалифицирани профе-
сионално.

След завършването си се 
чувстват професионалисти

Смят ам ,  че  вс еки 
проектант трябва много 
да чете, да се развива 
и да следи новостите и 
тенденциите в архите-
ктурната област. освен 
това е важно той да по-
вишава компютърната 
си грамотност и умения.
Трябва да се следят и 
всички влияния в сфе-
рата на строителството 

и архитектурата. За съ-
жаление обаче от доста 
време архитектите сме в 
тупикова ситуация. Най-
трудно е за тези колеги, 
които работят в провин-
цията, защото се налага 
да се съобразяват с из-
искванията на пазара. а 
в момента този, който 
дава парите, той дик-
тува условията. мисля, 

че е излишно да гово-
рим занякакви високи 
архитектурни постиже-
ния. цената сега опре-
деля всичко. Най-чес-
то се избира продукта с 
най-ниска цена, а какво 
е качеството и какви са 
възможностите и степе-
ните на образование на 
архитекта, никой не се 
интересува от това.

Който плаща, той 
диктува условията

Арх. Васил Кметов, САБ - Дупница:Арх. Димитър Стоев, главен архитект на община 
Минерални бани:

Не мисля, че архи-
тектите имат някаква 
мотивация да се ква-
лифицират и да усъ-
вършенстват знанията 
и уменията си. В мо-
мента нито диплома-
та, нито какъвто и да 
е друг документ за-
допълнителна квали-
фикация имат някакво 
значение. Важното е 
да имаш пълна проек-
тантска способност. 
оттам нататък всичко 
се решава избирателно. 
особено когато става 
въпрос за обществени 
поръчки. При тях се 
гледа какъв оборот има 
архитектурната фир-
ма например, но не и 
образователния ценз. 
Не знам какво би моти-
вирало архитектите да 
посещават обучителни 
курсове или някакви 
семинари. Но в крайна 

сметка това е индиви-
дуално решение, въ-
прос на потребности. 
ако го има вътрешни-
ят импулс и желание-
то за информираност и 
нови знания, то никой 
не може да те спре да 
се усъвършенстваш. а 
накрая, ако не друго, 
остава поне личното 
удовлетворение, че си 
изкачил още едно стъ-
пало нагоре.

Всичко е въпрос на 
вътрешен импулс

Арх. Нина Танчева, САБ - Хасково:
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Конкурсната  раз -
работка за нова визия 
на „Клептуза“ на арх. 
Георги Сарамбелиев 
спечели първо място 
в раздел „Проекти“ на 
традиционния за па-
зарджишката колегия 
Годишен архитекту-
рен преглед на про-
екти и реализации за 
2014 г. Втора в съща-
та категория се кла-
сира разработката на 
арх. Петър мурджев за 
преустройство и прис-

тройка на жилищна 
сграда в с. Величково, 
община Пазарджик.

На първо място в 
раздел „Реализации“ 
журито от КаБ и СаБ 
- Пазарджик, класи-
ра автогарата в града, 
проектирана от арх. 
димитър Боюклиев. 
Втората награда бе за 
арх. Иван Иванов за 
двуфамилна жилищна 
сграда в с. Лозен, Сто-
лична община.
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Колегията в Пазарджик отличи проект за нова 
визия на „Клептуза“

Колегите от гилдията 
осъзнават, че трябва да 
бъдат в крак с европей-
ските изисквания. ар-
хитектите в Пловдив, 
които познавам, масо-
во посещават различни 
курсове и семинари, ор-
ганизирани от КаБ. Ня-
кои от тях са водени от 
интерес към определен 
проблем или специфич-
на дейност, други чер-
пят опит, който да им 
бъде полезен в общата 
практика. 

досега сме органи-
зирали семинари по 
пожарна безопасност, 

управление на отпадъ-
ците, специализирани 
компютърни програми, 
които се използват в 
архитектурата. Проведе 
се и обучение, посве-
тено на еврокодовете в 
част „Конструктивна“. 
През годината предстои 
да организираме семи-
нари за зелена архитек-
тура, топлоизолации и 
дървени конструкции. 
На тези срещи идват 
средно около 30% от 
архитектите в гилдията, 
което е напълно нор-
мално за общност като 
нашата. Има и случаи, 

в които колегите не раз-
полагат с достатъчно 
време, за да посещават 
обучения.

Има интерес към 
обучения и семинари

Арх. Марта Теодосиева, КАБ - Пловдив:

Проект за нова визия на „Клептуза“ на арх. Георги Сарамбелиев - I място в раздел 
„Проекти“

Проект за преустройство и пристройка на жилищна сграда 
в с. Величково на арх. Петър Мурджев - II място в раздел 
„Проекти“

Сградата на автогарата в Пазарджик на арх. Димитър 
Боюклиев - I място в раздел „Реализации“

Двуфамилна жилищна сграда в с. Лозен на арх. Иван Иванов - II място в раздел „Реа-
лизации“
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Какви подводни камъни крие 
санирането?

Санирането е ком-
плексен процес, който 
в никакъв случай не 
трябва да минава без 
проектанта. Ролята на 
инженерите в инвести-
ционното проектиране 
е важна, особено когато 
се отнася за работа по 
стара сграда. а в кам-
панията по санирането 
ние сме поставени едва 
ли не между другото. 
Трябва да свършим ра-
бота, ако може, за жълти 
стотинки. а това, което 
ние трябва да направим, 

всъщност е основното. 
опасявам се, че ролята 
ни е подценена. Не е 
важно само да се нале-
пят едни плоскости и 
да се боядиса отвън, за 
да грейне всичко. об-
следването на сградата 
е същината, а не всич-
ки колеги разполагат 
с нужния инструмен-
тариум, за да могат по 
безразрушителен метод 
да установят състояни-
ето на конструкцията, 
сглобки, заварки... Ну-
жен е, както и на спе-

циалистите по топло-
техника, лъчев уред, за 
да се прецени реалното 
състояние на нещата. 
освен това не е поми-
слено, че конструкто-
рът трябва да има пълен 
достъп до помещенията. 
Неслучайно в Германия, 
когато санират по тази 
програма, изпразват це-
лия блок и основното 
време е за обследването 
на сградата, на всич-
ки инсталации. Ние сме 
далеч от този отговорен 
подход.

Далеч сме от обследването, 
което правят в Германия

Инж. Жулиета Кацарска, председател на РК на 
КИИП - Благоевград:

Говорейки за сани-
рането, трябва да отбе-
лежа, че съществуват 
доста неизвестни по от-
ношение на конструк-
цията и обследването 
на сградите. Проблемът 
е, че в България има 
много конструктори, 
но малко са тези, които 
разполагат с необходи-
мата техника. а хората 
се плашат от разруши-
телния метод, при който 
трябва да се изкърти 

целият апартамент, за 
да се направи нужното 
обследване. В никакъв 
случай не бива да се 
поставя топлоизолация, 
ако преди това не е на-
правено конструктивно 
обследване. Това се от-
нася главно за панелни-
те жилища. При топло-
изолирането трябва да 
се спазва стриктно и 
технологията на полага-
нето на отделните слое-
ве, тя е гарант за по-го-

ляма дълготрайност. По 
мои наблюдения оба-
че никой не съблюдава 
правилата. В момента 
дори не се слага изо-
лация, а някакъв евтин 
стиропор. Хвърлят се 
пари на вятъра. И не на 
последно място искам 
да подчертая, че по вре-
ме на целия процес на 
саниране, от началото 
до края, е необходимо 
да има много строг кон-
трол.

Нужен е много строг контрол

Инж. Станислав Койчев, председател на РК на 
КИИП - Бургас:

Напълно разбирам не-
доверието на хората, с 
което те посрещат тази 
програма.

Напомня ми на ситуа-
цията с парното отопле-
ние, което беше евтино, а 
след като се отказаха ма-
сово от него, стана скъпо 
за останалите.

Така санирането на 
парче на апартаменти 
няма никакъв ефект.

материалите, които 
могат да се използват в 
програмана за саниране-
то, са разпространени и 
добре познати. Невинаги 
обаче се подбират подхо-
дящите.

Работата на парче няма 
никакъв ефект

Инж. Сиана Драгнева, КИИП - Бургас:

Във Варна офанзивата със санира-
нето все още не е започнала, така че 
не може да се твърди със сигурност 
какво ще се случи. В момента текат 
процедурите, проектът е в начална 
фаза. доколкото разбирам, конструк-
тивното укрепване на сградите няма 
да се състои, освен ако не бъдат по-
сочени обекти в плачевно състояние, 
които го изискват.

Предварителният сценарий, очер-
тан от правителството, едва ли ще се 
реализира, защото навсякъде даде-
ностите са различни. Всичко ще се ре-
шава индивидуално. Генералната идея 

да се смени обликът на населените 
места няма как да се осъществи, най-
малкото защото сградите, които ще се 
санират, са разпръснати в различни 
части на града. Но все пак се прави 
нещо добро. Как обаче ще се стигне 
до крайния ефект, е друга тема. 

Обликът на градовете няма 
да се промени

Инж. Румен Иванов, председател на РК на 
КИИП - Варна:



1120 - 26 април 2015 г.
БрОЙ 14 (1095)ЛИдЕРИТЕ

„Марисан“ АД с престижно отличие от Forbes
Влиятелното бизнес издание постави компанията в топ 3 на фирмите с найñкачествени продукти у нас

„марисан“ е фактор в строи-
телната индустрия в България. 
През годините фирмата успява 
не само да докаже, че може 
да улавя пулса на пазара и да 
анализира нуждите на участни-
ците в нея, но и да изпреварва 
събитията и да предлага ино-
вативни продукти. Тя е първата 
компания в страната, която 
произвежда строителна смес 

за зидане с блокчета от газобе-
тон. Пуска на пазара и първата 
циментова шпакловка, първото 
лепило - шпакловъчна смес за 
топлоизолационни системи, 
както и първата топлоизола-
ционна система. Компанията 
стартира дейността си с про-
изводството на продукти от 
серията за керамични покрития 
ТЕРаФЛЕКС®. Важен етап 

от развитието й е решението 
да се премине към предлагане 
не само на продуктови, а и на 
системни решения - сбор от 
оптимално съчетаващи се и 
взаимно допълващи се проду-
кти, които да предоставят на 
потребителя максимална си-
гурност и удобство. За да може 
обаче те изцяло да отговорят на 
съвременните потребности, е 
нужно внедряването на редица 
нови технологии. Така през 
2004 г. се изгражда втори завод 
- за производство на топлоизо-
лационни материали от EPS. За 
партньор и доставчик на обо-
рудването е избрана водещата 
австрийската фирма HIRSCH 
MASCHINENBAU. машините 
и оборудването са от последно 
поколение и обединяват в себе 
си най-новите и актуални тех-
нологии в тази област. Този ход 

позволява на фирмата първа да 
предложи на пазара цялостни 
системни решения в сферата на 
топлоизолирането. малко след 
въвеждането на новите мощ-
ности в експлоатация в „мари-
сан“ стартира пълна и основна 
модернизация на завода за про-
изводство на сухи строителни 
смеси. Печелившата стратегия 
е приложена и тук - фирмата 
избира за свои партньори све-
товните лидери в производ-
ството на оборудване и маши-
ни от такъв тип: KAWASAKI 
ROBOTICS, MAILLIS GROUP 
и DANTHERM GROUP. Про-
ектът включва роботизация и 
автоматизация на почти всички 
операции и работни процеси, 
което е гаранция за качеството 
на продуктите. Следвайки този 
дух, през 2011 г. е открит и тре-
тият завод с напълно автомати-

зирана линия за производство 
на пастообразни мазилки, бои 
и грундове. През 2014 г. ин-
вестициите продължават в две 
основни технологични направ-
ления - линия за производство 
на вододисперсионни строи-
телни лепила на поливинила-
цетатна основа (PVA), както и 
оборудване за производство на 
декоративни архитектурни еле-
менти, профили и покрития за 
тях. Със завършването на по-
следния си проект „марисан“ 
се доказва като единствената 
фирма в България, предлагаща 
цялостни системни топлоизо-
лационни и фасадни решения, 
произведени „под един по-
крив“. „марисан“ предприема 
следващата важна стъпка в 
своето развитие - изграждането 
на собствена изпитателна лабо-
ратория.

Куражът да бъдеш новатор

докато всички окайват Северо-
запада, пресмятат изоставането на 
региона и безработицата, една ком-
пания от Русе доказва, че успехът е 
възможен и у нас. Фирмената приказ-
ка на „марисан“ опровергава скепти-
ците, че бизнес в България се прави 
с нечисти ходове, за да е печеливш. 
Компанията доказва във времето, че 
успехът обикновено не идва случай-
но, не зависи от капризите на съдбата, 

а е функция на развит търговски нюх, 
визия за бъдещето, улавяне на новите 
възможности и преди всичко на много 
работа. Към това се добавя и мечта-
та на основателите и собствениците 
на компанията да бъдат успешни не 
някъде в чужбина, а в родината, про-
извеждайки с европейско качество и 
стандарт. Признанието за усилията и 
куража да се прави бизнес по прави-
лата не закъсняват.

Едно от доказател-
ствата, че посоката на 
избрания от „марисан“ 
ад път е правилна, са 
наградите, които фирма-
та е заслужила:

2007 г. - ЗНаК За Ка-
ЧЕСТВо от Българската 
асоциацията за изолации 
в строителството

2008 г. - ЗЛаТЕН мЕ-
даЛ За КаЧЕСТВо на 
международен панаир 
Пловдив

2008 г. - ТоП 100 за 
най-динамично разви-
ващи се компании през 
годината в България

2009 г. - Най-динамич-
но развиваща се компа-
ния в Северна България 
през годината

2010 г. - ЗЛаТЕН мЕ-
даЛ За КаЧЕСТВо от 
Съюза на специалистите 
по качество в България

2010 г. - НаГРада За 
НаЙ-доБРИ ПРаКТИ-
КИ По КаЧЕСТВо от 
Съюза на специалистите 
по качество в България

2010 г. - НаГРада 
За НаЙ-доБЪР СТРо-
ИТЕЛЕН ПРодУКТ от 
Портал за строителство 
и архитектура

2011 г. - НаГРада За 
НаЙ-доБЪР СТРоИТЕ-
ЛЕН ПРодУКТ

„марисан“ е и един-
ствената фирма, покрила 
изискванията за реали-
зация на първия обект 
по пилотния проект на 
ооН „демонстрационно 
обновяване на многофа-
милни жилищни сгра-
ди“.

2012 г. - НаГРада 
„НаЙ-доБРа БЪЛГаР-
СКа ФИРма“ в катего-
рия „Фирма на публика-
та“, организиран от Пър-
ва инвестиционна банка

2015 г. - ТРЕТо мЯС-
То в категория „Качест-
во на продуктите“, орга-
низиран от Forbes Бъл-
гария

Водени от убеждени-
ето, че конкуренцията 
се преборва най-добре с 
качество, екипът на „ма-
рисан“ залага на високи-
те норми и непрестанния 
им контрол. За тази цел 
всеки етап от производ-
ствения процес се регу-
лира от интегрираните 
във фирмата системи за 
управление на качество-
то при проектирането, 
разработката, производ-
ството, монтажа и об-
служването ISO 9001, 
както и от Системата за 
управление на здравето и 
безопасността при рабо-
та - OHSAS 18001. Също 
така „марисан“ стриктно 

прилага „Наредбата за 
съществените изисква-
ния към строежите и оце-
няване съответствието на 
строителните продукти“ 
чрез сертифицирана сис-
тема за производствен 
контрол. 

Всички те всяка го-
дина се одитират и кон-
тролират от независими 
организации. Сертифи-
катите, които те издават, 
потвърждават, че качест-
вото, което компанията 
предлага, отговаря на 
всички световни норми.

ОТЛИЧИЯТА

ГАРАНЦИИТЕ

Система за управление на 
качеството EN ISO 9001:2008

Знак за качество - БАИС

да следват инерцията и ак-
туалните тенденции не е дос-
татъчно предизвикателство 
за силните и успели играчи. 
Тяхната цел е да предлагат 
нови, иновативни решения, 
които изпреварват очаквани-
ята на пазара. а основният 
им мотив e разработването на 
качествено нови материали и 
технологии. 

„Успехът ни се базира на 
множество фактори. Част от 
тях са нашата независимост, 
прозрачността на фирмената 
структура и пазарната ни ори-
ентация“, категорични са от 
„марисан“ - компанията, при-
ела предизвикателството като 
част от формулата на успеха.

Специалистите на фирмата 
приемат модерния напоследък 

и често лишен от съдържание 
термин „устойчивост“ като 
реално действие и социална 
отговорност. Устойчиво раз-
витие за „марисан“ е не прос-
то поредното клише, с което 
други компании се надпревар-
ват да парадират, а дългосроч-
но, внимателно и икономично 
използване на ограничените 
ресурси на планетата. Пре-

следването на устойчиви ре-
шения „марисан“ разглежда 

не само като бизнес, но и като 
свое социално задължение. 

Бизнесът като предизвикателство
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Големите блокове с мно-
го входове да могат да се 
обновяват на части, а не 
като цели сгради, предла-
гат от Националното сдру-
жение на общините. до 
края на април оттам ще 
внесат в министерството 
на регионалното развитие 
искане за промени в На-
ционалната програма за 

саниране. „Не можем да си 
позволим санирането да е 
през вход, но е възможно 
да се прави на отделни сек-
ции от сградите, които са с 
по десет входа например, а 
след това да бъдат санира-
ни и останалите“, коменти-
ра министър Лиляна Пав-
лова. Проблемът възниквал 
при създаването на сдру-

жение на собствениците в 
блокове с много секции и 
с 200 до 700 апартамента. 
другото предложение за 
промяна в програмата е 
блок да се санира, дори 
да не са съгласни 100% от 
собствениците. Не е редно 
процесът за цели сгради да 
се стопира при 98% съгла-
сие на собствениците само 

защото обитателите на 1-2 
апартамента не искали, 
казва министър Павлова. 
Тя уточни, че със Сдруже-
нието на общините се ана-
лизират тези случаи и до 
края на април ще предло-
жи на министерския съвет 
промяна. друго предло-
жение на Сдружението на 
общините е да се позволи 
сгради с 35 апартамента 
да могат да кандидатстват 
в програмата, а не както е 
сега - най-малко 36. 

до края на април ще бъ-
дат обявени и строителни-
те фирми, които печелят 
обществените поръчки за 
саниране. Стойността за 
блок се очаква да е от 500 
000 до 700 000 лв. Сро-
кът, който общината дава 
за изпълнение, е 65 дни. 
Едно от големите притес-
нения за собствениците бе, 
че след саниране на апар-
таментите им данъчната 
оценка ще скочи, а оттам и 
дължимият данък сгради.

На ФоКУС

100ñпроцентовото съгласие на собствениците 
се оказва пречка за реализация на проектите

Ирина ГЕНОВА

Бургазлии са апатични 
или подхождат с недоверие 
към Националната програ-
ма за безплатно саниране. 
до този извод са стигнали 

членовете на трите бран-
шови камари в Бургас - на 
архитектите, на инженери-
те в инвестиционното про-
ектиране и на строителите.

докато в другите градо-
ве от Бургаска област жи-
веещите в панелните бло-

кове се включват активно, 
то в самия Бургас процесът 
тече мудно и вяло.

Затова от КаБ, КИИП и 
КСБ излязоха с общо пис-
мо до бургазлии, в което 
обясняват как с програмата 
за енергийна ефективност 

ще се подобри стандартът 
на живот в старите сгради.

Преди това представите-
ли на браншовите органи-
зации се срещнаха с глав-
ния архитект на община 
Бургас Веселина Илиева 
и единодушно определиха 
санирането като възмож-
ност за спасяването на ста-
рите жилищни блокове. 

Инж. Николай Николов 
от Камарата на строители-
те, арх. Стефан Гевренов 
от Камарата на архитекти-
те, инж. Сиана драгнева 
- представител на Камарата 
на инженерите в инвес-
тиционното проектиране, 
арх. димитър Георгиев от 
Съюза на архитектите в 
Бургас и главният архи-

тект на община Бургас 
Веслина Илиева обяс-
ниха ползите от програ-
мата. 

до момента точно 40 
сдружения на живеещи в 
блокове, които отговарят на 
условията за безплатно са-
ниране, са сключили дого-
вори с община Бургас. от 
тях 11 вече имат договори 

Три браншови камари приканват бургазлии към активност

Сдружението на общините иска промени 
в програмата за саниране

Имахме управителен 
съвет в София преди 3 
месеца, на който обсъдих-
ме „за“ и „против“ про-
грамата. Излязохме със 
становище, че Камарата 
на строителите ще бъде 
партньор на тази иници-

атива. 
1 млрд. лв. е достатъч-

но голяма сума, за да се 
видят предимствата. Това 
ще даде работа за много 
хора. 

Знаем състоянието на 
сградния фонд - панелки 
с 40-50-годишна история. 
Програмата предвижда и 
конструктивно укрепване. 
Ще има подмяна на верти-
кални щрангове - тръби на 
парно, ВиК. Ще има рабо-
та за много проектанти, за 
фирми за обследване. 

от друга страна, помис-
лете си колко трудно би 

било на всички обитатели 
да финансират сами ре-
монтите, които може да 
бъдат извършени по Про-
грамата за саниране. За 
пример ще ви посоча Из-
точен Берлин, който преди 
20 години изглеждаше сив 
и мрачен, а сега, благода-
рение на именно такива 
програми - не може да го 
познаете.

З ато ва  н ед оум я ва м 
съпротивата, неприятно 
ми е, че Бургас изостава. 
Този 1 млрд. е предвиден, 
но ще се класират първи-
те, които са готови.

Неприятно ми е, че Бургас изостава

Програмата за саниране 
е една сигурна стъпка към 
по-доброто бъдеще. Бълга-
рия закъсня с тази програ-
ма. В Германия това беше 
извършено преди 20 го-
дини и резултатът от това 
са красивите градове там. 
Тук това вече се случи с 
детските градини и вижда-
ме колко красиви станаха 
те след санирането. освен 

това разходите за енергия 
намаляха драстично. Смя-
там, че с общи усилия мо-
жем да постигнем желания 
резултат. Сега е моментът 
да отидем много по-напред 
към Европа и света.

Процесът е труден, бъл-
гаринът е недоверчив и 
трудно се преодолява съ-
противата.

очакваме предложения, 

за да изработим цялост-
ни правила. Необходимо е 
обновяването на жилищ-
ните комплекси, които са 
били строени като градски 
спални.

Жилищните комплекси са строени 
като градски спални

Арх. Веселина Илиева, главен архитект на община Бургас:

Инж. Николай Николов, КСБ - Бургас:
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Въпреки че новата правител-
ствена кампания за безплатно са-
ниране в цялата страна вече стар-
тира, се оказва, че едновременно 
с нея ще трябва да бъде довър-
шена и работата по обновяване-
то на блокове с пари от старата 
програма, за да не бъдат загубени 
средствата от ЕС. Едва преди ня-
колко дни обаче министерството 
на регионалното развитие и бла-
гоустройството обяви обществена 
поръчка за проекти за саниране на 
58 блока, които ще бъдат финан-
сирани от оперативна програма 
„Регионално развитие“ за периода 
2007-2013 г. Срокът за усвояване 
на средствата от около 50 млн. 
лева е до края на тази година. до 
момента напълно завършени са 
едва два блока, а според изчис-
ленията парите могат да стигнат 
за около 180-200 сгради. Усвоя-
ването на средствата по старата 
програма се забави неоправдано 
дълго. Тя е отделна от обявена-
та от правителството нова про-
грама за безплатно саниране на 
старите панелки за 1 милиард 
лева, по която продължават да се 
набират заявления. Тъй като по 
европрограмата се предвижда и 

самоучастие на собствениците 
на жилищата, правителството 
реши тези разходи също да бъ-
дат поети от държавата, за да 
няма дискриминация. Според 
поръчката се набират кандидати 
за проектиране и надзор за 7 
града. Това са Пловдив, Карлово, 
Пазарджик, Панагюрище, Кър-
джали, Смолян и Хасково. Гото-
вите проекти за саниране в 36-те 
града, допустими по европей-
ската програма, досега са едва 
4 - в София. Подготвят се още 
18 проекта, за друга група от 27 
блока тече процедура по избор 
на изпълнител. В останалите 

райони на страната обаче готови 
проекти още няма. Така реално 
от началото на оперативната про-
грама от 2007 г. насам резултатът 
е 2 обновени сгради. одобрени 
са и останалите, които ще бъдат 
финансирани, но тепърва пред-
стоят процедурите по проектира-
не, избор на строители и самото 
строителство. Най-сериозният 
проблем е, че от изпълнението на 
този проект зависи финансиране-
то с около 200 млн. евро по про-
грамата за периода 2014-2020 г. 
Това са средствата, които чакаме 
за саниране, макар новата оПРР 
още да не е одобрена от Брюксел.

На ФоКУС

66 удостоверения е 
издала община Стара 
Загора на собствени-
ци на многофамилни 
жилищни сгради от на-
чалото на кампанията 
за саниране до този мо-
мент. Този документ им 
дава право при осигу-
ряване на 100% участие 
на всички собственици 
на имоти в сградата да 
пристъпят към втория 
етап на програмата - 
подаване на заявления 
за интерес и финансова 
подкрепа. Поне поло-
вината от тези заявле-
ния имат реален шанс 
да бъдат реализирани, 
коментират експертите 
от комисията, която об-
работва документите в 
общината.

Националната про-
грама  за  енергийна 
ефективност продъл-
жава при подчертан 
интерес от страна на 
потенциални участни-
ци в схемата за безвъз-
мездно финансиране. 
досега 23 сдружения на 

собственици са подали 
заявления за финансова 
подкрепа, а 17 от тях 
вече са одобрени от юр-
истите на общината и 
са сключили договори 
с кмета Живко Тодоров. 
Последните са в процес 
на подписване на три-
странните договори - 
между кмета, областния 
управител и Българска-
та банка за развитие.

останалите 6 в мо-
мента са в етап на об-

следване. 
В изчакващо поло-

жение са около 20 заяв-
ления, като причината 
е, че един или двама 
от собствениците не са 
дали съгласието си за 
участие.

общо 370 са сгради-
те в Стара Загора, които 
отговарят на изисква-
нията за включване в 
програмата за саниране, 
уточняват от градската 
управа.

тект на община Бургас 
Веслина Илиева обяс-
ниха ползите от програ-
мата. 

до момента точно 40 
сдружения на живеещи в 
блокове, които отговарят на 
условията за безплатно са-
ниране, са сключили дого-
вори с община Бургас. от 
тях 11 вече имат договори 

за финансиране с област-
ния управител и Българска 
банка за развитие.

В същото време над 400 
блока с близо 55 000 жи-
лища могат да бъдат сани-

рани безвъзмездно в Бур-
гас. Това са едропанелните, 
ППК и ЕПК сгради, които 
отговарят на условията на 
Националната програма за 
енергийно обновяване.

Силна конкуренция в Стара Загора

Три браншови камари приканват бургазлии към активност

Сдружението на общините иска промени 
в програмата за саниране

било на всички обитатели 
да финансират сами ре-
монтите, които може да 
бъдат извършени по Про-
грамата за саниране. За 
пример ще ви посоча Из-
точен Берлин, който преди 
20 години изглеждаше сив 
и мрачен, а сега, благода-
рение на именно такива 
програми - не може да го 
познаете.

З ато ва  н ед оум я ва м 
съпротивата, неприятно 
ми е, че Бургас изостава. 
Този 1 млрд. е предвиден, 
но ще се класират първи-
те, които са готови.

Неприятно ми е, че Бургас изостава

за да изработим цялост-
ни правила. Необходимо е 
обновяването на жилищ-
ните комплекси, които са 
били строени като градски 
спални.

архитектурната колегия 
ще се включи активно в на-
ционалната програма. ар-
хитектурата е много важен 
фактор за изграждането на 
устойчивата среда, в която 
живеем.

На никого не е безраз-
лично в каква среда живее 
и къде се прибира вечер. 
Ние имаме идеи за въз-
обновяването на старите 
блокове и ще се включим 
активно в тази дейност. 
Не е важно само да избе-
рем цвят за тях. Фасадното 

оформление не се изчерпва 
само с подходящата пали-
тра. обсъждали сме идеята 
с главния художник на об-
щината Николай дубаров 
да има различен цвят за 
всеки жилищен комплекс. 
В това има символика, кое-
то ние подкрепяме.

Имаме идеи за естети-
ческото оформяне на фа-
садите. За нова визия на 
парапетите, за скриване на 
климатичните тела, които 
са монтирани безразборно 
по фасадите.

Програмата за енер-
гийно обновяване, която 
стартира през януари, е 
изключителна възможност 

за промяна и по-модер-
на европейска визия. Ние 
- архитекти, инженери и 
строители - следим отбли-
зо работата по програмата 
за саниране. доволни сме, 
че тази болна тема е по-
ставена на дневен ред и се 
търси решение. Тези бло-
кове, които преди години 
помогнаха на много хора 
да получат жилище, тряб-
ва да получат нов живот.

Имаме идеи за 
естетическото 
оформяне на фасадите

Сградите трябва да 
получат нов живот

Арх. Стефан Гевренов, КАБ - Бургас:

Арх. Димитър Георгиев, САБ - Бургас:

Инж. Николай Николов, КСБ - Бургас:

Само 2 блока обновени за 
8 години
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Разговаря 
Поли ВАСИЛЕВА

- Г-жо Каменова, жи-
веете и работите в род-
ния си град Берковица. 
Познавате проблемите 
не само на общината, 
но и на целия регион. 
Защо се сочи като най-
изостаналия в целия 
Европейски съюз?

- Северозападният ре-
гион на България изос-
тава по всички основ-
ни показатели спрямо 
районите от т.н. ниво 2. 
Това е извод от доклада 
за резултатите от изпъл-
нението на регионалните 
планове за развитие за 
периода 2007-2013 годи-
на. Запазва се тенденция-
та този регион да създава 
най-нисък брутен вътре-
шен продукт и най-нисък 
БВП на човек от населе-
нието. През тези години 
коефициентът на заетост 
спада, безработицата се 
е увеличила със 7%. В 
сравнение с останалите 
региони от ниво 2 в Се-
верозапада са усвоени 
най-малко средства от 
европейските фондове 
- само 7,4% - от опера-
тивните програми и от 
Програмата за развитие 
на селските райони.

- Това са статистиче-
ски измерения. Как на 
практика се забелязва 
изоставането?

- С всеобщото обедня-
ване и обезлюдяване на 
региона. Той изживява 
голям демографски срив. 

Липсват кадри за обла-
стите производство и ус-
луги, за високите техно-
логии. Всичко това води 
до липсата на интерес от 
инвеститорите. отблъск-
ва ги и липсата на добри 
пътища. Кой ще инвес-
тира в район, до който се 
стига трудно?

- Нищо ли не е нап-
равено през годините, 
които цитирате - 2007-
2013?

- Свидетели сме на 
много стратегии за разви-
тие. Всяко правителство 
разработваше своя, която 
обаче не се изпълняваше. 
Усеща се нуждата от нова 
регионална политика - 
икономически обосно-
вана и нормативно под-
крепена. И най-важното 
- осигурена с финансов 
ресурс. Приеманите до-
сега програми не са били 
свързвани с осигуряване-
то на средства за изпъл-
нението им.

- Сегашното прави-
телство също обяви, че 
подготвя стратегия за 
развитие на Североза-
пада. Тя трябваше да е 
готова до Великден, но 
се отлага. Какво трябва 
да залегне в нея?

-  За  С еверозапада 
трябва да бъдат взети из-
вънредни мерки. Хората 
имат нужда нещата да 
се променят сега, а не 
след време. Но всичко 
става много бавно. Бер-
ковица беше наводнен 
през септември миналата 
година и 103 броя препи-
ски още чакат решение 

от междуведомствената 
комисия за възстановява-
не и подпомагане. То не 
идва и хората разчитат 
на собствени сили. Ето 
това е нужно - по-бързо 
решаване на проблемите 
на този район.

- А в по-дългосрочен 
план?

- Трябва да се започне 
от стимулиране на инвес-
титорите. Икономически 
активните хора трябва 

да бъдат подкрепени от 
държавата. Защото те ще 
открият работните мес-
та. Считам, че мРРБ 
трябва да има специална 
политика за развитие, а 
зад всяка мярка да стои 
финансов ресурс и кон-
кретни срокове за изпъл-
нение. В Северозапада 
може да се стимулира 
екоземеделието, защото 
има условия за развити-
ето му. от обновление се 

нуждаят транспортни-
те и комуникационните 
структури. Нуждаем се 
от промяна в наредбите, 
определящи условията 
за кандидатстване и кла-
сиране по програмите на 
ЕС. общините ни трябва 
да получават бонус точки 
при класирането.

- Какви нормативни 
мерки биха променили 
положението в Северо-
запада?

- Например намаля-
ване на ставката на кор-
поративния данък за 
търговските дружества, 
извършващи дейност на 
територията на селски-
те общини. може да се 
актуализира Наредба № 
2 от 15 март, 2001 годи-
на за утвърждаване на 
транспортните схеми за 
осъществяване на об-
ществен превоз на път-
ници. Сега има селища, 
чиито жители не могат 
да стигнат дори до об-
щинския център, да не 
говорим за по-далечни 
градове. Желая да видя 
и промяна в Закона за 
насърчаване на инвести-
циите, когато те са насо-
чени към изоставащите 
райони.

- Има ли диалог меж-
ду централната и мест-
ната власт?

- Има нужда от активи-
зиране, защото много от 
стратегиите бяха разра-
ботвани без участието на 
кметовете. Все пак те са 
най-добре запознати със 

ситуацията в своите се-
лища и най-добре разби-
рат какво трябва да бъде 
направено. Нужен ни е 
по-добър диалог между 
звената на държавната 
власт, изнесени в област-
ните центрове, и местно-
то самоуправление.

- Все пак има ли и до-
бри неща от практика-
та, наложени през пос-
ледните години, които 
трябва да се запазят и 
развиват?

- Има. Например може 
да продължи добрата 
практика по инструмента 
„Водени от общностите 
за местно развитие“. В 
Берковица той даде шанс 
на 54 земеделски произ-
водители на малки фирми 
да започнат свой бизнес.

- Вярвате ли, че пос-
ледната стратегия, коя-
то се разработва, ще по-
могне на Северозапада?

- много се надявам 
това да стане. Защото 
този път се разбра, че 
само със стратегия нищо 
не се постига. Тя тряб-
ва да бъде обезпечена с 
финансов ресурс, да има 
конкретни срокове и от-
говорности.

- Всичко ли сте каза-
ли на правителството 
за Северозапада?

- Не, само една малка 
част от това, което тряб-
ва да се направи, за да 
се промени картината в 
най-изостаналия регон 
не само у нас, но и в це-
лия Европейски съюз.

РЕГИоНИ
Димитранка Каменова, кмет на град Берковица:

Димитран-
ка Каменова е 
кмет на Бер-
ковица .  Из -
брана е през 
2011 година. 
По професия 
е икономист, 
работила е в 
банкови кло-
нове в града 
си .  Замест-
ник-председа-
тел е на На-
ционалното 
с д р у ж е н и е 
на общините 
в  България , 
член е на Ко-
м и т е т а  н а 
р е г и о н и т е . 
Н е о т д а в н а 
тя представи 
проблемите 
н а  С е в е р о -
запада  пред 
Националния 
съвет за раз-
витие.

Северозападът се нуждае от 
специални мерки за развитие
В момента регионът е найñизостаналият в Европейския съюз

Успешно преминаха първоначал-
ните проби и изпитателни тестове 
на реконструираната водопроводна 
мрежа в селата дамяница, Ново 
делчево и Стожа, съобщиха от об-
щинската управа в гр. Сандански. 
Предстои да се възстанови асфал-
товата настилка. 

Това са последните дейности от 
изпълнението на проекта „Рекон-
струкция на водопроводната мрежа 
на територията на община Сандан-
ски“ на стойност близо 3 140 000 
лв. Той е финансиран от Програма-
та за развитие на селските райони, 
съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райо-
ни по мярка 321 - „основни услуги 
за населението и икономиката в 
селските райони“.

През лятото на миналата година 
бе даден стартът на строително-
монтажните дейности. В рамките 
на инфраструктурния проект е под-

менена водопроводната мрежа на 
трите села с полиетиленови тръби 
с висока плътност в съответствие 
със съвременните норми и стан-
дарти. При полагането на тръбите, 
както и при тяхната заварка, са спа-

зени всички изисквания и техноло-
гии. В резултат от изпълнението на 
този проект ще се намалят водните 
загуби в разпределителната мрежа 
и ще се подобри качеството на пи-
тейната вода за населението. 

Три села в община Сандански 
с нова водопроводна мрежа
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Призът „Най-добър 
град за бизнес в Бъл-
гария“, с който наско-
ро Пловдив се окичи, е 
признание, стига да има 
и покритие. Поне така 
смятат част от фирмите, 
развиващи дейност под 
тепетата. 

Според Радослав Бо-
зуков - председател на 
Бизнес експертния съ-
вет в Пловдив, наградата 
е дадена доста авансо-
во. Трябва още много, за 
да припознае бизнесът 
Пловдив като най-до-
брия град за инвестиции. 
местната администрация 
работи бавно и мудно, 
бюрокрацията пречи на 
хората, които правят реа-
лен бизнес. Затова и гра-

дът не се възприема сери-
озно като делови център. 
По-скоро ни определят 
като място за развлече-
ние, коментира Бозуков. 
По думите му, мантали-
тетът на пловдивчани е 
по-близък до азиатския, 
за разлика от ритъма и 
динамиката на София.

Строителният бизнес 
в града също подхожда 
с резерви към наградата. 
„малко съм скептичен 
относно това доколко е 
заслужена. моите на-
блюдения обхващат само 
строителния процес, но 
той включва толкова ши-

рока гама от дейности, 
че може да е мерило за 
равнището на бизнеса. 
Има ли строителство, има 
и бизнес“, убеден е инж. 
Саркис Гарабедян, из-
пълнителен директор на 
„Тирлин“ ад. 

Според него по този 
показател София е както 
винаги на първо място. 
Варна и Бургас също се 
развиват с добри темпове. 
а има и малки градове, на 
които Пловдив може само 
да завиди, категоричен е 
инж. Гарабедян. 

мнението на икономи-
стите за наградата също 
е уклончиво. „Трудно ми 
е да приема, че най-до-
брите условия за бизне-
са, фирмите и инвестито-
рите са именно в Града 
под тепетата“, коментира 
доц. Красимир давчев, 
икономически експерт и 
университетски препо-
давател. Сянка на съмне-
ние в обективността на 
надпреварата дава дори 
само фактът, че Пловдив 
има четири индустриал-
ни зони, които на практи-
ка не действат. още като 

общински съветник по 
времето на кмета Иван 
Чомаков доц. давчев е 
поставял въпроса за тях-

ното възраждане. Така и 
не станало ясно защо по 
Закона за устройство на 
територията няма кон-

трол и каква е причината 
на терените на тези ин-
дустриални зони да са ос-
танали само съборетини.

П л о вд и в  с п еч е л и 
тази награда само защо-
то от община „марица“ 
не пожелахме да участ-
ваме в конкурса. Такса-
та беше висока. Пред-
почетох, вместо да по-
луча още един приз или 
плакет, да даря сред-
ствата на някоя детска 
градина или читали-

ще. В крайна сметка 
се знае коя е най-бързо 
развиващата се общи-
на с най-много бизнес 
инвестиции. Идеята е 
да си помагаме и да си 
сътрудничим, а не да 
показваме кой е по-го-
лям и по-велик. 

Именно с тази цел 
създадохме индустри-
ална зона „Тракия“, в 
която влизат 9 общини 
- за да се подкрепяме за 
различни инвестиции, 
като паралелно с това 
се опитваме да помага-
ме на бизнеса с каквото 
можем. достатъчно ни 
е проблемен животът, в 
достатъчно трудно вре-
ме живеем, така че по-
добре да си партнира-
ме в името на хората, в 
името на областта и на 
България. 

Когато някой от мо-
ите колеги от област 
Пловдив спечели приз, 
аз винаги се радвам 
и му се възхищавам, 

защото успехът му е 
следствие  на  много 
труд. Само човек, кой-
то е бил на този пост, 
може да оцени какво 
коства една награда, 
без значение каква. аз 
съм получавал няколко 
приза - за най-добро 
място за инвестиции, 
за най-добро партньор-
ство и сътрудничест-
во с бизнеса... Нека и 
други мои колеги бъдат 
отличени, нека и те да 
се радват!

РЕГИоНИ

Наистина ли Пловдив е най-добрият град 
за бизнес в България

Русе бе един от най-
големите конкуренти на 
Пловдив в класацията 
за „Най-добър град за 
живеене в България“. И 
ако Градът под тепета-
та бе определен от чи-
тателите на „24 часа“ 
за най-успешното мяс-
то за правене на биз-
нес, то слушателите на 
„дарик радио“ връчи-
ха категорично приза 
на крайдунавския град. 
„Това е доказателство, 

че когато имаме обща 
кауза, всеки има своята 
роля и своя принос към 
онова, което всички ние 
желаем - а именно да 
възродим Русе, да про-
меним неговия облик и 
да съхраним неговите 
традиции“, каза кметът 

Пламен Стоилов на це-
ремонията по връчване 
на наградите. „Русе по-
каза, че е град лидер. 
Последните четири го-
дини ние направихме 
много неща. Но самият 
факт, че русенци се обе-
диниха около една кауза, 
около една идея и спе-
челиха, показва, че те 
повярваха в промяната“, 
каза още градоначални-
кът. Стоилов увери, че 
оттук нататък ще дейст-

ва с още по-високо тем-
по и по-високи цели, за 
да отговори градът на 
очакванията на бизнеса 
и инвеститорите. „аз 
съм убеден, че Русе ще 
има трайно място сред 
водещите градове“, ка-
тегоричен бе кметът.

За последните три го-
дини общината е при-
влякла ресурс от 103 
млн. лв., като само през 
2014 г. са завършени 
обекти за 17,8 млн. лв., 
сочат данни от отчета на 
администрацията. Със 
7,3% пък са нараснали 
чуждестранните инвес-
тиции за една година. 
Най-много пари - 270 
милиона евро, са вложе-
нията в промишлените 
предприятия в областта. 
В сектора на услугите 
- транспорт, търговия, 
хотелиерство и ресто-
рантьорство, инвести-
циите са за малко над 40 
милиона евро. Сред най-
големите инвеститори е 

немска компания - про-
изводител на електрон-
ни и механични части 
за автомобилната индус-
трия, с вложения за 21 
млн. лева и намерение 
за разширяване. При-
нос има и френска фир-
ма за производство на 
продукти от алуминиеви 
сплави за автомобилната 
промишленост с инвес-
тиции за 100 млн. евро. 
Предприятието осигу-
рява и значителен брой 
работни места.  Сред 
чуждестранните фирми, 
инвестирали в Русе през 
миналата година, е и ис-
панска компания, която 
е направила вложения за 
42 млн. лева. 

Русе показа, че е лидер

Ако ние бяхме участвали, 
щяхме да спечелим

Наградата не е реална, 
смятат фирми под тепетата

 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

Димитър Иванов, кмет на община „Марица“:

Пламен Стоилов: КОНКУРЕНТИ
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„Първа копка на лук-
созния комплекс „Ва-
рна Сити Парк“, който 
ще израсне в центъра 
на морската ни столица, 
направиха на 17 април 

главният изпълнител 
- строителна компания 
„Сити Билдинг“ оод, и 
инвеститорът на обекта 
„Интерсервиз Узунови“ 
ад. Със своите 6000 
кв. метра паркова зона 
и осемте „цветни“ жи-
лищни сгради с имена 
на растения - „акация“, 
„Бреза“, „Върба“, „Гарде-
ния“, „детелина“, „Ела“, 
„Жасмин“ и „Здравец“, 
комплексът ще е новото 
бижу на Варна. За това 
допринася както водеща-
та концепция на проекта, 
която залага на човека, 
неговата индивидуалност 
и личното му простран-
ство, така и очакваното 
перфектно качество на 
строителство. Като во-
деща фирма в бранша 
„Сити Билдинг“ оод не-
веднъж се е сблъсквала с 
предизвикателства, които 
изискват находчивост и 
изобретателност. 

Постоянното развитие 
на българската икономи-
ка, динамиката на ино-
вациите и технологиите, 
конкурентното съревно-
вание, увеличаващите се 
държавни изисквания и 
обществени очаквания - 
всички тези фактори тлас-

кат модерната строителна 
фирма към творчество, 
професионализъм и целе-
устремено развитие. 

За „Варна Сити Парк“ 
„Интерсервиз Узунови“ 

ад и „Сити Билдинг“ 
оод залагат на изцяло 
иновативни технологии и 
материали с неоспоримо 
качество. 

Комплексът е с контро-
лиран достъп, 6000 кв. м 
парк за нуждите на живу-
щите, 24 часа видеонаб-
людение и жива охрана, 
279 открити и покрити 
паркоместа, централно 
топлоподаване с индиви-
дуално измерване.

„Варна Сити Парк“ 
с водещ проектант арх. 
Свето слав Станисла -
вов (архитектурно бюро 
„STARH“) предлага ком-
позиция от осем отдел-
ни блока с оптимални 
размери, възприемани в 
пространството по-ско-

ро като малки бутикови 
сгради в общ архитекту-
рен ансамбъл. Това дава 
възможност всеки от жи-
лищните модули да при-
тежава собствен паркинг 

и парково пространство, 
прелято в обща градина 
за целия комплекс.

Комплексът се състои 
от сгради с модерен ди-

зайн и функционалност, 
ситуирани в среда с бо-
гата зеленина, удобни ко-
муникации и комфорт на 
обитаване.

Предвиден е централен 
вътрешен двор с детски 
площадки, водни площи, 
места за отдих. 

ортогоналната форма и 
разположение на сгради-

те е в синхрон с околно-
то застрояване и въпреки 
съвременната си визия 
и замисъл, се вписва в 
контекста, без да се на-
трапва. Всяка сграда има 
собствен уникален образ 
от различни перспектив-
ни ракурси. Постигнат е 
свеж и елегантен дизайн 
с помощта на заоблени-

те ръбове на обемите и 
белия цвят на сградите, 
с подчертано достъпни 
материали и лесни за из-
пълнение форми. оме-
котяването на обемите в 
контактните зони с дру-
гите сгради създава леко 
и уютно пространство без 
излишна агресия, подхо-
дящо за жилищна среда. 
Белият цвят абсорбира 
светлина и оптично съз-
дава усещането за по-го-
леми пространства между 
сградите.

Комплексът се намира 
в разширения център на 
Варна, в непосредствена 
близост до три булеварда: 
„Република“, „Владислав 
Варненчик“ и „Сливни-
ца“. отделен е посред-
ством зелена зона от бул. 
„Република“, има поглед 
към мол „Галерия“, в бли-
зост е до търговски ком-
плекс „Варна Тауърс“. В 
съседство има училища, 
детски градини, търгов-
ски центрове и удобни 
комуникации.

ИНВЕСТИцИИ

„Варна Сити Парк“ - с респект към 
индивидуализма, екологията и качеството
„Сити Билдинг“ ООД и „Интерсервиз Узунови“ АД 
направиха първа копка на комплекса

„Сити Билдинг“ оод е учредена 
през 2007 година и вече има богат про-
фил от реализирани строителни обек-
ти във Варна, к.к. „Св. Св. Константин 
и Елена“, к.к. „албена“, както и цяла 
Североизточна България.

Компанията е специализирана в 
жилищно и курортно строителство; 
административни и промишлени сгра-

ди; реставрация и саниране на сгради; 
проектиране на интериорни решения 
за домове, офиси, магазини или за-
ведения. Фирмата работи с доказали 
се на пазара доставчици, предлагащи 
висококачествени материали и услуги. 
основен партньор и доставчик „Сити 
Билдинг“ оод намира в лицето на 
„дИ ЕС ХоУм“ оод - www.dshome.bg

КОМПАНИЯТА
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Лилия ЛОЗАНОВА

Свлачището по пътя 
за шуменския квартал 
дивдядово се активизира 

вследствие на продължи-
телните валежи. от май 
2014 г. до момента вале-
жите са 200% над месеч-
ните норми, посочиха от 
община Шумен.

Заради проблема са за-
творени двете ленти за 
движение в посока див-
дядово-Шумен, но плат-
ното в обратна посока 
засега няма да бъде бло-
кирано.

В най-компромети-
рания участък ще бъде 
излят асфалт. „Планира-
ме в близките един-два 
месеца да не се затваря 

поне едната лента за дви-
жение, защото потокът 
от автомобили е голям“, 
поясни Красимир Косев - 
специалист по аварийни-
те ситуации в местната 
администрация. 

Работници от път-
ностроителна фирма вече 
попълват големите пук-
натини с инертни мате-
риали. целта е да се спре 

проникването на дъждов-
на вода, която допълни-
телно свлича земни маси.

Предстои проектът за 

пътния участък, засегнат 
от свлачището, да бъде 
внесен в мРРБ за стано-
вище.

Правителството отпус-
на 100 млн. лева за ре-
монтно-възстановителни 
дейности на участъци от 
автомагистралите „Тра-
кия“ и „Хемус“. Рекон-
струкцията е наложител-
на поради силно амор-
тизираните асфалтови 
настилки в някои участъ-
ци на двете магистрали. 
Пътната настилка е с мно-
жество пукнатини и раз-
рушения, дупки, неравни 
дребнообхватни кръпки и 
слягания. от въвеждане-
то им в експлоатация до 
момента са изпълнявани 
само локални машинни и 
ръчни кърпежи. Извърш-
ването на ремонтно-въз-
становителните дейности 
ще доведе до възстано-
вяване на изискуемите 
технически параметри, 

удължаване на експло-
атационния период на 
автомагистралните учас-
тъци и осигуряване на 
по-голяма безопасност на 
движението. Инвестици-
ята осигурява ремонт на 
над 100 км магистрални 
участници, в това число 
цялостна подмяна на из-
носващия пласт от асфал-
тобетон, подобряване на 
отводнителната система 
и възстановяване на хо-
ризонталната и вертикал-
ната пътна сигнализация. 
автомагистралите не са 
ремонтирани от над 20 го-
дини, а след зимния сезон 
състоянието на настилки-
те се е влошило допълни-
телно, заяви министърът 
на регионалното развитие 
и благоустройство Лиляна 
Павлова. Тя уточни, че с 

одобрените средства ще 
започне поетапен ремонт 
при много ясен график. 

Ще бъде извършен ос-
новен ремонт и на всич-
ки мостове и съоръжения 
по старите участъци на 
магистралите. дейност-
ите ще обхванат участъ-
ците от 5-и до 10-и км, 
от 60-и до 90-и км и от 
119-и до 134-ти км. За 
ам „Хемус“ участъци-
те са четири по направ-
лението Шумен-Варна. 

министърът подчерта, 
че ремонтите дейности 
ще стартират в края на 
април, с временно пре-
късване през лятото. Тя 
обясни, че обходни марш-
рути няма да може да се 
организират навсякъде, 
затова водачите трябва 
да спазват стриктно въ-
ведените ограничения и 
да са много внимателни. 

„Ремонтите са спешни 
и наложителни. обемът 
на работа ще е огромен, 
затова няма да можем да 
работим в кратки срокове. 
Няма просто да преас-
фалтираме или да кърпим 
дупки, а ще извършваме 
основен ремонт, какъвто 
е нямало в последните 20 
години“, бе категорична 
министър Павлова.

ИНФРаСТРУКТУРа

Активизира се свлачище в шуменски квартал

Рехабилитацията се налага заради амортизирани 
асфалтови настилки, полагани преди 20 г.

Осигуриха 100 млн. лв. за спешни 
ремонти на две магистрали

Ремонтът на лявото 
платно на виадукт „Елеш-
ница“ на автомагистрала 
„Хемус“ ще стартира до 
края на месец април, ин-
формираха от агенция 
„Пътна инфраструктура“. 
По време на строител-
но-ремонтните дейности 
движението ще се осъ-
ществява двупосочно в 
дясното платно на съо-
ръжението, в посока Ва-

рна. Преминаването по 
активната аварийна лента 
на виадукта беше ограни-
чено от 18 януари поради 
възникване на дълбоки 
дупки във връхната кон-
струкция и опасност от 
пътнотранспортни произ-
шествия. След извършен 
оглед на участъка експер-
ти от Института за пъти-
ща и мостове към аПИ са 
установили необходимост 

от ремонт на 17 бетонови 
панели. освен това трябва 
спешно да бъде подмене-
на хидроизолацията и да 
се положат нови асфалто-
ви пластове. междувре-
менно е разработен техно-
логичен проект за ремонт 
на повредените панели, 
подмяната на хидроизо-
лацията и асфалтовите 
работи. Предвидените 
дейности ще обхванат ця-

лото платно за движение 
- аварийната, активната и 
изпреварващата лента. Ре-
монтът се очаква да про-
дължи около 6 месеца при 
благоприятни метеороло-
гични условия. от аПИ 
напомнят, че от януари 
до април не са извърш-
вани ремонтни дейности 
на съоръжението поради 
неблагоприятните атмос-
ферни условия.

Големи инфраструк-
турни обекти за почти 
140 млн. лв. ще бъдат 
изпълнени през тази го-
дина в столицата. Това 
заяви Любомир Христов, 
зам.-кмет по транспор-
та на София. По думи-
те му, средствата по на-
правление „Транспорт 
и транспортни кому-
никации“ са насочени 
към конкретни с целево 
финансиране, свързано 
с изпълнението на Ка-
питаловата програма на 
Столичната община за 
рехабилитация, изграж-
дане на по-големи улици 
и базова инфруструкту-
ра. По-голямата част от 
средствата се осигуряват 
от три основни източни-
ка - европейско финан-
сиране, заемни средства 
по заема с Европейската 

инвестиционна банка и 
собствени средства на 
общината, които се оси-
гуряват от бюджета на 
града, отбеляза Христов.
Той посочи, че бюджет-
ната рамка е насочена и 
към цялостните ремонти 
на тротоарите, които се 
изпълняват под формата 
на програми в различни 
части на града. 23 мили-
она лева са предвидени 
за текущи ремонти на 
уличната мрежа, като от 
тях 15 млн. лв. са за из-
кърпване на дупки. два 
милиона са за обновя-
ване на тротоарите. По 
линия на Капиталова-
та програма, която е на 
стойност 700 млн. лв., 
средствата за големите 
инфраструктурни обекти 
са около 140 млн. лв., 
каза Христов. 

Влагат 140 млн. лв. 
в улиците на София

ПАРАЛЕЛНО

Стартира реконструкцията 
на виадукт „Елешница“
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Хърват ският  биз -
нес проявява огромен 
интерес към инвести-
ции и партньорство с 
български компании. 
Това стана ясно по вре-
ме на хърватско-бъл-
гарския бизнес форум, 
който беше открит от 
президентите  Ро сен 
Плевнелиев и Колин-

да Грабар-Китарович. 
Проектиране и строи-
телство на магистрална, 
железопътна и енергий-
на инфраструктура, хра-
нителната индустрия, 
електронното здраве-
опазване и туризъм са 
секторите, към които са 
се насочили хърватски-
те компании. Българ-

ският държавен глава 
ги покани да участват 
във всички процедури и 
търгове за инфраструк-
турни проекти, които 
предстоят да стартират 
у нас, както и да използ-
ват възможностите на 
нашите технологични 
паркове и индустриал-
ни зони. Президентът 
отбеляза още, че реди-
ца български компании 
вече действат успешно 
в Хърватия в сферата 
телекомуникациите, коз-
метиката, доставката на 
автомобилни компонен-
ти, продажбата на елек-
троника и техника за до-
макинството. По думите 
му, само за последната 
година стокообменът 
между двете страни е 
отбелязал ръст от 50%. 
Подобряването на реги-
оналната транспортна 
и енергийна свързаност 
и стратегическото по-
ложение на Балканите 
между Европа и азия 

също създават пред-
поставки за по-активно 
взаимодействие между 
компаниите от региона, 
посочи президентът. 
Той подчерта, че с ев-
ропейско финансиране 
предстои изграждането 
на интерконекторните 
връзки между газопре-
носните системи на дър-

жавите от Югоизточна 
Европа, както и модер-
низирането на железо-
пътната и транспортната 
инфраструктура, която 
свързва региона с азия. 
„Само с взаимни уси-
лия можем да достигнем 
нивата на развитие на 
нашите партньори от 
ЕС“, категоричен беше 
Росен Плевнелиев. Пред 
бизнеса хърватският 
президент Колинда Гра-
бар-Китарович посочи, 
че фирмите от двете 
страни трябва да бъдат 
по-добре информира-
ни за възможностите, 
които България и Хър-
ватия предоставят за ин-
вестиции. Според нея 
енергийната диверси-
фикация и енергийната 
сигурност са от изклю-
чителна важност за биз-
неса в региона, затова 
и Хърватия работи по 
проект за изграждане 
на газов терминал на 
остров Кърк.

С около 15% се е уве-
личило търсенето на 
кредити за покупка на 
жилища от началото на 
годината, сочат данните 
на една от компаниите за 
кредитно консултиране у 
нас. Ръст има и в търсе-
нето на потребителските 
кредити, като основната 
причина са предстоящите 
ремонти на жилища или 
дълго отлагани покупки 
за дома. анализаторите 
коментират, че българи-
нът все по-рядко тегли 
заеми за почивка, пъту-

вания или богата тра-
пеза. Хората се опариха 
покрай кризата, станаха 
по-разумни и започна-
ха да се глезят само със 
спестени средства, смя-
тат банкови чиновници. 
Заеми се теглят предим-
но от трезорите, защото 
лихвите паднаха много и 
освен това условията ста-
наха по-прозрачни заради 
промените в законода-
телството. Финансистите 
смятат, че някои от фир-
мите, отпускащи небан-
ково финансиране, са въ-

вели редица допълнител-
ни такси, които не влизат 
пряко в цената на заема 
(годишен процент на раз-
ходите - ГПР), но зна-
чително оскъпяват кре-
дитите до предишните 
високи нива на лихвите. 
от друга страна, банките 
се усетиха и започнаха да 
предлагат потребителски 
заеми от 500-1000 лв., 
които станаха предпо-
читани заради ГПР от 
13-15%, което доскоро 
не правеха, смятат още 
експертите. 

ИКоНомИКа

Теглят се повече средства и за домашни ремонти

 Жилищните кредити скочиха с 15%

Разходите за придо-
биване на дълготрайни 
материални и нематери-
ални активи в промиш-
леността през 2014 г. са 
с 3,9% повече спрямо 
2013 година, отчита ан-
кета на НСИ, проведена 
сред бизнеса през март 
т.г.

Тя показва, че плано-
вете на промишлените 
предприятия през 2015 
г. са за свиване на инвес-
тициите с 30,4% спрямо 
направените през пре-
дходната година.

В общия обем на оч-
акваните разходи за при-
добиване на дълготрай-
ни материални и нема-
териални активи през 
2015-а делът на частния 
сектор е около 81%, като 
мениджърите предвиж-
дат намаление на инвес-
тиционните си програми 
с 37,8% спрямо 2014 го-

дина.
По основни производ-

ствени групировки най-
голям относителен дял в 
очакваните инвестиции 
през 2015 г. формират 
енергетичните и свър-
заните с водата отрасли 
(36,3%), при които се 
предвижда намаление от 
34,4% спрямо предход-
ната година.

На второ и трето мяс-
то по прогнозен обем 

на инвестициите са от-
раслите, произвежда-
щи стоки за междинно 
потребление (с относи-
телен дял от 34,1%), и 
тези, произвеждащи не-
дълготрайни потреби-
телски стоки (с относи-
телен дял от 16,9%), кои-
то също очакват намале-
ние на инвестиционните 
си програми съответно 
с 26,9 и 29,1% спрямо 
2014 година.

Бизнесът свива инвестициите 
през 2015 година

между 100 хил. и 1 млн. лв. 
за проекти по оперативна про-
грама „Иновации и конкурен-
тоспособност“ могат да получат 
български компании, съобщи 
икономическият министър Божи-
дар Лукарски. Средствата са по 
оперативна програма „Иновации 
и конкурентоспособност“ 2014-
2020 г. и са част от мерките за 
насърчаване на малките и средни 

фирми у нас. 
„За микропредприятията мини-

малният и максималният размер 
е от 100 000 до 500 000 лева. За 
малките предприятия сумата е 
между 200 000 и 750 000 лева, а 
за големите е от 300 000 лв. до 
милион. максималният размер на 
безвъзмездната помощ е между 
35 и 70% от стойността на про-
екта и зависи от категорията на 

фирмата и региона“, уточняват от 
икономическото министерство. 
основният фокус на оперативна-
та програма е насочен към подпо-
магането на малките и средните 
фирми. Ще се търси повишава-
не на конкурентоспособността 
на българските фирми, както и 
включването им в регионални и 
глобални вериги.

„оперативната програма е ос-
новният механизъм за постигане 
на заложените в националната 
стратегия цели, насочени към 
повишаване на експортния потен-
циал и подобряване на достъпа 
на малките и средните предпри-
ятия до финансиране. Бюджетът 
е в размер на 1,39 милиарда евро, 
от които отпуснатите от ЕК са 1,8 
милиарда“, допълва икономиче-
ският министър.

Отпускат от 100 хил. лв. до милион за 
проекти на малки и средни предприятия

Хървати искат 
да строят у нас
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Лилия ЛОЗАНОВА

Първа копка на летен 
информационен център 
бе направена в Шумен. 
Той се изгражда на Шу-
менското плато, където 
минава туристопотокът 
в града. Изпълнител на 
строителните дейности 
е  шуменскат а  фирма 
„Барс“. Строежът е част 
от проекта „Устройство и 
управление на Природен 
парк „Шуменско плато“, 
който е на стойност малко 
над 4,8 млн. лв.

Новата сграда ще бъде 
издигната на мястото на 
сега съществуващия Ле-
тен център. Тя ще бъде 
триетажна, с височина 
около 15 метра, като на 
покрива ще бъдат поста-
вени и новите телескопи 
на астрономите от Шу-

менския университет. 
Единият е  профе сио -
нален, 40-сантиметров. 
Вторият, който е 30-сан-
тиметров, ще служи за 
учебни и научни цели. В 
сградата ще има зала за 
наблюдение на пещера 
Бисерна и зала за наблю-

дение на небесни тела. 
Шуменският университет 
е предоставил и автома-
тична климатична стан-
ция, която също ще бъде 
монтирана в обекта. След 
приключване на строежа 
ще бъде изграден модерен 
образователен център.

На официалната цере-
мония присъстваха пред-
седателят на общински 
съвет - Шумен, проф. Ге-
орги Колев, заместник об-
ластният управител Петко 
Шаренков, директорът на 

Природен парк „Шумен-
ско плато“ Сашко Кунев 
и проф. диана Кюркчие-
ва от ШУ „Епископ Кон-
стантин Преславски“. ди-

ректорът на Природния 
парк Сашко Кунев опре-
дели началото на стро-
ителните дейности като 
знаково събитие.

Проф. диана Кюркчи-
ева заяви, че е изключи-

телно щастлива от факта, 
че започва строителство-
то на сградата, на която 
ще бъдат поставени двата 
нови телескопа. Тя пояс-

ни, че астрономическата 
апаратура, която ще бъде 
инсталирана на платото, 
е на стойност 150 000 лв. 
Закупена е по проект, фи-
нансиран от Национален 
фонд „Научни изследва-
ния“ преди около 5 годи-
ни. „Тези телескопи, тази 
обсерватория се чакат от 
цялата шуменска общест-
веност. Тук ще бъде из-
граден един привлекате-
лен туристически център, 
а за популяризацията на 
астрономията това ще е 
прекрасна възможност“, 
каза още проф. Кюркчи-
ева.

освен изграждането на 
тази сграда мащабният 
проект предвижда още 
реновиране на посетител-
ската инфраструктура, ре-
монт на пещера Бисерна, 
залесителни мероприятия 
и др. Проектът трябва да 
бъде финализиран през 
октомври тази година.

ПРоЕКТИ

Николай АНТОНОВ

Кметът на община 
Благоевград д-р атанас 
Камбитов е инициатор 
за изработването на кар-
ти, които показват ясно 
петната, които ще се 
предлагат за продажба 
в четирите вилни зони в 
Благоевград. Това се пра-
ви с цел да бъдат улесне-
ни желаещите да закупят 
общинска земя в някоя 
от местностите. Карти-
те включват план за ре-
гулация и застрояване. 
Терените са оцветени, за 
да улесняват гражданите, 
които проявяват интерес 
към закупуване на пар-
цел в някоя от четирите 
вилни зони в Рила пла-
нина - „Картала“, „до-
бро поле“, „Бодрост“ и 
„Септемврийче“. Леген-
дата на картите включва 
площ за общо ползване, 

обозначена с жълт цвят 
и терени за продажба в 
зелено. Върху скиците 
с римски и арабски ци-
фри са идентифицирани 
урегулираните поземле-
ни имоти. За вилна зона 
„Септемврийче“ те са 25, 
за „Картала“ - 19, „ до-
бро поле“ - четири, и 13 
за вилна зона „Бодрост“. 
Квадратурата на терени-
те също е различна - от 
400 до 1000 квадратни 

метра. Преобладаващи 
са площите между 400 и 
600 кв. метра.

до този момент из-
ключително голям ин-
терес към свободните 
вилни терени проявяват 
много чужденци не само 
от съседна Гърция, но и 
от македония и Сърбия.

документи кандидат-
купувачите могат да по-
дават в деловодството на 
община Благоевград. 

 Поли ВАСИЛЕВА

Започна  строител -
ството на нов спортен 
комплекс във Вършец, 
съобщи кметът Иван 
Лазаров. Проектът на 
общината предвижда 
обновление на сега съ-
ществуващия стадион 
и изграждане на много-

функционална спортна 
зала с покрит плувен 
басейн. Строителството 
се финансира чрез Про-
грамата за развитие на 
селските райони. Стой-
ността му е 5 856 906 
лв.

Проектът предвижда 
изграждане на спорт-
на зала с размери 36 на 
47,50 метра със спортно 

поле, на което ще мо-
гат да се играят волей-
бол, баскетбол, хандбал, 
тенис на корт и други 
спортове. В нея ще мо-
гат да се провеждат и 
мероприятия от култу-
рен характер. Към за-
лата ще има и обслуж-
ващи помещения - фит-
нес зала, съблекални, 
възстановителен център 
и медицински кабинет. 
Трибуните ще бъдат за 
730 зрители.

 Към залата ще има и 
покрит плувен басейн 
с размери 25 на 12,50 
метра.

Изпълнител на проек-
та е фирма „Калистратов 
груп“ - оод - София. 

Карти показват площите за продажба 
в 4–те вилни зони на Благоевград

Строят спортен комплекс във 
Вършец

В сградата ще има зала за наблюдение 
на пещера Бисерна

Летен информационен център изграждат 
на Шуменското плато
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Терасата е едно от 
специалните простран-
ства в дома, което пече-
ли все повече внимание. 
То е свързващото звено 
между жилищната част 
и природата и от нашата 
фантазия и усет зависи 
колко хармонична ще е 
тази връзка. Най-честото 
ограничение, което има-
ме, е малкото простран-
ство. Затова трябва да 
планираме добре всеки 
детайл. В тези няколко 
метра може да се оформи 
домашен оазис, да се на-
прави кът за посрещане 
на гости или уединено 
работно място, ако оста-
налата част на дома е пре-
населена. В зависимост 
от предназначението на 
терасата, архитектурните 
й особеност и размери 
идва и изборът на мебели. 
добре е да са компактни, 

функционални и мобилни 
по възможност. ако жела-
нието ви е да превърнете 
балкона в работен каби-
нет, то плъзгащи врати, 

вградени шкафове, стела-
жи с книги и компютърно 
бюро са добър вариант. 
ако пък искате да създаде 
зона за отдих, може да 
поставите диванче, стол 
лежанка, хамак и маса за 
кафе. „Физиономията“ на 
балкона зависи до голяма 
степен от локацията на 
самото жилище. ако то се 
намира над прашна улица 
с голям трафик, може би 
е по-добра идея терасата 
да се обособи като мал-
ка градина с интересни 
растения. Разполагате ли 
обаче със сравнително го-
ляма тераса, чист въздух 
и панорама, не се коле-
байте да я превърнете в 

прекрасно място за отдих 
и срещи с приятели. об-
завеждането и изборът на 
мебели зависи изцяло от 
пространството и вкуса 
на обитателите. ако бал-

конът е малък или тесен, 
би било добре да се из-
берат сгъваеми столове 
и маси, които при нужда 
могат да се подпрат до 
стената. ако пък терасата 
е просторна можете да 
се поглезите с обзавеж-
дане с мека мебел. То е 

гаранция за уют и ком-
форт, но в този случай 
пространството трябва 
да е защитено от атмос-
ферните влияния и недо-
сегаема за дъжда и снега. 

Чудесно решение за го-
леми и открити балкони 
са ратановите мебели. За 
повече практичност об-
завеждане от синтетичен 
ратан също върши работа, 
особено ако е в комбина-
ция с повече зелени зони 
в близост.

ИНТЕРИоР

Връзката между жилищната част и 
природата е удобно място за релакс, 
кът за гости или зона за работа

Фантазия и практичност си дават 
среща на балкона
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Нестандартно учебно 
заведение, разработено 
от британския архитект 
Томас Хизервик съв-
местно със специалисти 
от „CPG consultans“, от-
вори врати в Сингапур. 
Техническият универси-
тет Nanyang Technology 
University в азиатската 
държава бе открит пре-
ди броени дни, цели две 
години и половина след 
старта на строителните 
дейности. 

Необичайното здание 
се състои от дванаде-
сет кръгли кули, зао-

стрени в основата като 
свещи, които образуват 
просторен атриум. об-
ществените и учебните 
пространства в сградата 
се преплитат посред-
ством открити коридо-
ри тераси, създавайки 

динамична среда, която 
благоприятства продук-
тивното взаимодействие 
между студенти и пре-
подаватели. 

Бетоновите стълби и 
кабините на асансьори-
те са украсени с рисун-
ки на различни теми от 
областта на науката, из-

куството и литература-
та. Те са специално раз-
работени от илюстрато-
ра Сарой Фанелли.

„Това е първият ни 
проект в азия. Той ни 
предостави уникалната 
възможност да преос-
мислим традиционно-
то разбиране за акаде-
мична среда“, обясня-
ва Томас Хезервик. По 
думите на архитекта, 
в епохата на високите 
технологии най-важно е 
наличието на простран-
ство за социални кон-
такти, в което студенти-
те могат да се срещат и 
да се учат един от друг.

ЕКСТЕРИоР

12 гигантски кули увенчаха 
университет в Сингапур
Проектът преосмисля 
азиатското разбиране 
за академична среда
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Едва ли има човек, 
който не би се впечат-
лил от тайнствените 
красоти на природата и 
един от феномените й - 
пещерата „дяволското 

гърло“. освен легендата 
за орфей и Евридика, 
пещерата е известна и с 
това, че каквото падне 
във водите й, никога не 
излиза. Страховитото 
„гърло“ се намира в За-
падните Родопи, на 1,8 

км северно от село Три-
град и на 17 км южно 
от град девин. Това е 
една от малкото наши 
пещери, в която няма 
интересни образувания. 

Но това, което привлича 
годишно хиляди посе-
тители, е възможността 
да усетиш с всичките 
си сетива бучащия под-
земен свят и да видиш 
с очите си, на какво е 
способна водата. „дя-

волското гърло“ е про-
пастна пещера, която е 
формирана вследствие 
на пропадането на зем-
ните пластове. Във ви-
димата си част тя няма 
разклонения. Входът на 
пещерата наподобява 
дяволска глава, в гърло-
то на която се изливат 
водите на Триградска 
река. Вътре се влиза 
през прокопан в скалата 
150-метров тунел, който 
в началото е прав, но 
малко след това започва 
да се извива като сер-

пентина. В началото й 
има отвор, през който 
се вижда огромната и 
бучаща зала. Това е и 

„окото“ на дявола, през 
което всичко, изглежда 
страховито. Серпенти-

ната води до „Бучащата 
зала“, в която се намира 
най-високият подземен 
водопад на Балканите. 
Той се спуска от 42 м 
височина, образувайки 
огромната зала.  дъл-
жината й е 110 метра, 
ширината - 40 метра, а 
височината й достига до 
35 метра. Това е най-го-
лямата зала в български-
те пещери след тази на 
деветашката пещера. В 
„дяволската зала“ може 
да се побере катедралата 

„Св. александър Нев-
ски“. Близо до нея има 
и малък скален параклис 

с чешма, където посети-
телите пускат монети за 
здраве. След нея водите 
на подземната река се 
губят и започва шеметно 
изкачване право нагоре 
по стръмните стъпала, 
които са 301 на брой. 
Екскурзоводите разказ-
ват, че през 1968 година 
придошлата река вкарва 
в гърлото на дявола 350 
кубика дървен матери-
ал, от които нито една 
треска не излиза на из-
хода. опит с оцветители 

показва, че минава по-
вече от час и половина, 
преди водата да измине 
краткото разстояние от 
единия до другия отвор, 
което поражда загадки 
за мащабите на систе-
мата от подземни реки. 
В пещерата са изсечени 
три релефа. Първият от 
тях представлява дявол-
ската глава, която е раз-
положена близо до входа 
за посетители. Вторият 
е фигура на мъж в цял 
ръст, в античен стил. Тя 
е изсечена в камъка в 
„Бучащата зала“. Трета-
та е фигурата на Богодо-
рица в нишата-олтар.

ПЪТЕШЕСТВЕНИК

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

„Дяволското гърло“ пази тайните на 
Орфей и Евридика

Легендата говори, че 
именно през „дявол-
ското гърло“ орфей се 
спуска в подземното 
царство на Хадес, за да 
спаси своята Евридика.
от траките е останало 
преданието, че тук са 
хвърляли вождовете, за 
да останат безсмъртни. 
Столетия наред хората 
със страхопочитание 
вярвали, че тук е вхо-

дът към другия свят, 
пътят към безсмърти-
ето. В чест на богове-
те на подземния свят 
народът принасял в 
жертва най-красиви-
те девойки, за да уми-
лостивят злите сили. 
местните жители раз-
казват, че нищо, влязло 
в подземния лабиринт 
на пещерата, не излиза 
от нея.

ЛЕГЕНДАТА
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Използването на ма-
териалите на YTONG 
спомагат за намалява-
нето на оскъпяването 
на строителството, кое-
то, макар и неголямо, е 
следствие от проектира-
нето на сградите по Ев-
рокод. Това е един от ос-
новните изводи, до кои-
то стигнаха участници-
те в поредния семинар, 
организиран от КСЕЛа 
България, производи-
теля на клетъчен бетон 
YTONG и минералните 
топлоизолационни пло-
чи Multipor. Проявата бе 
част от специализирани 
семинари за проектира-
не на жилищни сгради 
по Еврокод и пожарна 

безопасност, които се 
провеждат в последните 
месеци. 

В лекцията си доц. д-р 
инж. Васил Кърджиев 
от УаСГ подчерта, че 
проектирането на сгради 
по Еврокод не оскъпява 
строителството същест-
вено. Според експерта 
този отрицателен ефект 
може да бъде намален, 
ако се използват леки 
строителни материали 
като YTONG, които не 
натоварват излишно кон-
струкцията. Специали-
стите са изчислили, че 
използването на обик-
новени тухли за зидария 
при проектиране по Ев-
рокод излиза два пъти 
по-скъпо, отколкото с 
прилагането на блокчета 
за зидария YTONG.

друга основна тема 
на семинара бе проек-
тирането на пожарна-
та защита на конструк- 
циите на сградите. доц. 
Иван Тодоров разгледа 
въпроса с горимостта 
на изолационните ма-
териали и опасностите, 
които крият те. На проя-
вата, организирана от 

КСЕЛа България, доц. 
д-р инж. Иван Тодоров 
и д-р инж. детелин Спа-
сов представиха опити 
с YTONG и Multipor за 
огнеустойчивост на кон-
струкцията на сграда. 
При опита с Multipor бе-
тонна плоча се облицова 
с изолационните пло-
чи и дори и след 6 часа 
няма съществено покач-
ване на температурата 
на плочата от обратната 
на горенето страна и по 
този начин конструкция-
та на зданието остава 
незасегната.

Според доц. Тодоров 
в нашите нормативни 
документи има изисква-
ния за противопожарни 

ивици при монтаж на 
изолацията на външни 
стени, които да бъдат 
изпълнени с негорим 
материал. При възник-
ване на пожар в апарта-
мент огънят много лесно 
може да се разпространи 
по цялата фасада и за 
кратко време цял блок 
да бъде обхванат от пла-
мъци. Поставянето на 
противопожарни ивици 
може да ограничи раз-
пространениено на огъ-
ня и да запази живота 
и имуществото на хо-
рата. Въпросът е да се 
обърне внимание и това 
изискване да се спаз-
ва при санирането на 
многоетажните сгради. 
Подходящи материали 
за България са минерал-
ните вати и минералните 
топлоизолационни пло-
чи Multipor. 

Техническото решение 
как да бъде прокарана 
противопожарната ивица 
е в ръцете на проектан-
тите и изпълнителите, 
смята доц. Тодоров. То, 
разбира се, може да бъде 
указано в наредба или 
в технически указания. 

За негоримите зони над 
прозорците в нашите 
норми няма конкретни 
технически изисквания. 
Само е казано да се пра-
вят, но как да се изпъл-
нят - не. Промяната на 
нормативите може да 
стане, ако самите произ-
водители, проектанти и 
строителни фирми по-
ставят конкретно неща-
та. Те са пряко заинтере-
совани, смята експертът.

Сега във връзка с ма-
совото саниране може 
строителите да подгот-
вят такива указания, 
предлага Тодоров. По 
думите му, най-удачно 

е, ако цялата изолация 
не гори - изцяло от ми-
нерална вата или друг 
негорим материал, като 
например Multipor. В 
нашата наредба за раз-
личните видове сгради 
е определена различна 
огнеустойчивост. 

доц. д-р инж. Петър 
Христов от УаСГ е на 
мнение, че пожарната 
защита на конструкция-
та е въпрос на техниче-
ско решение. Той смята, 
че особено удачно ре-
шение е използването на 
Multipor. Този продукт 
е с качествата на ми-
нералната вата, но без 

да притежава нейните 
недостатъци. минерал-
ните топлоизолацион-
ни плочи са изцяло па-
ропропускливи и така 
не се натрупва влага в 
стената. Поради мине-
ралния си състав не ста-
реят и не се променят 
качествата им във вре-
мето.

Според експерта при-
лагането на стиропор 
за изолация от противо-
пожарна гледна точка е 
рисково. По думите му 
обаче, те се слагат масо-
во. Не се спазват норма-
тивите да се слагат все 
пак негорими ивици.

YTONG намалява оскъпяването 
на строителството
Материалът гарантира пожарната 
защита на конструкциите на сградите

КСЕЛа България има 20-го-
дишна история у нас. Първона-
чално започва производството 
на автоклавен клетъчен бетон 
YTONG в завода до София. 
През 2006 г. е построен вторият 
завод в гр. добрич. от 2012 г. за-
почна производството на изола-
ционните плочи Multipor, които 
за разлика от масово използва-
ните изолационни материали са 
„дишащи“, негорими, не стареят 
и са изцяло от естествени суро-
вини. могат да се използват за 
външна и вътрешна изолация, 
както и за изолация на тавани. 
Вече в цялата страна има мно-
го обекти с такава изолация 
- „мега мол Люлин“ в София, 
къщи и блокове.

Б л о кч е т а т а  з а  з и д а р и я 
YTONG са продуктът с най-доб-
ра топлоизолационна способ-
ност сред масово използваните 
зидарски материали. Еднослой-
на стена от YTONG extrA+ 30 сm 
не се нуждае от допълнителна 
топлоизолация и това спестява 
време и разходи на инвести-
торите. YTONG се използва в 

строителството и ремонтните 
дейности на жилищни, админи-
стративни, селскостопански и 
др. сгради.

За миналата година КСЕЛа 

по света е продала повече от 
7 000 000 м3 YTONG, което би 
било достатъчно за построява-
нето на 110 000 луксозни едно-
фамилни къщи.

КАЧЕСТВО С ТРАДИЦИИ

На семинара на КСЕЛА България лектори бяха водещи специалисти в строителството и 
пожарната безопасност

Експертите са единодушни, че използването на блокчета YTONG намалява 
разходите за строителството

Поне 6 часа Multipor успешно защитава бетонната конструкция на сградата от пожар

ФоРУм


