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Нови наредби вдигат 
качеството на апартхотелите

интервю На стр. 6 КАБ На стр. 8-9

Ще въведем ли 
европейските норми в 
обществените поръчки?Нормативни и 

институционални 
пречки бавят 
кампанията за 
санирането

Инж. Емил Тасков, председател на 
Камарата на енергийните одитори:

Подробности на стр. 12 и 13

www.bosstore.bg

темАтА На стр. 4-5

Лято 2015 под знака 
на ремонтите
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Фрезованият при ре-
монтните дейности по 
магистралите асфалт ще 
бъде предоставен на об-
щини, за да рехабили-
тират пътни участъци 
в лошо състояние. Това 
съобщи министърът на 
регионалното развитие 
и благоустройството Ли-
ляна Павлова на бри-
финг в Агенция „Пътна 
инфраструктура“. 

Идеята е  местните 
власти да бъдат под-
крепени в процеса на 
поддържане и обезопа-
сяване на общинските 

пътища. „Това е стъпка 
в посока осигуряване на 
все повече инвестиции 
в качеството на пътната 
мрежа в страната в дъл-
госрочен план. Предвид 
ограничения бюджет и 
невъзможността да бъ-
дат предоставени допъл-
нителни средства за ре-
хабилитация на четвър-
токласната мрежа, фре-
зованият от ремонтите 
по автомагистралите 
материал, който ще бъде 
около 60 хил. куб. м, ще 
може да бъде използван 
за изкърпването на мал-

ките пътища“, каза още 
Павлова.

Местните власти, кои-
то желаят да получат ма-
териала, трябва да зая-
вят това в Националното 
сдружение на общините. 
То ще събира и обобща-
ва заявките, като прио-
ритизира най-спешните 
обекти. Съгласуваният с 
министъра на финансите 
списък ще бъде предста-
вен за одобрение в Ми-
нистерския съвет. 

оТ СедМИцАТА

Още за ремонтите 
на стр. 4-5

Общини ремонтират пътища 
с асфалт втора употреба
Около 60 хил. куб. м ще отидат за изкърпване 
на дупки по четвъртокласната мрежа 

двустранно споразу-
мение за водно сътруд-
ничество предложи на 
Сърбия зам.-министъ-
рът на околната среда и 
водите Павел Гуджеров. 
Предстои документът 
да бъде подписан след 
провеждането на прего-
вори между двете стра-
ни. 

Гуджеров участва във 
втората подготвителна 
среща за 23-ия Иконо-
мически и екологичен 
форум на организаци-
ята за сигурност и съ-
трудничество в европа 
(оССе), която се про-
веде в Белград. Воде-
щата тема на форума бе 
„Управление на водите 
в региона на оССе - 
повишаване на сигур-

ността и стабилността 
чрез сътрудничество“.

В рамките на посе-
щението си зам.-ми-
нистърът се срещна 
с Александър Весич, 
помощник-министър, 
отговарящ за околна-
та среда в Министер-

ството на земеделие-
то и околната среда на 
Република Сърбия. На 
срещата бяха обсъде-
ни възможностите за 
задълбочаване на дву-
странното сътрудни-
чество в управлението 
на водите. 

Подписваме споразумение за 
водно сътрудничество със Сърбия

Николай АНТОНОВ

И з ц я л о  о б н о ве н о 
спортно игрище за 53 
000 лева бе открито в жк 
„Спартак“ в гр. Сандан-
ски. „Щастлив съм, че 
продължаваме да реали-
зираме проекти, насоче-
ни към спорта и децата 
на Сандански“, каза по 
време на събитието кме-
тът на общината Андон 
Тотев.

Проектът за ремонта 
и рехабилитацията на 
спортното съоръжение 
в жилищния комплекс е 
по Програмата за разви-
тие на селските райони и 
съфинансиран от държа-

вен фонд „Земеделие“. 
Положена е изкуствена 
тревна настилка за фут-
бол върху цялата спорт-
на площадка, монтирани 
са футболни врати с пле-
тени мрежи, подменени 
и ремонтирани са оград-
ните пана. 

достъпът до спортно-
то игрище ще е напълно 
безплатен, заявиха от 
общината. За поддър-
жането и опазването на 
спортното съоръжение 
ще бъде назначен слу-
жител на граждански 
договор.

Част от производ-
ствените  мощно сти 
на Аец „Козлодуй“ са 
спрени, съобщиха от 
електроенергийния сис-
темен оператор. Причи-
ната е ниското потреб-
ление на ток в стра-
ната, както и малкия 
износ. Ремонтираният 
1000-мегаватов V блок 
на Аец „Козлодуй“ 
няма да бъде натоварен 
изцяло след включва-
нето му в електроенер-
гийната система. По-
треблението в момента 
в страната е между 3 и 
4 хиляди мегавата, а из-
носът е около 600 мега-

вата. опасенията са, че 
при такова поведение 
производството, което 
можем да си позволим 
трябва да отговаря на 
него, което ще рече, че 
евентуално биха могли 
да се наложат ограни-
чения на производстве-
ни мощности. Такива 
ограничения в момента 
има. Работят 4 от 8-те 
блока в „Марица-изток 
2“, два блока не рабо-
тят и в Тец „Марица 
изток 3“, каза изпъл-
нителният директор 
на електроенергийния 
си ст емен  оп ерато р 
Иван Йотов. 

В Сандански обновиха спортно игрище 

Спират част от 
мощностите на 
АЕЦ „Козлодуй“
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Започнаха строител-
но-ремонтни работи на 
обходния път на елхово, 
макар че първата копка 
на обекта беше напра-
вена в края на април 
миналата година. Това 
съобщи министърът на 
регионалното развитие 

и благоустройството Ли-
ляна Павлова. Заедно с 
председателя на Управи-
телния съвет на Агенция 
„Пътна инфраструкту-
ра“ инж. Лазар Лазаров 
тя провери започналото 
реално изпълнение на 
участъка - път I-7 от км 

289+456 до км 296+200. 
„целта на посещението 
ни е да дадем истински 
старт на строителните 
работи за довършването 
на ремонта на обхода 
на елхово. В момента е 
факт, че няма път“, каза 
регионалният министър. 

Тя припомни, че в пре-
дишния мандат на пра-
вителството „Борисов“ 
през 2011 и 2012 г. са 
били осигурени целеви 
средства в бюджета на 
АПИ, с които първите 
участъци от обхода са 
направени. „Имахме ан-
гажимент 2013 г. да го 
завършим изцяло, а не 
да остане неизграден 
участък от 6 км“, каза 
още регионалният ми-
нистър. Тя обясни, че 
предишното правител-
ство не е спазило този 
ангажимент, не са били 
избрани изпълнители на 
строителните дейности 
и строителен надзор. 
Павлова информира, че 
договорите са сключе-

ни през месец май тази 
година и е издаден Про-
токол 2 за откриване на 
строителна площадка. 
Срокът за изпълнение 
по договор е ноември 
тази година. Регионал-
ният министър съобщи, 
че осигуреното по ли-
ния на Програма „Тран-
зитни пътища“ финан-
сиране е в бюджета на 
АПИ, като единственото 
условие е средствата да 

бъдат усвоени до края 
на тази година. Стро-
ителните дейности ще 
са по уникална техно-
логия, със специална 
техника на принципа на 
студеното рециклиране, 
доказана в годините и 
практиката при ремон-
та и строителството на 
този тип пътища за ка-
чество. Най-важното е 
да издържи на трафика, 
коментира тя. 

Въвеждането на но-
вия финансов механи-
зъм „Търговия с бели 
сертификати“ ще е клю-
човият инструмент за 
постигане на целите, за-
ложени в новия Закон 
за енергийната ефектив-
ност и за повишаване 
нивото на енергийните 
спестявания у нас. Това 
заяви Ивайло Алексиев, 
изпълнителен директор 
на Агенцията за устой-
чиво енергийно разви-
тие, преди старта на 
специализиран семинар 
в Пловдив. По думите 
му, повишаването на 
енергийната ефектив-
ност е безспорен прио-
ритет в политиката на 
еС. У нас обаче тази по-
литика не е популярна, а 
и не е еднозначно прие-
мана. Затова Агенцията 
за устойчиво енергий-
но развитие (АУеР) от-
крива информационна 
кампания за популяри-

зиране въвеждането на 
новия финансов инстру-
мент за насърчаване на 
енергийната ефектив-
ност, каза Алексиев. Той 
подчерта, че търговията 
с енергийни спестява-
ния на пазарен принцип 
ще доведе до раздвижва-
не на сектора, ще стиму-
лира извършването на 
повече и по-качестве-
ни мерки за енергийна 
ефективност, което ще 
повиши дългосрочно не-
говата конкурентност. 
По този начин се очак-
ва да бъде подобрено и 
състоянието на иконо-
миката като цяло, каза 
още Алексиев.

целта на информаци-
онната кампания е да се 
предостави изчерпател-
на и детайлна информа-
ция относно нуждите и 
дългосрочните ползи от 
предстоящото въвеждане 
на белите сертификати в 
рамките на оперативна 

програма „Развитие на 
конкурентоспособността 
на българската икономи-
ка 2007-2013 г.“.

Стартира същинската работа по обходния път на Елхово

 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:

Лансират енергийната ефективност с 
нов финансов инструмент

 Южнокорейска ком-
пания има интерес да 
произвежда бронирани 
автомобили в България, 
информира президентът 
Росен Плевнелиев по 
време на официалното си 
посещение в Република 
Корея.

„Нашата отбранител-
на индустрия трябва да 
даде всичко от себе си, 
за да се преборим за този 
проект, като и други ев-
ропейски държави в мо-
мента се борят за него“, 

посочи Плевнелиев. Ви-
зитата му бе по повод 
25-годишнината от уста-
новяване на дипломати-
чески отношения между 
България и Южна Корея. 
Президентът Плевнелиев 
и президентът на Южна 
Корея Пак Гън-хе под-
писаха Съвместна декла-
рация за всеобхватно и 
ориентирано към бъде-
щето партньорство меж-
ду двете държави. Ще се 
работи за разширяване на 
сътрудничество в сферата 

на информационните и 
комуникационнитe техно-
логии, инфраструктурата, 
енергетиката, транспорт 
и логистика, автомобилна 
индустрия, аутсорсинг, 
туризъм и други сектори.

Планира се провежда-
не на икономическа сре-
ща на високо равнище 
през октомври, на която 
да бъдат обсъдени въз-
можностите за насърча-
ване на търговията и ин-
вестициите между двете 
страни.

оТ СедМИцАТА

Икономическа среща през октомври ще насърчи 
бизнесът и инвестициите между двете страни

Партнираме си с Южна Корея 
в инфраструктурни проекти
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Катя ТОДОРОВА

до средата на септем-
ври поетапно ще се ре-
монтират необновените 
още участъци от бул. „ца-
риградско шосе“, планира 
Столична община. За цел-

та ще бъдат инвестирани 
19,3 млн. лв. Парите ще 
бъдат изхарчени за реха-
билитация на централни-
те и локалните платна и 
тротоарите. Вече започ-
наха и ремонтите от око-
ловръстния път до раз-
клона за „Младост“. Те 

трябва да продължат до 
10 юни. до края на май 
се затваря нов участък от 
„цариградско“ - между 
булевардите „Копенхаген“ 
и „Александър Малинов“. 
По-нататък през лятото 
ще дойде ред и за изцяло 
обновяване на участъка 

от „4-ти километър“ до 
алея „Яворов“. Миналата 
година се ремонтираха 
други две отсечки от бу-
леварда, което причини 
големи задръствания в ра-
йона. очаква се и сега да 
има сериозни проблеми с 
трафика.

Вече се работи в назем-
ния участък на бул. „Чер-
ни връх“, който трябва да 
бъде завършен до края на 
август месец. За лятото 
е предвиден и основният 
ремонт на бул. „Ал. дон-
дуков“, включително и 
на тротоарите, защото са 
в много лошо състояние. 
Ще се подменят и релсите 
на трамвая. Няма да се 
променя видът на буле-
варда на местата, където 
има паваж, планират още 
от общината. Ремонтът на 
участъка от ул. „Кракра“ 
до Младежкия театър ще 
излезе на столичните да-
нъкоплатци 8 млн. лв.

В началото на юни ще 
започнат още ремонти. 
един от тях е реконструк-
цията на кръговото на 
Руски паметник. Там се 
предвижда подновяване 
на настилката, на водо-
провод и канализация, 
както и преместването на 
трамвая откъм булевард 
„Скобелев“. Работата в 
тази част на столицата 
ще бъде съобразена с из-
граждането на естакадата 
на бул. „Ив. ев. Гешов“ и 
бул. „България“. Проектът 
за нея отдавна е готов, но 
реализацията му не запо-
чна заради жалба в съда. 
Съоръжението ще струва 
27,8 млн. лв. и трябва да 
е готово за 1 година. от 
горната страна ще има 
кръгово кръстовище, а от-
долу - светофари. Проти-
вниците на проекта, които 
го атакуват в съда, искат 
съвременно кръстовище 
на повече нива, без свето-

фари, даващо шансове за 
по-малко задръствания.

През следващия месец 
ще тръгне реконструкци-
ята и на участъка на бул. 
„Тодор Каблешков“ до 
бул. „цар Борис Трети“. 
Тя ще струва 3,6 млн. лв. 
и трябва да приключи за 
3 месеца. Булевардът ще 
има по 2 ленти във всяко 
платно. Ще се ремонтира 
и мостът над река Боян-
ска. Предвижда се още и 
обновяване на ул. „Кня-
жевска“. В района ще има 
и друг голям ремонт - на 
бул. „Братя Бъкстон“. Той 
предвижда нова настил-
ка, тротоари, бордюри, 
осветление, уширения за 
спирките, велоалея и ан-
типаркинг стълбчета. об-
щата сума за него възлиза 
на 1,2 млн. лв.

Разширение ще се пра-
ви и на бул. „Монтевидео“ 
от бул. „Н. Петков“ до ул. 
„763“. В него ще бъдат 

ТеМАТА

Работата по ремонта на бул. „Цариградско шосе“ вече започна от източния му край

Лилия ЛОЗАНОВА

Започва прокопаване 
по ул. „Владайско въста-
ние“ в Шумен, по която 

ще се изгражда нов ка-
нализационен клон във 
връзка с втория етап от 
проекта за воден цикъл 
на града. Строителни-
те дейности по трасе-

то ще продължат до 15 
юни. Това е поредната 
разкопана улица заради 
рехабилитация на кана-
лизационната мрежа в 
Шумен.

Въпреки очертаващи-
те се закъснения, стро-
ителните дейности по 
проекта трябва да при-
ключат до края на ок-
томври. Това обяви кме-
тът на града Красимир 
Костов. „Ще направим 
всичко възможно това да 
се случи и проектът да 
бъде изпълнен в пълния 
си обем“, подчерта гра-
доначалникът. 

Най-сериозно изо-
става довършването на 
пречиствателната стан-
ция за отпадъчни води 
с биологичното стъпа-
ло за отнемане на ко-
личествата азот и фос-
фор. Представителят 
на строителния надзор 
инж. Атанас цветков по-
ясни, че стъпалото за 
механично пречистване 

работи, подобектите и 
резервоарите за биоло-
гичното пречистване се 
изпълняват, като част от 
тях са завършени. „Не 
е започнало строител-
ството на вторичните 
радиални утаители, тъй 
като основната част от 
оборудването и кому-
никациите - тръбопро-
води и газопроводи, 
са в северната част на 
строителната площадка 
и изпълнителят е въвел 
такава организация, че 
да предостави възмож-
ност за бърз монтаж на 
оборудването, който ще 
започне до дни“, посочи 
инженерът. В послед-
ните 45 дни темпът на 
работа на площадката на 
пречиствателната стан-
ция е ускорен.

Форсмажорни обсто-
ятелства налагат удъл-
жаването на срока и по 
втория основен строите-

лен лот - изграждането 
на водопроводите и ка-
нализацията, информи-
ра инж. Илияна Бонева, 
също представител на 
надзора. Препъникамък 
се оказва старо сметище 
в зоната, откъдето мина-
ва един от главните ка-
нализационни клонове. 

В района, където ка-
нализацията трябва да 
мине под жп линията 
София-Варна, сондите 
се натъкнали на големи 
късове железобетонни 
отломки, изхвърлени 
през 80-те години. Във 
връзка с проблема е по-
искана работна среща 
в Министерството на 
околната среда и води-
те, откъдето е получено 
одобрение за промяна 
на трасето. Процедурите 
обаче изискват време. 
Инж. Бонева отчете, че 
към момента канализа-
ционната мрежа е из-

пълнена на 57%, а во-
допроводната - на 47%, 
като за двете помпени 
станции са направени 
заявки за доставка на 
оборудване. 

На 95% е финализи-
рана сградата на Канал-
ната помпена станция в 
кв. „дивдядово“ с напо-
рен колектор, дълъг 3,5 
км. По този лот също 
се налага удължаване 
на срока заради прото-
чилите се процедури по 
промяна на предназна-
чението на земеделски-
те земи. от юли 2014 г. 
общината е разработила 
подробни устройствени 
планове, но едва преди 
дни дойде писмо от зе-
меделското министер-
ство за промяна в пред-
назначението на т.нар. 
площадкови обекти, раз-
положени основно по 
протежението на канал-
ния колектор. 

ВиК проекти в Шумен зациклят

 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

Лято 2015 под знака на  ремонтите
Реконструират на части „Цариградско шосе“ до средата на септември
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Ирина ГЕНОВА

Бургас ще посрещне 
своите туристи с рекон-

струираната Борисова 
градинка. Големият ре-
монт започна през фев-
руари т.г. Изсечени бяха 
опасни дървета, след ко-
ето стартира подмяната 
на настилките.

Ще бъдат обновени 
всички алеи, бордюри, 
подпорни стени. Ще се 
подобри парковото ос-
ветление, ще се поста-
вят нови пейки и кошче-
та за отпадъци. детската 
площадка ще бъде обо-
рудвана с нови съоръже-
ния за игра.

един технически сло-
жен ремонт - този на 
храм „Св. Св. Кирил и 
Методий“, приключва 
до декември.

от 2011 г. насам сгра-
дата на емблематичната 
за Бургас църква е не-
използваема, след като 
сериозно се напука и 
започна да се руши при 

строителните дейности 
на подземения паркинг 
до нея.

През миналата годи-
на държавата отпусна 

2 млн. лв. за ремонт. 
Пукнатините вече са за-
пълнени със специален 
разтвор, който е само-
разширяващ. В момента 
се поставят въглеродни 
нишки, с които да се 
„зашият“ самите проце-
пи. На място пристиг-
наха специално двама 
италиански специали-
сти, които да обучават 
нашите работници на 
новата технология.

За пукнатините по 
куполите се използва 
въглеродна тъкан, а за 
тези по стените бяха 
пробити отвори с дъл-
жина 1.20 м. Сега в тях 
се вкарват въглерод-
ни пръти. отворите са 
общо 300 на брой. дей-
ностите ще бъдат завър-
шени до края на 2015 г., 
но след това предстои 
възстановяването на 
стенописите.

За ремонта на ули-
ците в община Бургас 
пък са заложени 60 млн. 
лева от бюджета. 

Чрез оП „Региони в 

растеж“ пък започна об-
новяването на 170 000 
кв. м улици в жк „Въз-
раждане“. до края на 
2016 г. те ще бъдат на-
пълно реконструирани.

цялостен ремонт с 
пълна подмяна на по-
критието тече и на над-
лез „океански рибо-
лов“. Финансирането е 
по проекта „Интегриран 

градски транспорт на 
Бургас“.

Тече ремонт на жп 
гара Бургас, включи-
телно на перона и жп 
линиите.

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 

ТеМАТА

Подменят настилките на Борисовата градинка

По нова технология ремонтират храм „Св. Св. Кирил и Методий“

инвестирани 4,8 млн. лв., 
като се предвижда смяна-
та на паветата с асфалт.

1,5 млн. лв. ще стру-
ва рехабилитация на бул. 
„Прага“ между булевар-
дите „Скобелев“ и „П. 
Славейков“. Работата в 
този участък ще продъл-
жи 45 дни, като паветата 
ще се подменят с асфалт. 
Ще има ново отводняване, 
бордюри и тротоари.

Реконструкция се пла-
нира и за улиците „Иван 
Странски“ и „Ст. Младе-
нов“ в района на Зимния 
дворец в Студентски град. 
Работите ще струват 2,2 
млн. лв.

На дневен ред е и ре-
монтът на бул. „Витоша“ 
- от бул. „Патриарх ев-

тимий“ до Южния парк. 
Ще се обновяват и двата 
моста над бул. „България“ 
и бул. „Пенчо Славейков“. 
В пешеходната му част в 
участъка от ул. „Солун-
ска“ до „Алабин“ вече се 
работи.

Ремонт се планира и на 
бул. „Сливница“ между 
булевардите „К. Велич-
ков“ и „П. дертлиев“. Той 
ще струва 6,2 млн. лв. и 
ще продължи 2 месеца. В 
обекта влиза и рехабили-
тация на моста при „За-
харна фабрика“. Той е в 
изключително тежко със-
тояние. от неговата кон-
струкция падат бетонни 
отломки и по тази причи-
на съоръжението ще бъде 
реконструирано изцяло.

Рехабилитация на трам-
вайното трасе и пътните 
платна предвиждат пла-
новете за ремонта на ул. 
„Козлодуй“ от бул. „М. 
Луиза“ до ул. „К. Стои-
лов“. Релсите не са сме-
няни от 1978 г. Проектът 
е с индикативна стойност 
от 3,2 млн. лв. и включва, 
освен нови релси, и дре-
нажна система, бордю-
ри, електрическа мрежа и 
тротоари.

В строителния списък 
за годината на общината 
е и изграждането на ул. 
„обиколна“ между бл. 211 
в „дружба“ и бул. „Копен-
хаген“. Новата улица от 
1,1 км ще струва 3 млн. 
лв. и по нейното протеже-
ние ще има и велоалея.

Столичният кмет Йор-
данка Фандъкова обеща, 
че по време на големите 
ремонти до края на годи-
ната няма да има блокира-
не на два съседни булевар-

да, така че да се създават 
по-малко неудобства на 
гражданите на София.

освен големите обек-
ти, общината планира да 
вложи и над 10 млн. лв. за 

ремонти на по-малки квар-
тални улици. За друга те-
куща поддръжка са пред-
видени още 30 млн. лв. от 
тях 3 милиона ще бъдат за 
ремонт на тротоари.

В Бургас обновяват църква, градина и улици

Лято 2015 под знака на  ремонтите

Мостът при Захарна фабрика не е ремонтиран основно от построяването преди повече от 
40 години
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Нормативни и институционални пречки 
бавят кампанията за санирането

ИНТеРВЮ

Разговаря  
Елвира ГЕНОВА

- Г-н Тасков, в стра-
тегията „Европа 2020“ 
има раздел за енергийна 
сигурност. По показате-
ля енергийна ефектив-
ност България е на едно 
от последните места в 
ЕС. Защо?

- „европа 2020“ е де-
сетгодишна стратегия за 
растеж в европейския 
съюз, стартирала през 
2010 г. и целяща да съз-
даде условия за интели-
гентен, устойчив и при-
общаващ растеж в еС. По 
последни данни, изведени 
от отчетите на Национал-
ните планове за дейст-
вие по енергийна ефек-
тивност, не бих казал, че 
сме на последно място 
спрямо другите държави 
от еС, ако разглеждаме 
критерия за изпълнение 
на националните, респ. 
индивидуалните цели за 
енергийни спестявания. 
общата индикативна на-
ционална цел за енергий-
но спестяване до 2016 го-
дина е в размер на не по-
малко от 9% от крайното 
енергийно потребление 
за 9 години (средно по 1% 
годишно). Това означава, 
че страната ни трябва да 
осигури спестяване на 
горива и енергии на обща 
стойност 627 ktoe. дейст-
ващата към момента нор-
мативна уредба е въвела 
индивидуални цели за 
енергийни спестявания и 
индивидуални междин-
ни индикативни цели за 

енергийни спестявания 
на следните задължени 
лица - търговци на енер-
гия, собственици на всич-
ки сгради за обществено 
обслужване в експлоата-
ция с разгъната застроена 
площ над 500 кв. м, а от 
9 юли 2015 г. - с разгъ-
ната застроена площ над 
250 кв. м., собственици 
на промишлени системи, 
чието годишно потреб-
ление на енергия е над 
3000 МWh. Въз основа 
на анализираните данни 
се установява високо из-
пълнение на поставените 
цели в обществения сек-
тор (176%) и изоставане 
в секторите на промишле-
ните системи (38%) и на 
търговците на енергия 
(38%) като задължени 
лица, покриващи 82% 
от националната цел за 
енергийни спестявания. 
За да се повиши нивото 

на изпълнение на мерки 
за енергийни спестявания 
в България, е подходящо 
въвеждането на насърчи-
телен механизъм, в кой-
то да вземат участие не 
само задължените лица, а 
и всички други заинтере-
совани страни, на пазарен 
принцип.

- Как ще коментирате 
кампанията на прави-
телството за безплатно 
саниране на панелни 
сгради?

- За момента единстве-

ното положително обсто-
ятелство е проявеното же-
лание на правителството. 
Налице са ред норматив-
ни и институционални 
пречки за бърза реализа-
ция на този проект. Той 
стартира през 2012 г. и 
3 години по-късно е да-
леч от заложените инди-
катори за успешното му 
осъществяване. Трябва 
да се отбележи, че соб-
ствениците на многофа-
милни жилищни сгради 
не са активният субект в 
този процес. В сферата 
на вероятностите е защо 
не желаят да санират 
жилищата си - може би 
се доверяват на индиви-
дуалната си преценка и 
недоверчивост, изведени 
от популярната максима 
„безплатен обяд няма“. 
Във всички случаи оба-
че, кампанията трябва да 
продължи и аз лично же-

лая искрено нейния ус-
пех.

- Какво показва опи-
тът на други държави и 
има ли риск от провал 
на санирането?

- Предпоставка за ре-
ализиране на саниране-
то и постигане на до-
бри резултати от него е 
изборът на подходящи 
технологични решения, 
съобразени със специ-
фичните особености на 
конкретните сгради - като 
етажност, конструктивна 
система, степен на физи-
ческо износване и проду-
ктова амортизация и т.н. 
В това се крие и рискът: 
не могат всички сгради 
да попаднат под общия 
знаменател на едно тех-
нологично решение. Не-
обходима е качествена 
експертна оценка, гъв-

кавост и адекватност на 
мерките за обновяване. 
А що се отнася до дру-
гите държави, извървели 
пътя на санирането, се 
наблюдава единна страте-
гия, която включва пакет 
от законодателни мерки, 
финансово насърчаване, 
консултации, информа-
ция, мониторинг на из-
пълнените дейности по 
саниране. Типичен при-
мер е Германия с т.нар. 
„Берлинска стратегия“.

- Каква е ролята на 
енергийните одитори в 
процеса на санирането?

- Бих казал ключова - 
обследването за енергий-
на ефективност е в осно-
вата на всеки инвестици-
онен проект. Изведените 
в него данни, с експертно 
посочване на необходи-
мите енергоспестяващи 
мерки, са предпоставка за 
последващо проектиране 
с актуални количестве-
но-стойностни сметки, 

които пък, от своя страна, 
гарантират точния обем 
от строително-монтажни 
работи, които да се из-
пълнят, за да се реализи-
рат предписаните еСМ. 
Поради тази причина е 
от изключителна важност 
професионалната компе-
тентност на енергийния 
одитор и смея да твърдя, 
че са налице много до-
бри експерти - членове на 
Камарата на енергийните 
одитори.

- Търсена ли е вашата 
позиция при изработва-
нето на Закона за енер-
гийна ефективност и 
безплатното саниране?

- За съжаление в по-
следния вариант на за-
кона не сме представяли 
експертното си станови-
ще за необходимите спо-
ред нас промени, а във во-
дената от правителството 
кампания за безплатното 
саниране невинаги е тър-
сена нашата техническа 
помощ за подпомагане 
чрез осигуряване на спе-
циализирано експертно 
консултиране, изготвяне 
на анализи, оценки или 
други дейности, които 
биха били полезни за 
проекта като цяло.

- Каква е ролята на 
проектантите и оцен-
ката за съответствие за 

енергийна ефективност 
на инвестиционни про-
екти?

-  Инвестиционните 
проекти подлежат на съ-
гласуване и одобряване, 
съставлявайки основание 
за издаване на разреше-
ние за строеж. Всички 
части на инвестицион-
ните проекти, които са 
основание за издаване на 
разрешение за строеж, 
се оценяват за съответ-
ствието им със същест-
вените изисквания към 
строежите. Всеки инвес-
тиционен проект на сгра-
да, въз основа на който 
се издава разрешение за 
строеж по реда на Закона 
за устройство на тери-
торията (ЗУТ), съдържа 
част „енергийна ефектив-
ност“. Част „енергийна 
ефективност“ на инвес-
тиционния проект се раз-
работва от проектанти с 
пълна проектантска пра-
воспособност. докладът 

за оценка на съответстви-
ето на инвестиционен 
проект с изискванията за 
„енергийна ефективност 
- икономия на енергия и 
топлосъхранение в сгра-
ди“, се разработва съглас-
но чл. 169, ал. 1, т. 6 от 
ЗУТ и чл. 23 от Зее, във 
вр. чл. 142, ал. 9 от ЗУТ. 
оценката за съответствие 
по чл. 169, ал. 1, т. 6 от 
ЗУТ на инвестиционните 
проекти във фази техни-
чески и работен проект 
се извършва от физически 
или юридически лица, 
които отговарят на из-
искванията на Закона за 
енергийната ефективност 
и са вписани в публич-
ния регистър от същия 
закон. Тя е неразделна 
част от комплексен до-
клад, съставен от лицен-
зирана фирма консултант, 
несвързана с проектанта. 
оценката за съответствие 
на част „енергийна ефек-
тивност“ на инвестици-
онния проект на сграда 
със същественото изис-
кване по чл. 169, ал. 1, 
т. 6 от ЗУТ е системати-
чен преглед и проверка 
на проектните стойности 
на техническите показа-
тели за енергийна ефек-
тивност в съответствие с 
приложимите изисквания 
на нормативните актове 
и техническите специ-
фикации. Тя се изразява 
в проверка на съответ-
ствието и констатиране за 
достигнати при проекти-
рането на минималните 

изисквания към енергий-
ните характеристики на 
сградите, техническите 
изисквания за енергийна 
ефективност - икономия 
на енергия и топлосъх-
ранение, както и одит на 
приложените методи за 
определяне на годишния 
разход на енергия, като 
се отчитат функционал-
ното предназначение и 
режимът на експлоатация 
на сградата, външните 
климатични условия и па-
раметрите на вътрешния 
микроклимат, топлинни-
те загуби през сградните 
ограждащи конструкции 
и елементи, топлинните 
печалби от вътрешни то-
плинни източници и от 
слънчево греене.

- Какво трябва да 
бъде спазено при поста-
вянето на изолация в 
жилищните блокове, за 
да се постигне наистина 
енергийната ефектив-
ност?

- енергийна ефектив-
ност не означава само по-
ставяне на топлоизолация 
и смяна на дограма. Не-
обходимо е да се обърне 
внимание и на отопли-
телната, охладителната и 
вентилационната система, 
системата за гореща вода, 
осветителната система и 
домакинските уреди. Сис-
темите трябва да са с ви-
соко ниво на автоматиза-
ция, осветителните тела и 
домакинските уреди да са 
от висок енергиен клас. 
други енергоспестяващи 
дейности - вентилация 
с естествена тяга, а не с 
вентилатори, нощна вен-
тилация и монтиране на 
слънцезащитни приспо-
собления за намаляване 
на охлаждането с клима-
тизатори, всякакви водос-
пестяващи технологии 
- аератори, ограничители 
на дебита, съдомиялни 
машини и др. Що се от-
нася до топлоизолация-
та, видът и дебелината 
й трябва да са подбрани 
подходящо за конкрет-
ния елемент от сграда-
та (стена, под, покрив и 
т.н). Тя да се поставя съ-
гласно инструкцията на 
производителя (да не се 
пропускат подготовката 
на основата, финишното 
покритие, хидроизолаци-
ята и т.н.). да се избяг-
ват термомостовете чрез 
обръщане около отвори 
- врати и прозорци, то-
плоизолация на козирки, 
балкони и други. 

Подходящо е въвеждането на насърчителен 
механизъм за енергийни спестявания в България

Във водената от правителството кампания за 
безплатно саниране невинаги се търси нашата 
техническа помощ 

Инж. Емил Тасков, председател на Камарата на енергийните одитори:

Емил Тасков е роден 
през 1949 г. в гр. Перник. 
През 1973 г. завършва 
ВИСИ - София, специ-
алност „Промишлено и 
гражданско строител-
ство“. Започва професио-
налната си кариера като 
строителен инженер в 
Проектантска организа-
ция гр. Толбухин. До 1990 
г. работи в областта на 
строителството, заемай-
ки длъжности на всички 
нива на професионалната 
йерархия на строител-
ното инженерство. След 
1990 г. преминава в част-
ния бизнес, отново в сек-
тор строителство. 

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg
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Често забравяме, че същественото 
е невидимо за очите

МЛАдИТе В БРАНША

ПРОЕКТИ И РАЗРАБОТКИ

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

- Решенията да остана 
в България винаги идваха 
при мен спонтанно и нео-
чаквано. Те обаче бяха съ-
пътствани от ясни знаци, 
вследствие на които ви-
наги си задавах въпроса 
какво по-съществено ще 
намеря извън България. 
Ние, хората, забравяме 
думите на Малкия принц, 
че „същественото е неви-

димо за очите“, и често 
пъти „опъваме платна“ 
към далечни хоризонти 
в търсене на всичко, ко-
ето ни липсва привидно. 
В действителност обаче 
то е точно пред очите ни 
- на една ръка разстоя-
ние. Извън абстракцията, 
конкретно за мен Бълга-
рия е спокойно място с 
големи възможности и 
потенциал, а множеството 
трудности са възможност 
за израстване и бързо осъ-

знаване. Чисто професи-
онално в лицето на Бъл-
гария виждам страна, в 
която има потребност от 
природосъобразен и здра-
вословен начин на живот, 
в това число архитектура, 
туризъм и т.н.

Нуждаем се от обра-
зователни и социални 
инициативи, от повече 
чуждестранни инвес-
тиции и възможност за 
дистанцонна работа. По-
требностите раждат по 

естествен път множество 
възможности за реализа-
ция и покриване на съот-
ветните нужди и търсе-
ния. Винаги имаме избор, 
но винаги имаме и мисия, 
която да следваме. В за-
ключение, радвам се, че 
винаги съм следвал инту-
ицията.

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

- В работата и в живота 
трудностите са сходни, а 

за мен лично те най-ясно 
се изразяват в намира-
нето на личности, с ко-
ито да споделям единни 
стойности, път и посока. 
Част от проблемите, с ко-
ито съм се сблъсквал, са 
сложните и времеотнема-
щи административно-съ-
гласувателни процедури, 
нелоялна конкуренция и 
обезценяване на човешия 
труд. Те са и причина за 
понижаване качеството 
на проектите. Сроковете 
за изпълнение стават не-
реалистични. Наблюдава 
се уклон към работата на 
„конвейер“, вследствие 
на което всичко традици-
онно е сложно и нежела-
но, а всичко иновативно 
- неразбрано и ненужно. 
Изпитвам хладни чувства 
и към една типична бъл-
гарска черта - липсата на 
ясна структура, органи-
зация, цели, посока и от-
говорно отношение към 
работата.

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

- Участвал съм като 
доброволец в различни 
обществени каузи. Сред 
тях са протестите сре-
щу добива на шистов газ 
в България, гасенето на 
горски пожари през 2012 
г. на територията на Вито-
ша и Рила. Включвал съм 
се в обществени дебати, 

свързани със Закона за 
горите и опазването на 
природата. Участвал съм 
в обсъжданията против 
проекта за изграждане 
на автомобилен булевард 
през един най-големите 
паркове в София и па-
метник на недвижимото 
културно наследство - Бо-
рисовата градина. Под-
крепял съм образовател-
но-развлекателни проекти 
за деца. Бях част от колек-
тива, работещ по проекта 
за трансформация на па-
метника пред НдК. Ини-
циатор съм на три фон-
донабирания в помощ на 
хора в нужда. В момента 
работим по реализацията 
на проект „екологично 
образование“. Той е на-
сочен към теоретична и 
практическа извънклас-
на подготовка на деца от 
различни възрасти. Бих 
се включил във всяка об-
ществена кауза, в чиято 
основа прозират чисти 
намерения и възвишени 
дух и съзнание. Мечтата 
ми е свързана с участие 
в съграждането или под-
държането на селище от 
извънградски тип - духов-
на обител за търсещите 
по-висш порядък на съ-
ществуване, в хармония с 
природата и естествените 
й принципи. Кауза мечта 
е и участието ми в градеж 
на храм Божи.

Арх. Веселин Веселинов:

Веселин Веселинов е роден на 18.11.1986 г. в 
гр. София. Архитект по образование, природо-
любител и мечтател по призвание. Още през 
студентските си години работи по различни 
архитектурни проекти както в България, 
така и в чужбина. През 2009 г. спечелва високо 
отличие в международен студентски конкурс. 
Впоследствие участва в множество локални 
и международни семинари, работилници и 
конкурси. През 2011 г. придобива професионал-
на квалификация „Архитект“. Бизнесът му е 
обвързван с международни фирми, работещи в 
сферата на архитектурата и информационни-
те технологии. Съорганизатор, лектор и кон-
султант за България в най-големия студент-
ски архитектурен конкурс в света на тема 
„Пасивна архитектура“. Интересува се от 
устойчиво развитие, екологична архитектура, 
здраве и здравословна среда, енергийна ефек-
тивност, „автономно обитаване“, възобно-
вяеми енергийни източници, ръководене на 
проекти и финансови ресурси, организационна 
и управленска дейност. В свободното си време 
обича да се разхожда в планината с приятели, 
да снима, да пише, да рисува и да изследва непо-
знати места. Владее английски, немски и руски 
език. 

Е3 Tech: Плюс-енергийна пасивна сграда от естестве-
ни материали

Пасив + Четири сезона - пасивна офис сграда



Разговаря  
Илияна КАРАЛАНОВА

- Арх. Милков, какви 
трудности очакват стра-
ната ни при прилагане 
на европейското законо-
дателство в областта на 
обществените поръчки 
и архитектурните услу-
ги на национално рав-
нище?

- основната трудност 
ще бъде да се преборим 
с философията на закона 
„Максимално качество 
за минимална цена“ - две 
самоизключващи се по-
нятия (оксиморон), и да 
наложим като критерий 
за възлагане „икономиче-
ски най-изгодната офер-
та, като се използва под-
ход на икономическата 
целесъобразност за целия 
жизнен цикъл“. 

Критериите за подбор 
следва да бъдат ограни-
чени до професионалната 
квалификации и абсолют-
ния минимум на допъл-
нителни критерии за га-
рантиране на истинска 
конкуренция и достъп до 

професията.
Изискванията за обо-

рот за  архитектурни 
услуги трябва да бъдат 
значително по-ниски. 
Трябва да осигурим въз-
можности за участие 
на отделни проектанти, 
малките и средните пред-
приятия, в съответствие 
с „европейския кодекс 
за най-добри практики 
за улесняване на достъпа 
на МСП до обществени 
поръчки“.

открити процедури, 
като състезателен диалог 
и партньорство за инова-
ции, както и електронни 
търгове, рамкови споразу-
мения и динамични сис-
теми за покупка, не са 
подходящи за възлагането 
на архитектурни услуги, 
както и процедури, из-
искващи участниците да 
представят оферта. Тряб-
ва да забравим и за така 
наречения инженеринг.

обновената директи-
ва за обществени поръч-
ки, приета през февруари 
2014 г., задължава стра-
ните членки да изработят 
правила за определяне на 
прогнозната стойност на 
архитектурната услуга. 
Това е шанс за Камарите 
да наложат в българско-
то законодателство ме-
тодиката за определяне 
себестойноста на архите-
ктурния труд като задъл-
жителен инструмент за 

определяне на прогноз-
ната стойност на архи-
тектурната услуга, още 
повече че същото вменява 
и ЗКАИИП. Крайно вре-
ме е двата закона да се 
стиковат. 

друга важна задача е в 
ЗоП да се обособи глава 
„Архитектурни конкурси 
и обществени поръчки в 
устройственото плани-
ране и инвестиционно 
проектиране“. 

- Много от колеги-
те Ви са на мнение, че 
за обектите с широко 
обществено значение 
трябва да се провеждат 
архитектурни конкур-
си...

- Архитектурният съ-
вет на европа счита, че 
най-подходящият начин 
за възлагане на архите-
ктурни услуги са двус-
тепенните архитектурни 
конкурси, последвани от 
състезателна процедура 
с договаряне без пред-
варително публикуване. 
Камарата споделя това 
мнение и е изработила 
Наредба за архитектурни-
те конкурси, която следва 
да стане част от ЗоП.

- До какви резултати 
ще доведе въвеждането 
на европейските норми 
у нас?

-  Ако директивата 
бъде транспонирана в съ-
ответствие с препоръките 
на Архитектурния съвет 
на европа, то общество-
то ще получи качествен 
архитектурен продукт и 
съответно устойчива и 
качествена среда на оби-

таване. Потвърждава го 
и проучването на прави-
телството на Федерална 
република Германия, че 
архитектурният конкурс, 
последван от процедура 
за договаряне, е най-из-
годният за обществото.

- От отчета за участи-
ето Ви в двете работни 
групи - „Обществени 
поръчки“ и „Архитек-
турни конкурси“ в Пра-
га, става ясно, че част 
от проблемите са общи 
за архитектурната гил-

дия у нас и в Европа (и 
в Италия проектантите 
се оплакват от дискри-
минация при участие в 
ОП). В какво се състоят 
разликите?

- Проблемите наистина 
са общи за европейските 
архитекти: подценяване 
на значението на архите-
ктурния проект и резулта-
та от него за обществото, 
приоритет на строителя 
пред архитекта, неуваже-
ние към труда на всички 
проектанти и изключи-

телно ниски прогнозни 
стойности на поръчките, 
от една страна, и от дру-
га - липсата до голяма 
степен на самоуважение 
в проектантската гилдия, 
принудена от кризата и 
липсата на работа да дъм-
пира и работи за обидно 
ниски възнаграждения. 
Разликата - средният до-
ход на архитект в Швей-
цария е паднал катастро-
фално на 160 000 евро, а 
в България - срам ме е да 
кажа…
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о т к р о ве н о  д а  в и 
ка ж а ,  отд а в н а  с ъ м 
спрял да следя темата, 
защото считам, че ар-
хитектурните конкурси 
са опорочени. Винаги 
съм бил противник на 
този начин на работа 
и умишлено не следя 
и не се интересувам 
какво се случва в тази 
област.  още повече 
че и в европа неща-
та са сходни. Жалко е, 
че у нас понятието ар-
хитектурен конкурс е 
унищожено. А това е 
единственият, доказал 
се през вековете начин 
за творческо съревно-
вание между проектан-
тите. Архитектурният 

конкурс е съществувал 
и в Средновековието, 
и в Ренесанса, и след 
това. А сега той е лик-
видиран от дълбокото 
лицемерно понятие об-
ществена поръчка. Ре-
ално архитектите сега 
са превърнати в търго-

вци, които се състеза-
ват по цени, обороти и 
т.н. Решават се важни, 
съществени градоус-
тройствени проблеми 
по не творчески начин, 
което  е  недопусти -
мо. Попадат случай-
ни хора и оттам тръгва 
корупционната схема, 
срещу която уж се бо-
рим. Затова, каквато и 
редакция да има в За-
кона за обществените 
поръчки, каквито и ев-
ропейски норми и ди-
рективи да прилагаме, 
всичко се обезмисля, 
защото самото съдър-
жание на обществената 
поръчка е дълбоко по-
рочно.

Архитектурните конкурси 
отдавна са опорочени

Арх. Венцислав Илиев, САБ - Русе:

Имаме сходни проблеми с колегите от ЕС
Арх. Владимир Милков, КАБ - Бургас:

Смятам, че специално 
за архитектурното про-
ектиране трябва да има 
конкурси. И самото про-
ектиране трябва да бъде 
абсолютно отделено от 
реалното строителство. 
Критериите също са мно-
го размити. Много често 
с колегите коментираме, 
че критериите са свърз-
ват единствено със сроко-
вете и с цената. остана-
лите детайли - като идея, 
художествени качества на 
проекта, добри решения 
и т.н., не се гледат. Мис-
ля, че във всички случаи 
архитектурният конкурс 

е по-добрият вариант, 
който осигурява някакъв 
по-висок резултат за об-
ществото. особено пък 
за по-значимите сгради 
и обекти. Тогава той е 
задължителен и трябва да 
се проведе с участието на 
специалисти от Камарата 
на архитектите. Много 
пъти представителите на 
професионалните орга-
низации се пренебрегват. 
освен това, в конкурсите 
понякога се поставят и 
изисквания за професи-
онален опит и стаж, ко-
ето не е правилно, защо-
то може да имаш добри 

идеи и без да си работил 
преди това такъв обект. 
Това за мен са изкуст-
вени ограничения, кои-
то пречат да се включат 
повече участници. Има 
и друга практика - да се 
комбинират два обекта 
в една поръчка. Вероят-
но за администрацията 
така е по-лесно, но това 
също не е особено до-
бър вариант за мен. Няма 
как един проектант да се 
нагърби с пет задачи. В 
този случай обикновено 
се наемат допълнително 
хора и реално тези, кои-
то работят обекта, не са 

тези, които са спечелили. 
Смятам, че архитектур-
ните услуги трябва да 
бъдат избирани въз осно-
ва на най-добрата идея и 
концепция. Критериите 
като оборот, брой на ра-
ботниците и т.н. не са 
подходящи средства за 
подбор.

Проектирането да се раздели 
от строителството

Арх. Вичка Колева, КАБ - Търговище:

Ще въведем ли европейските норми   в обществените поръчки?
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Мното далеч сме от 
европейското законо-
дателство в сферата на 
архитектурата. Първо-
то, за което се сещам, 
е абсурдът конкурси и 
обществени поръчки. 
Това, че в България един 
архитект спечели кон-
курс, не означава нищо, 
след като после за въ-
просния обект се играе 
и по ЗоП. Приемаме, 
че в конкурса се оце-
няват достойнствата на 
проекта, творчеството 
и фантазията на архи-
текта проектант, а за да 
се спечели обществе-
на поръчка, решаваща е 
най-ниската цена. Това е 
просто малоумие. Затова 
и колегите се отдръпват 
от конкурси, макар всич-
ки да сме за конкурсното 
начало. В другите евро-

пейски държави е точно 
обратното - за да спече-
лиш, трябва да си ори-
гинален, да си новатор, 
да направиш нещо така, 
че твоята сграда да стане 
емблематична за даде-
ния град, да стане при-
влекателна и за туристи-
те. При нас гледаме да 
строим нещо, колкото да 
го отчетем. Според мен и 
тук трябва при обявява-
нето на всяко задание да 
се знае - бюджет 15 млн. 
евро например, срок за 
реализация 24 месеца. 
В това време и пари се 
вместват всички от архи-
текта до строителя и все-
ки взима своя процент 
от общия бюджет. Сега 
архитектите са принуде-
ни да използват юриди-
чески игри, да подписват 
допълнителни анекси, за 

да вземат полагащото им 
се възнаграждение. Част 
от кметовете пък не им 
се занимава с конкурси 
- защото нещата се про-
такат, някой може да об-
жалва... В това време се 
пропускат срокове, из-
тича годината и съответ-
ната община не може да 
се класира за европейско 
финансиране. Имам чув-
ството обаче, че има оп-
ределени кръгове, които 
не искат да има промяна 
в Закона за обществени-
те поръчки.

Бюджетът за всяко задание 
трябва да е обявен

Арх. Иван Кючуков, РК на КАБ - Бургас:

доколко законодател-
ството на еС ще се при-
ложи в България, зави-
си от нашите политици. 
Ако обаче тези европей-
ски правила се превър-
нат в норма, те трябва 
да се спазват от всички. 

Практиката у нас е 
да се правят търгове на 
база най-ниска цена, ко-
ето води до некачест-
вено изпълнение и пре-

тупване на проектите.
Конкурсното начало 

е най-важното нещо не 
само когато става дума 
за проекти от общест-
вено значение, но и при 
големи частни обекти. 
Ако инвеститорът дър-
жи проектът да е ка-
чествен, би трябвало да 
заложи не на ниската 
цена, а на професиона-
лизма. 

Най–важно е състезанието
Арх. Станислав Луков, КАБ - Кърджали:

Въпросът касае преди 
всичко обществената 
ефективност на вло-
жените средства. Това 
означава, че за да има 
по-голям ефект, е необ-
ходимо строителният 
продукт, който ще се из-
гради, да бъде заложен 
като технология, функ-
ция и начин на мислене, 
така че да бъде в мак-
симална полза на обще-
ството. Това, преведено 
на по-разбираем език, 
означава да се търси 
най-доброто качество на 
проекта и в същото вре-
ме структурната стой-
ност да е максимално 
ниска. Когато например 
се санира или се прави 
някаква сграда и когато 
заложените параметри 
са на база ефективност, 

то, когато се построи тя 
- ефектът наистина ще е 
голям. Което означава, 
че не търсим най-ни-
ската стойност, а най-
качественото решение. 
А вече за реализира-
нето на качественото 
решение търсим най-
ниската себестойност. 
С други думи, тук це-
ната не е определяща. 

Не е важно колко ще 
вземе един проектант за 
проекта, а проектът му 
като ефективност колко 
ще бъде евтин. Колко-
то повече интелигент-
ност се включва в едно 
производство, толкова 
производството след 
това е по-качествено и 
ефективно. един ком-
пютър например може 
да струва и 80 лв., но 
може да струва и 1080 
лв. Всичко зависи от 
това какво има в него. 
Или, ако пречупим не-
щата през ЗоП, можем 
да кажем, че трябва да 
търсим най-напред об-
ществената ефектив-
ност и качеството на 
проектиране и след това 
строителната себестой-
ност.

Добре е обществената 
ефективност да е водеща

Арх. Сотир Камбуров, председател на САБ - Ямбол:

Ще въведем ли европейските норми   в обществените поръчки?



цяла тераса падна 
наскоро от шестия етаж 
на панелен жилищен 
блок в димитровград. 
За щастие жертви и по-
страдали няма. По ду-
мите на съседи, месеци 

наред балконът е бил 
почти отделен от тялото 
на сградата на около 7-8 
см. Предполага се, че 
причина за падането на 
терасата е корозирала 
заварка. Сформирана е 

комисия от експерти, ко-
ято да установи точните 
причини за инцидента и 
да се прецени същест-
вува ли риск и за дру-
ги балкони в жилищния 
блок. 
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Желанието на дър-
жавата е да се направи 
повсеместна паспорти-
зация на сградите. Ако 
това се осъществи и ако 
се направят нужните 
промени в строителния 
закон, така че да има по-
строг контрол, би мог-
ло проблемът да бъде 
разрешен. Така ще се 
ограничат и инциденти-
те с паднали балкони, и 
безразборното пристро-
яване, остъкляване и 
всякакви намеси в кон-
струкцията на сградата. 
Ако например в рам-
ките на няколко годи-
ни се правят инспекции 
по определен график, 
всеки собственик би се 
замислил дали да преу-
стройва и дали да пра-
ви по-мащабни рекон-

струкции на жилището 
си. Случаят е сходен с 
този за топломерите. 
Както по всяко време в 
дома ви може да влезне 
специалист и да прове-
ри топломерите - дали 
нещо е правено или не, 
така би трябвало да се 
контролират и сградите 
и апраментите в тях.

Всякакъв вид подо-
брения и преустройства 
на сгради трябва да се 
правят със съответните 
документи и станови-
ще от конструктор. По 
закон никой няма право 
да извършва каквито и 
да било промени без на-
месата на конструктор. 
друг е въпросът, че ни-
кой не се съобразява със 
закона. евентуалните 
нарушения, направени 

във времето, могат да се 
установят единствено 
при паспортизация на 
сградата. Но какво от 
това, като няма как да 
се санкционират, защото 
не се знае кой, кога и 
какво е преустройвал. А 
и специалистите, които 
извършват техническото 
описание, нямат такава 
функция, защото не са 
строителна полиция.

Ако собственикът за-
бележи, че терасата му 
се е напукала, трябва да 
вземе мерки, преди да 
е станало късно. Ако, 
разбира се, пукнатините 
са видими от неговата 
перспектива. След като 
установи, че има про-

блем, пак той е този, 
който трябва да потърси 
помощ от специалисти, 
защото все пак това е 
неговото жилище. По 
балконите има много 
метални части, а мета-
лът също изисква своята 
поддръжка от страна на 

собствениците. Такива 
инциденти обаче не са 
често срещано явление, 
особено при старото 
едропанелно строител-
ство, където елементите 
са предварително под-
готвени и оразмерени по 
съответните схеми.

Нужна е повсеместна 
паспортизация Инциденти се случват рядко

Инж. Емил Бойчев, РК на КИИП - Пловдив:

Инж. Пламен Бегъмов, РК на КИИП - Благоевград:

Първият фактор за 
падането на балкона в 
димитровград са соб-
ствениците на жилище-
то. В такива случаи се 
забелязват пукнатини и 
нарушения по фасадата 
и самия балкон, които 
всеки среднограмотен 
български гражданин би 
забелязал. 

Според българското 
законодателство всеки 

собственик отговаря за 
поверения му имот. Но 
обикновено в България 
хората смятат, че държа-
вата трябва да се грижи 
за всичко. Пример: на-
водненията и другите 
стихийни бедствия. Ни-
къде в цивилизования 
свят държавата не пла-
ща за щети от бедствия. 
Компенсациите се пое-
мат от застрахователите. 

Собствениците смятат, че държавата 
трябва да се грижи за всичко

Инж. Станислав Видев, председател на РК на КИИП - Хасково:

Кой контролира вертикалните 
товари на сградите?

Причините да се случ-
ват аварии като тази с 
падналия балкон в ди-
митровград обикновено 
са комплексни. Те могат 
да бъдат изяснени само 
след детайлно проучване 
на случая. Възможно е 

да възникнат заради про-
пуск при проектирането 
и изпълнението на сгра-
дата. Затова контролни-
те органи са задължени 
първо да прегледат доку-
ментацията по надлеж-
ния ред и чак тогава да 

приемат обекта. 
Ако  ба лконите  с а 

претоварени, тоест ако 
върху тях има по-голя-
ма тежест, отколкото е 
предвидено по норма-
тив, също може да въз-
никне авария. 

Претоварването на 
балконите води до аварии

Инж. Галина Антова, РК на КИИП - Видин:

Специално за новите 
сгради си има наредба 
за натоварванията, която 
задължително трябва да 
се спазва. Изчислява се 
по еврокод дали сгра-
дата е първа или втора 
категория. Там товарите 
са съвсем различни, но 
говоря за новите обек-
ти, а не за вече същест-
вуващите. При старото 
строителство нещата са 
малко по-други. Когато 
преди години са изграж-
дани блоковете, е съ-

ществувала съвсем дру-
га нормативна наредба 
и съответна такава за 
натоварванията. друг е 
въпросът, че после въз-
ложителят или собстве-
ниците на жилището 
нарушават правилата. 
Масово се правят прис-
тройки, импровизирани 
балкони и т.н. Затова в 
момента се прави така 
наречената паспортиза-
ция, която установява 
действителното състо-
яние на сградите. След 

това се изготвят предпи-
сания за поддържането 
и въвеждането на обекта 
в нормална експлоата-
ция и се следи дали се 
претоварва конструк-
цията. Но определено 
всички тези самоини-
циативи като остъкля-
ването на тераси, пре-
махването на панел или 
стена и всичко, което 
променя натоварване-
то на конструкцията, е 
нарушение и се нарича 
незаконен строеж.

Всяка волна промяна на 
конструкцията е нарушение

Инж. Георги Петров, председател на РК на КИИП - Силистра:
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Убедихме европейска-
та комисия, че е нало-
жително да се започне с 
изпълнението на ранни 
проекти по оП „окол-
на среда“ 2014-2020 г. 
Това каза министърът на 
околната среда и водите 
Ивелина Василева при 
откриването на четвър-
тата годишна водна кон-
ференция „Механизми 
за финансиране на ВиК 
сектора“. Тя обясни, че 
петте проекта на общи-
ните добрич, Пловдив, 
Асеновград, Плевен - до-
лна Митрополия и пи-
лотният проект на общи-

на Смолян са на обща 
стойност около 300 млн. 
лв. По думите й, вече е 
договорено изпълнени-
ето на други пет проек-
та на стойност 100 млн. 
лв., които са в техниче-
ска готовност за старт 
на строителните работи 
през 2016 г. един от ран-
ните проекти е и този за 
Столична община, защо-
то там спецификата из-
исква общината да бъде 
бенефициент - тя е тази, 
която има водеща роля и 
готовност да разработи 
регионалното прединвес-
тиционно проучване и да 

стартира изпълнението, 
допълни министър Васи-
лева. Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството ще 
е бенефициент по една 
от първите процедури в 
новия програмен период: 
„Подготовка на регионал-
ни прединвестиционни 
проучвания за реализация 
на инвестиции във ВиК 
сектора и укрепване на 
капацитета на заинтере-
сованите страни“.

„Убедена съм, че със 
съвместни усилия, парт-
ньорство и прозрачност 
при взимането на реше-

ния ще съумеем да по-
стигнем устойчиво разви-
тие на ВиК сектора“, каза 
Василева. Тя отбеляза, че 
съвременната политика 
по опазването на окол-
ната среда и водите е хо-
ризонтална и трябва да 
бъде вплетена в другите 
национални политики. 
„Това прави много труд-
но нейното прилагане и 
често изисква ежедневен 
избор по прилагането на 
екологосъобразни реше-
ния, които да бъдат ико-
номически ефективни и 
устойчиви“, каза в заклю-
чение министърът.

В горите край добру-
джанското село добро-
тица се намира най-го-
лямата популация на див 
червен божур у нас. Това 
„находище“ има статут 
на защитена местност и 
е на площ около 50 дка 

на горист хълм и още 
около 30 дка на съседен. 
За съжаление досегаш-
ните опити това място да 
стане популярно и инте-
ресно за туристите не са 
се увенчали с успех, ко-
ментира кметът на село-

то Иван евстатиев. По-
сещенията в природната 
местност Китка край до-
бротица са случайни и 
епизодични. Шансът за 
промяна е в разработва-
нето на проект, с който 
да дойде и финансиране.

„Първото, което тряб-
ва да се направи, е да се 
оформят пътеки, поне 
от трошено каменна на-
стилка. Това ще даде 
възможност хора с ав-
томобили, велосипеди 
и мотоциклети да посе-
щават тази дестинация“, 
казва кметът на добро-
тица. другата част от 
средствата трябва да са 
за указателни табели и 
маркировка. Има нужда 
от финансиране и за ре-
клама, която да направи 
мястото популярно.

Николай АНТОНОВ

695 хиляди фиданки 

на площ от 1500 декара 
бяха засадени на тери-
торията на Югозапад-
на България по време на 

пролетната кампания, 
съобщиха от ръковод-
ството на Югозападното 
държавно предприятие 

(ЮЗдП) в Благоевград. 
Залесяването е осъщест-
вено в 20 териториал-
ни поделения на пред-
приятието в областите 
Благоевград, Кюстен-
дил, София и София-
град. Над 70 на сто от 
създадените нови гори 
са предимно неотложни 
залесявания, насочени 
към възстановяване на 
терени, освободени след 
пожар и други вредни 
природни въздействия, 
поясниха от ведомството. 
По-големи залесявания 

на площ над 100 дка са 
извършени в държав-
ните ловни стопанства 
„осогово“ - Кюстендил, 
и „дикчан“ - с. Сатов-
ча, както и в държавните 
горски стопанства в Гоце 
делчев, Гърмен, елеш-
ница, Места, Пирдоп и 
София. През есента ще 
бъдат залесени още 320 
дка с тополови култури. 
Извършено е и предвиде-
ното пролетно попълване 
на новосъздадени горски 
култури на площ от 286 
декара. общо 1730 души 

се включиха в 25 съв-
местни инициативи за 
залесяване с доброволен 
труд, информираха още 
от предприятието. В рам-
ките на доброволческите 
кампании са засадени 
21 000 фиданки, предос-
тавени безвъзмездно от 
ЮЗдП, на площ от 82 
дка. допълнително пред-
приятието е дарило още 
2270 дръвчета за залеся-
ване с екологична цел на 
детски градини, учили-
ща, читалища, болници и 
манастири.

еКоЛоГИЯ

МРРБ ще е бенефициент по една от началните 
процедури в новия програмен период

Плантация от див божур е на път 
да стане туристическа атракция

Стартират ранните проекти по 
„Околна среда“ 2014-2020 г.

Засадиха 695 хиляди нови фиданки в Югозападна България

Поли ВАСИЛЕВА

Здравните работници 
от медицински център 
„Света Анна“ във Враца 
осиновиха градинка, съ-
общиха от общината. Тя 
е създадена върху пус-
тееща зелена площ до 
сградата на центъра. На 
мястото е изграден фон-
тан, алпинеум, насадени 

са цветя и ниски храсти. 
Нощем фонтанът свети 
в различни цветове, тъй 
като има вградено освет-
ление.

Стойността на гра-
динката е 20 000 лв., да-
дени от центъра. Стро-
ителните дейности е из-
вършила фирма „СП-90“ 
- Враца.

Градинката бе открита 
официално. Лентата за 

това прерязаха кметът 
инж. Николай Иванов и 
управителят на центъра 
д-р Адриан Николов.

„Радвам се, че ини-
циативата на общината 
„да осиновим градинка“ 
намери привърженици 
в медицинския център. 
Така Враца става по-
красив и уютен град“, 
каза кметът Николай 
Иванов.

Медици осиновиха 
градинка във Враца
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Катя ТОДОРОВА

Наскоро туристи -
ческото министерство 
предложи за обсъждане 
новата наредба за изис-
кванията към местата 
за настаняване и заведе-
нията за хранене и раз-
влечения. За първи път 
в България се въвежда 
регламент за условията, 
на които трябва да от-
говарят апартаментните 
туристически компле-
кси, хостелите и апарта-
ментите за гости. 

Видовете места за 

настаняване са опреде-
лени 2 класа. В първия 
„А“ се включват хотели, 
мотели, апартаментни 
туристически комплек-
си, вилни селища, турис-
тически селища и вили. 
Във другия „Б“ - семей-
ни хотели, хостели, пан-
сиони, почивни станции, 
къщи за гости, стаи за 
гости, апартаменти за 
гости, бунгала и към-
пинги. 

определянето на ка-
тегорията на туристи-
ческите обекти се из-
вършва от министъра на 
туризма по предложение 

на експертната коми-
сия по категоризация и 
сертификация на турис-
тически обекти или от 
кмета на общината по 
местонахождението на 
обекта по предложение 
на съответната общин-
ска експертна комисия. 
Министърът определя 
категорията на хотели - 
категория „три звезди“, 
„четири звезди“ и „пет 
звезди“; апартаментни 
туристически компле-
кси - категория от 2 до 
5 звезди, туристически 
селища от 2 до 4 звезди, 
вили от 2 до 5 звезди, 

както и на самостоятел-
ните заведения за хране-
не и развлечения - кате-
гория „четири звезди“ и 
„пет звезди“. 

Кметът на община-
та определя категорията 
на хотели - категория 
една и две звезди, всич-
ки категории мотели, се-
мейни хотели, хостели, 
пансиони, почивни стан-
ции, стаи, апартаменти и 
къщи за гости, бунгала 
и къмпинги, както и на 
самостоятелните заведе-
ния за хранене и развле-
чения - категория „една 
звезда“, „две звезди“ и 
„три звезди“ или разпо-
ложени върху понтони 
или върху закотвени в 
близост до брега плава-

телни съдове - всички 
категории за съответния 
вид.

Изчезват 
мераклиите 

да строят 
ваканционни 

имоти
Намаляването на ин-

тереса на гражданите на 
Русия и повечето други 
бивши съветски репу-
блики доведе до срив 
в инвестициите във ва-
канционни имоти. Само 
от началото на 2015 г. е 
отчетен срив от почти 
57% на годишна база на 
започнатите ваканцион-
ни имоти, сочи статисти-
ката. За последните ня-
колко месеца е тръгнал 

градежът само на 48,3 
хил. квадрата. 

Завършените през 
2014 г. ваканционни жи-
лища са 357,8 хил. кв. 
м ваканционни жили-
ща, като е отчетен спад 
от 16,7% спрямо 2013 г. 
През миналата година 

пък въведените в екс-
плоатация хотели са 
само 47,8 хил. кв. м, ко-
ето е 2,75 пъти по-малко 
от 2013 г. за 2014 г. 

Най-силно засегнати 
от срива на инвестици-
онната активност във ва-
канционния сегмент са 
по Черноморието. Той 
дава негативно отраже-
ние на цялото строител-
ство там. от началото 
на годината във Варна 
и района преобладават 
обектите на етап про-
ектиране с планирана 
площ от 2,91 млн. кв. 
м. Те са 3 пъти повече 

Нови наредби вдигат качеството на апартхотелите
НА ФоКУС

Туристическото министерство написа нова наредба за 
местата за настаняване

В страните с развит и качествен туризъм залагат на малки апартхотели

Нарастващите изисквания 
на клиентите, ориентирали 
се към покупка на жилище, 
налагат радикална промяна в 
нагласите както на инвести-
тори, така и на строители и 
архитекти. Тенденция в мо-
дерното ни общество е да се 
търсят и генерират идеи, ос-
новани върху философията 
на градския човек и неговия 
стил на живот.

Това е и причината жи-
лищният комплекс „Варна 
Сити Парк“ в морската ни 

столица с водещ проектант 
арх. Светослав Станисла-
вов (архитектурно студио 
„STARH“) да залага на кон-
цепция, в чиято основа е 
човекът и личното му прос-
транство. Със своите 6000 
кв. м паркова зона и осемте 
„цветни“ жилищни сгради 
с имена на растения - „Ака-
ция“,  „Бреза“ ,  „Върба“, 
„Гардения“, „детелина“, 
„ела“, „Жасмин“ и „Здра-
вец“, комплексът ще е ново-
то украшение на Варна. За 

това допринася както воде-
щата идея на проекта, в чий-
то център са човешките из-
мерения на жизненото прос-
транство, така и перфектно-
то качество на строителство. 
Като водеща фирма в бран-
ша „Сити Билдинг“ оод се 
справя с предизвикателства, 
които изискват находчивост 
и изобретателност и е при-
мер за творчески подход и 
професионализъм. 

При изграждането  на 
комплекса „Сити Билдинг“ 

Българите все поñсклонни да купуват жилища в комплекси от затворен тип

Пазарът на жилищни 
комплекси от затворен 
тип регистрира промяна в 
структурата на търсенето 
през последните 2-3 годи-
ни. Към момента основни 
купувачи са българите, 
които стават все по-голе-
ми ценители на живота в 
такъв тип жилища, отчи-
тат водещите консултан-
ти и инвеститори. Въпре-
ки младостта си, пазарът 
на затворените комплекси 
у нас регистрира и други 
нови тенденции. Те са 
продиктувани от крите-
риите, по които купува-
чът избира дома си.

една от тях, която е 
валидна и за по-широ-
кия пазар на недвижими 
имоти, е, че се търси ка-
чествено строителство. 
Това включва не само 
разположението и мате-
риалите, от които се из-
гражда жилището, а и от 
стабилността на инвес-
титора - колко са реали-
зираните му проекти и 
какъв е имиджът му на 

пазара. При търсенето це-
ната бива изпреварена от 
фактори като сигурност, 
спокойствие, околна сре-
да, допълнителни удоб-
ства, управление на соб-
ствеността, архитектурни 
концепции и социален 
статус на съседите. Нова-
та тенденция в проекти-
рането и изграждането на 
комплексите от затворен 
тип е по-ниското застро-
яване и по-голямото от-
стояние между отделните 
структури в района. Тази 
тенденция е успяла да из-
мести доскорошния стре-
меж на инвеститорите 
да достигнат границата 

на допустимите норми 
за максимална разгъната 
застроена площ. Търси се 
балансирано съотноше-
ние между жилищните и 
публичните зони. Акцен-
тира се и на изграждане-
то на недостъпни за ав-
томобили паркови зони. 
Все по-голямо внимание 
се обръща както на ин-
фраструктурата в обекта, 
така и на тази около него. 
Следващата тенденция, 
която инвеститорите оча-
кват да се появи в най-
скоро време, е нарастване 
на интереса към жилища-
та от типа на пасивното 
строителство.

Банско остава най-ин-
тернационалният ни ски 
курорт от гледна точка 
на профила на купувачи-
те на ваканционни имо-
ти, сочи анализ на една 
от агенциите в страната. 
Там най-многобройни 
са британците, като се 
вижда тенденция за на-
растване на техния ин-
терес през последните 2 
месеца. Към момента те 
съставляват 36% от купу-
вачите, 18% са руснаци, 
българите са 10%, а сред 
останалите купувачи има 
представители на Украй-
на, Гърция, Франция и 
други страни.

Средната цена на про-
дадените апартаменти в 

Жилища и луксозна среда в едно

Британците отново гледат към Банско

„Варна Сити Парк“ залага на съвременна концепция и 
перфекционизъм в строителството
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пък въведените в екс-
плоатация хотели са 
само 47,8 хил. кв. м, ко-
ето е 2,75 пъти по-малко 
от 2013 г. за 2014 г. 

Най-силно засегнати 
от срива на инвестици-
онната активност във ва-
канционния сегмент са 
по Черноморието. Той 
дава негативно отраже-
ние на цялото строител-
ство там. от началото 
на годината във Варна 
и района преобладават 
обектите на етап про-
ектиране с планирана 
площ от 2,91 млн. кв. 
м. Те са 3 пъти повече 

от вече започнатите. В 
строителство в и око-
ло морската столица са 
почти 962 хил. квадрата.

В Бургаска област 
разликата между за-
почнатите и проектира-
ните строежи е много 
по-малка. Сега по Юж-
ното Черноморие вече 
са в реализация 1,435 
млн. кв. м строителни 
обекти. Инвеститорите 
проектират да започнат 
изграждането на сгради 
в района с РЗП от 1,6 
млн. квадрата, сочи още 
статистиката на сайта.

от началото на новия 
век инвестиционните 
проекти по Черномори-
ето бяха главно в сег-
мента на апартхотелите. 
Моделът се възприе по-
ради търсенето на такъв 
тип имоти в световен 
мащаб, но това донесе 
още повече негативи за 
родния туризъм. Извест-
но е, че чужденците с 
по-големи финансови 
възможности избягват 
силно урбанизирани-

те курорти, подобни на 
родния Слънчев бряг, 
приличащи повече на 
град, а не на летовище. 
По подобен начин стоят 
нещата и с инвеститори-
те във ваканционни имо-
ти - най-богатите влагат 
парите си в райони със 
запазена природа, нор-
мална инфраструктура 
и спокойствие. Така по 
време на имотния бум в 
курортите, продължил 
около петилетка, инвес-
титорите бяха предимно 
ирландци и англичани. 
Повечето от тях купу-
ваха „на зелено“ и дори 
през интернет жилища в 
апартхотелите в зимните 
и морските ни курорти, 
но главно с цел по-късна 
препродажба. Сривът на 
пазара от купувачи бър-
зо обаче ги превърна от 
купувачи в продавачи и 
някои от тях се отърваха 
от имотите си на загуба, 
за да могат да си платят 
ипотеката.

Известно време след 
началото на кризата ир-
ландците и англичаните 
бяха заместени, не изця-

ло от руснаци. Разбира 
се, най-богатите, влага-
щи парите в луксозните 
и скъпи дестинации, са в 
Западна европа. Повече-
то руснаци, за разлика от 
западняците, купуваха 
имот у нас за собствено 
ползване. Това вдъхна 
надежди за възраждане 
в сегмента на ваканци-
онните имоти, но и те 
вече са на път да не се 
реализират. Шоковото 
обезценяване на рубла 
доведе до отдръпване на 
руснаците от пазара ни. 
Някои от тях дори са за-
почнали да търсят купу-
вачи за имотите. Според 
брокери неотказалите се 
руснаци да инвестират у 
нас вече се насочват не 
към курортите, а към по-
големите градове, глав-
но по Черноморието. 
евентуално това може 
да стимулира изгражда-
нето на апартаментни 
комплекси там, прогно-
зират експерти. По всяка 
вероятност обаче ще се 
акцентира на сгради с 
по-малки площи, което 
ще дава възможност за 
понижаване на риска на 
инвеститорите.

Прогнозите на екс-
перти сочат, че за 2015 
г.  инвестициите във 
ваканционни имоти в 
морските курорти ще са 
в пъти по-малко. Това 
нанася голям удар на 
строителния бизнес в 
тази част на страна и 
има опасност най-малко 
20 хил. души да загубят 
работата си.

Много слаб е инте-
ресът към ваканцион-
ните селища по Бъл-
гарското Черноморие. 
Мисля, че основна-
та причина за отли-
ва на инвеститори е 
затрудненият достъп 

на руските туристи, 
които преди години 
бяха сред основните 
купувачи на имоти. 
освен това те търсят 
и някаква доходност 
и възвръщаемост от 
6-7 процента, която не 
могат да получат. За-
твореният пазар пък 
от своя страна кара и 
строителите да се от-
дръпнат. Във вътреш-
ността обаче, в по-го-
лемите градове, има 
известно раздвижване. 
Но въпреки твърдени-
ята на брокерите, че се 
е повишил интересът 

към луксозните имо-
ти и към комплексите 
от затворет тип, мои-
те наблюдения показ-
ват друго. от личен 
опит мога да кажа, че 
най-много се продават 
жилищата на средна 
цена. Наскоро започ-
нахме строителството 
на един обект от сто 
апартамента и трябва 
да ви кажа, че в рам-
ките на два месеца 60 
от тях бяха продадени. 
Но цените са съвсем 
нормални - от порядъ-
ка на 600-700 евро на 
квадрат.

Смятам, че тенден-
цията, която започна 
преди няколко годи-
ни, за спад на имотни 
сделки по морето се 
запазва и към насто-
ящия момент. Причи-
ните са комплексни 
- от една страна, огро-
мното предлагане на 
апартаменти, а от дру-
га - отливът на руски 
купувачи, които бяха 
сред основните клиен-
ти у нас. За съжаление 
икономическите про-
блеми, кризата в Ук-
райна, а и някои други 

обстоятелства накара-
ха руснаците да се от-
теглят от българския 
пазар. Не знам как е 
в другите градове на 
страната, но що се от-
нася до ваканционните 
имоти по морето, смя-
там, че те не са от най-
желаните.

друг е  въпро сът, 
че хората много чес-
то бъркат рекламата с 
качеството. А за мен 
пиар и качество във 
времето могат да се 
размият. Така че, кога-
то нещо се продава, не 

можем да говорим, че 
то е качествено, защо-
то го има в рекламни-
те брошури.

Нови наредби вдигат качеството на апартхотелите
НА ФоКУС

Туристическото министерство написа нова наредба за 
местата за настаняване

Ограниченият пазар 
отказва инвеститорите

Не всичко, което се 
продава, е качествено

това допринася както воде-
щата идея на проекта, в чий-
то център са човешките из-
мерения на жизненото прос-
транство, така и перфектно-
то качество на строителство. 
Като водеща фирма в бран-
ша „Сити Билдинг“ оод се 
справя с предизвикателства, 
които изискват находчивост 
и изобретателност и е при-
мер за творчески подход и 
професионализъм. 

При изграждането  на 
комплекса „Сити Билдинг“ 

оод и инвеститорът на 
обекта - „Интерсервиз Узу-
нови“ Ад, залагат на изцяло 

иновативни технологии и 
материали с неоспоримо 
качество. 

Българите все поñсклонни да купуват жилища в комплекси от затворен тип

Атанас Костурков, управител на „Комфорт“ ООД:

Георги Иванов, изпълнителен директор на „Форт Нокс“:

Банско остава най-ин-
тернационалният ни ски 
курорт от гледна точка 
на профила на купувачи-
те на ваканционни имо-
ти, сочи анализ на една 
от агенциите в страната. 
Там най-многобройни 
са британците, като се 
вижда тенденция за на-
растване на техния ин-
терес през последните 2 
месеца. Към момента те 
съставляват 36% от купу-
вачите, 18% са руснаци, 
българите са 10%, а сред 
останалите купувачи има 
представители на Украй-
на, Гърция, Франция и 
други страни.

Средната цена на про-
дадените апартаменти в 

Банско за първо тримесе-
чие на 2015 г. е 360 евро/
кв. м, колкото е и средна-
та цена за цялата 2014 г., 
т.е. цените са стабилни 
и задържат своите нива, 
сочат данните на компа-
нията. Средната покупна 
цена на апартаменти в 
курорта е малко по-ви-
сока от миналата годи-

на - 24 хил. евро (при 
20 100 евро за 2014 г.). 
Средните цени на база 
реално сключени сделки 
в Боровец са 640 евро/кв. 
м. и 32 370 евро за апар-
тамент, а в Пампорово са 
малко по-ниски от тези 
в Банско - съответно 340 
евро/кв. м. и 21 400 евро 
средно за апартамент.

Британците отново гледат към Банско

„Варна Сити Парк“ залага на съвременна концепция и 
перфекционизъм в строителството

Кризата отпреди 7 години удари сериозно инвести-
циите в най-големия ни зимен курорт
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Нямаме достъп до европейските пари

Разговаря  
Цвета ИВАНОВА

-  Г - н  Том ов ,  и з -
вестни са въпросите, 
които занимават уп-
равлението на наци-
онално ниво. И това, 
което става в общини-
те, също е видно. Как-
во обаче се случва в 
кметствата? Те като че 
ли остават на по-заден 
план?

- За кметствата малко 
се говори в държавата. 
Кога една телевизия е 
започвала новините си 
с проблем на малките 
населени места? Всичко 
започва с големите гра-
дове. Като че ли нашите 
проблеми не са важни, за 
да се поставят. Не е така.

- Какъв проблем Вие 
решавате в момента?

- Много са, но този, 
с който сега се занима-
вам, е спреният превоз 
от фирмата, избрана от 
общината да осъщест-
вява връзката на село-
то ни с Видин. Четири 
курса сама си спря. Но 
и тя има основание - не 

можахме да се справим 
с таксито, което минава 
преди часа на тръгване 
от Градец и от Видин 
и обира пътниците на 
автобуса. Тогава той за 
какво да идва, като за 
него не остават пътни-
ци? Губи и спира курсо-
вете.

- Толкова ли е труд-
но на контролните ор-
гани да се справят с 
този проблем?

-  Трудно е,  защото 
освен мен никой не се 
занимава с това. общи-
ната прие точна наредба. 
Таксито не може да взе-
ма пътници от спирка-
та на автобуса. За него 
сме определили стоянка. 
Нека хората да отиват 
там и да се качват в ко-
лата. Но той ги взема от 
автобусната спирка и ги 
вози на цената на билета 
на фирмата - 2 лв. Веро-
ятно не плаща данъци 
и това му е изгодно. Аз 
лично съм му съставил 
3 акта. След това отива-
ме в Районния съд - ако 
докажа, че е нарушил 
наредбата, глобата си 
остава. Но и това е труд-

но. Сега съм предложил 
на общинския съвет 
да промени тази наред-
ба. освен на водача, да 
може да съставям актове 
и на пътниците, които се 
качват. общоселски съ-
брания сме правили по 
този проблем, но нещата 
не се променят. Хора-
та не искат да разберат, 
че така губим автобуса, 
който е много по-сигу-
рен и до по-късни часо-
ве на деня от таксито.

- Градец страда от 
наводнения всяка про-
лет. Какво правите, за 
да ги предотвратите?

- В момента изграж-

даме два отводнителни 
канала. Те събират под-
почвените води по две 
улици, по които живеят 
над 20 семейства. Сега 
тези води ще отиват в 
реката.

- Какво е състояни-
ето на улиците в село-
то?

- Лошо е. Миналата 
година успяхме да ба-
ластрираме 4 улици, за 
тази година от общината 
имам уверение, че пове-
че ще поправим. Но за 
цялостно асфалтиране 
пари няма. Същите ули-
ци бяха тъмни, успяхме 
да ги осветим. По-малки 

села си оправиха ули-
ците с европейски сред-
ства, но ние не можем. 
общината във Видин не 
попада в обсега на Про-
грамата за развитие на 
селските райони, коя-
то се оказа най-удоб-
на за обновяване на се-
лата. Лошото е и това, 
че кметствата нямаме 
достъп до европейските 
фондове. Проекти разра-
ботват и защитават об-
щините. Но общината 
във Видин включва мно-
го села. Градец е най-
голямото с 1600 жители, 
но и за него средствата 
не достигат. Би било до-
бре, ако и кметствата 
могат да подават проек-
ти и да получават сред-
ства за изпълнението им.

Но кметствата могат 
да вземат по-малко сред-
ства от националните 
фондове.

За втори път съм по-
дал проект пред ПУдоС 
за изграждане на детска 
площадка в селото. Има-
ме деца - 30 ходят на 
училище във Видин, но 
се връщат с автобусите. 
Имаме и детска градина. 
Затова ни е нужна така-
ва площадка. Миналата 
година не ми одобриха 
проекта. Сега чакам.

- Какво друго се опи-
тахте  да  направите 
през мандата си?

- Няколко неща, но 
нито едно не стигна до 
успешен край. обърнах 
внимание за състоянието 
на нашата поща. Имаме 
сграда, строена от мо-
ите съселяни и дарена 
на пощите. През 2004 
г. избухна пожар, кой-
то унищожи помеще-
нията. от тогава досега 
„Български пощи“ не 
е ремонтирала своята 
собственост. Виках и те-
левизии, писах молби до 
различни инстанции, но 
нищо. Сега пенсиите се 
раздават в помещение, 
в което няма чакалня. 
Възрастните хора стоят 
отвън в студ и в жега. 
отговарят ми - раздавай-

те пенсиите в пенсио-
нерския клуб.

- Градец има минера-
лен извор, но той е още 
затапен. Направихте 
ли нещо за използване-
то му?

-  Много  неща  на -
правих. Най-важното - 
обърнах вниманието на 
общината към съществу-
ването на тази минерал-
на вода. открита е през 
1960 година, имало е и 
минерална баня. Леко-
вита е, прилича на тази 
във Вършец. дебитът й е 
голям - 600 л в секунда. 
Идваха специалисти от 
девин, изследваха вода-
та и казаха, че е мине-
рална и лековита. об-
щината може да печели 
милиони, ако я разрабо-
ти. Може да се започне 
с цех за бутилиране, а 
след това - с лечебница. 
Но засега този въпрос не 
стои. А това е голям ре-
сурс, само с малък про-
цент от печалбата селото 
ни може да асфалтира 
улиците си за няколко 
години. Според закона 
у нас едно село може да 
стане град, ако има над 
1000 жители и минера-
лен извор. Вършец така 
е станал град. Можем 
и ние, но предприем-
чивостта ни липсва. Аз 
поне обърнах внимание 
на минералната вода.

- Но Градец остана 
без училище.

- да, имали сме 3 учи-
лища, но преди три го-
дини закриха последно-
то. След закриването на 
химическите заводи във 
Видин хората останаха 
без работа и тръгнаха из 
европа да търсят препи-
тание. децата намаляха. 
Сега годишно се раждат 
по 5-6. Аз самият давам 
по 100 лв. от заплатата 
си на жените, които ро-
дят деца.

Но това са възмож-
ностите на селския кмет. 
Големите решения са 
горе, управляващите да 
ги вземат. Но и те не 
бързат. 

РеГИоНИ
Кметът на село Градец Илия Томов:

Илия Томов 
е кмет на село 
Градец, община 
Видин, от 2011 
година. Роден 
е и е израсъл в 
селото, в него 
живее и досега, 
макар Видин да 
се намира на 6 
км от Градец. 
В кметството 
работи от 2008 
г о д и н а  ка т о 
секретар. Пре-
минал е и през 
сектора за ад-
министратив-
но обслужване 
на граждани-
те.

Режат ни и от националните 
фондове, всичко зависи от 
общината

Цвета ИВАНОВА

Първа копка за из-
граждане на параклис 
бе направена в село Го-
рен Чифлик, община 

Белоградчик. Направи-
ха я кметът на общи-
ната Борис Николов и 
кметският наместник 
на селото Савина Спа-
сова.

В село Горен Чифлик 

никога не е имало храм, 
но мечтата за него съ-
щ е с т ву в а  о т д а в н а . 
Преди 10 години бил 
сформиран инициати-
вен комитет, който да 
задвижи въпроса с по-

строяването на храма. 
Но до първа копка не се 
стигнало.

По време на среща с 
местните стотина жите-
ли кметът на Белоград-
чик разбрал за старата 
мечта и обещал да я 
осъществи. За кратко 
време общината е оси-
гурила проект, терен и 
разрешителни за стро-
ежа. Храмът ще бъде 
готов до есента.

о с в е щ а ва н е то  н а 
мястото и на първия 
положен камък напра-
ви епископ Поликарп, 
викарий на видинския 
митрополит дометиан. 
На събралите се за съ-
битието хора от селото, 
както и от съседното 
долен Чифлик, бе раз-
даден курбан за здраве 
и благоденствие.

Малкият  храм ще 
носи името на свети 
Георги Победоносец. 
То е избрано преди го-
дини, когато е решено 
изграждането му. Ще 
се строи само с дарения 
на днешните и бивши 
жители на селото. 

Горен Чифлик ще 
има малък храм
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Николай АНТОНОВ

В Банско се състоя об-
ществено обсъждане на 
предварителния проект 
на общия устройствен 
план (оУП) на община 
Банско и екологичната 
оценка към него. „През 
2012 г. общинският съ-
вет взе решение да бъде 
изработен нов общ ус-
тройствен план, тъй като 
последният е от 1990 г.“, 
припомни по време на 
обсъждането кметът на 
Банско Георги Икономов. 
През последните 15 го-
дини градът се разрасна, 

което породи необходи-
мостта от изработване-
то на нов план, както и 
улична регулация на но-
вите територии. Пред-
варителният проект се 
разработва от „Булплан“ 
оод - София, с ръко-
водител екип арх. Петя 
Миланова.

екипът, разработил 
плана, се е ръководил от 
принципите на устойчи-
вото развитие и търсе-
нето на баланс между 
екологично равновесие, 
икономически растеж и 
социален просперитет, 
при пестеливо използва-
не на природните ресур-

си. Според специалисти-
те постигането на главна-
та цел се предпоставя от 
изпълнението на няколко 
задачи - регулиране на 
урбанизационните про-
цеси, устройствено пла-
ниране в съответствие 
със стратегическите до-
кументи, регламентира-
не на общия режим на 
устройство на терито-
риите. В територията на 
община Банско попадат 
и няколко защитени зони, 
поради което е изготвена 
и екологична оценка към 
плана за въздействието 
върху тези зони.

Заинтересованите лица 

имаха възможност по 
време на обществено-
то обсъждане да зада-
дат своите въпроси към 
кмета и екипа, разрабо-
тил проекта, да изкажат 

становищата си и дадат 
предложения за допъл-
нения в плана. Те ще 
бъдат разгледани от об-
щинския експертен съвет 
в Банско и включени в 

окончателния вариант на 
плана, който трябва да се 
съгласува от контролните 
държавни институции, 
преди да влезе в сила, 
обясниха от общината. 

Устройственият план на Банско 
чака обществена оценка

Приключи изграж-
дането на новата водо-
проводна мрежа и край-
брежната алея в Созо-
пол. Кметът на града 
Панайот Рейзи и пред-
седателят на общинския 
съвет Красимира Герма-
нова отрязаха лентата на 
новоизградените обекти. 
Водопроводната система 

се намира в местността 
„Провлака“ и бе реали-
зирана по „Интегриран 
проект за воден цикъл 
на Созопол - I етап“, фи-
нансиран по оперативна 
програма „околна среда 
2007-2013 г.“. ВиК про-
ектът струва малко над 
1,1 млн. лв. с ддС.

Кметът подчерта зна-

чението на новата алея, 
която свързва Морската 
градина с двете прис-
танища и поема основ-
ния поток от туристи от 
новия град към морето. 
Там освен ново озеленя-
ване ще има и пейки, а 
през лятото улицата ще 
бъде изцяло пешеходна 
зона. Според г-н Рейзи 
това е важна част от ин-
фраструктурата, защото 
всеки турист би искал да 
се разходи край морето, 
щом дойде в Созопол. 
от алеята има изглед 
към яхтения порт и ри-
барските лодки, както 
в повечето средиземно-
морските градове, които 
имат отворени към море-
то улици.

електромери на 10 
метра от земята са най-
новият опит за борба с 
крадците на електрое-
нергия в Белоградчик. 
Така в града се опитват 
да се справят с кражби-

те на ток. В ромската 
махала „Карловица“ те 
са от години и вземани-
те досега мерки срещу 
тях не дават резултат. 
Затова сега от енерго-
разпределителното дру-

жество са решили да 
монтират съоръженията 
си на 10 метра от земя-
та. обичайната височи-
на за поставяне на таб-
лата е около1,4 метра, за 
разлика от махала „Кар-
ловица“ 

Изнасянето на съоръ-
женията е заради мно-
гото неправомерни при-
съединявания на наши 
длъжници, уточняват от 
ЧеЗ. По данни на дру-
жеството, само за мина-
лата година загубите на 
енергия от трафопоста 
в ромския квартал са 
95%.

Жители на симитлий-
ското село Полето при-
състваха на тържествена-
та първа копка на спор-
тен център в центъра. 
Свещеник благослови 
начинанието, а общин-
ският кмет на Симитли 
Апостол Апостолов и уп-
равникът на селото Иван 
Манчев сложиха нача-
лото на изграждането на 
спортна площадка, фит-
нес на открито с уреди за 
тренировка, детски кът и 
атракциони. Паралелно с 

ритуалната първа копка 
започна и ремонтът на 
сградата на читалището в 

село Полето. общата ин-
вестиция за двата обекта 
е близо 600 000 лева.

Указателни табели с 
екологично послание 
монтират в Плевен. Те 
са дарение на общината 
от банкова институция 
с чуждестранно учас-
тие. от ноември 2014 г. 
до януари 2015 г. банка-
та е провела Национа-
лен ученически конкурс 
„Зелена вселена“. Той 
е за проектодизайн на 
екотабела с цел прово-
киране на детското въ-
ображение, познание и 
загриженост за околната 
среда. 1840 деца на въз-
раст 7-14 години от 181 
училища от 102 българ-
ски общини, сред които 
и Плевен, са участвали 

със свои творби на тема 
„Нарисувай екотабела и 
опази своя роден край“.

основните теми, ко-
ито вълнуват децата на 
България, са опазване-
то на растенията и жи-
вотните, разделното съ-
биране на отпадъци и 
превенцията срещу из-

сичането на горите. оце-
няването на проектите 
е извършено от специ-
ализирано жури. Най-
добрите от тях са реали-
зирани като екотабели. 
общините, от които са 
призьорите, получават 
указателните знаци като 
дарение. 

Созопол с отворена към морето 
алея и нова ВиК мрежа

Белоградчик бори кражбите на 
ток с електромери на високо

Фитнес на открито и обновено 
читалище ще има в Полето

Eкотабели монтират в 
Плевен

РеГИоНИ
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Бум на строителство-
то на вили по морето 
през последните месеци 
отчита Националният 
статистически инсти-
тут. Това е и водещият 
сегмент в жилищното 
строителство в страна-
та. Броят на въведени-
те в експлоатация но-
вопостроени жилищни 
сгради през  първото 
тримесечие на 2015 г. 
е 558. Според новопос-
троените сгради по вид 
най-голям относителен 

дял имат къщите. Те са 
75.3%, докато блоковете 
са едва 13.2%, сочат още 
статистическите данни. 
В сравнение с първото 
тримесечие на 2014 г. се 
наблюдава увеличение 
само в броя на къщите.

Като цяло,  спрямо 
първото тримесечие на 
миналата година сгради-
те са с 26 повече, или с 
4.9%. Новопостроените 
жилища в тях пък са с 
37.4% по-малко. от въ-
ведените в експлоатация 

новопостроени жилищ-
ни сгради през първото 
тримесечие на 2015 г. 
със стоманобетонна кон-
струкция са 67.4%, а с 
тухлена - 27.6%. Най-
много жилищни сгради 
са въведени в експлоата-
ция в областите Бургас, 
Пловдив и Варна.

Междувременно от 
новата наредба за изис-
кванията към местата за 
настаняване и заведе-
нията за хранене и раз-
влечения стана ясно, че 

вилите, апартаментните 
туристически компле-
кси и хостелите също ще 
подлежат на категориза-
ция. Местата за настаня-
ване се разделят на два 
класа. Клас А включва 
хотели, мотели, апар-
таментни комплекси, 
вилни и туристически 
селища и вили. В Клас 
Б попадат семейни хоте-
ли, хостели, пансиони, 
почивни станции, къщи 
за гости, стаи за гости, 
апартаменти за гости, 
бунгала и къмпинги. 

На туристическите 
обекти се предвижда да 
се присъждат от една до 
пет звезди, а на вилите - 
от три до пет звезди.

Как да се правят ус-
пешни сделки с имо-
ти, ще дискутират на 
работна среща броке-
ри, представители на 
браншови сдружения, 
свързани с недвижимос-
тите, и потребителски 
организации. В рамки-
те на форума ще бъдат 
разгледани тенденциите 
за развитие на региони-
те, инфраструктурата, 
строителството, ще се 
коментира защитата на 
интересите на потреби-
телите и на конкурент-
ната среда в бизнеса с 
имоти. целта на обсъж-
дането е да се посочат 
добрите и порочните 
пазарни практики при 
обслужването на кли-
енти в сделките с не-
движими имоти, за да 
се подобри процесът 

на обслужване на по-
требителя и да се уве-
личи неговата защита, 
като същевременно да 
се поддържа коректна 
конкурентна среда. 

В интерес на пред-
ставителите на агенции-
те за недвижими имоти 
ще бъдат и темите за 
предимствата и възмож-
ностите, които предлага 

франчайз инвестиция-
та в сектора на недви-
жимата собственост, за 
ипотечното кредитира-
не и експертното оценя-
ване на имоти. 

В дискусиите по раз-
личните теми участие 
ще вземат представите-
ли на МРРБ, Комисията 
за защита на конкурен-
цията и НСНИ. 

Популярното в мина-
лото вилно селище, из-
вестно като Софийския 

ученически лагер край 
Панагюрски колонии, е 
обявено на търг за по-

реден път. След някол-
ко неуспешни опита да 
бъде продадено за него 

се организира ново над-
даване от Столична об-
щина. Територията, слу-
жила преди десетилетия 
за отмора на столични 
ученици, е с начална 
цена 405 000 лв. Търгът 
ще се състои на 20 май, 
като обявената стъпка за 
наддаване е 10 000 лева.

о б щ ат а  п л о щ  н а 
комплекса е 22 декара, 
от които 2827 кв. м е 
застроена с бунгала и 

сгради. обявената на-
чална цена на предиш-
ния търг бе 450 000 лв., 
като стъпката за над-
даване също бе 10 000 
лв. оказа се обаче, че 
няма кандидати за соб-
ствеността на вилното 
селище. Това е четвър-
тият опит за продажба 
на лагера. цената при 
предишни наддавания е 
варирала между 400 000 
и 620 000 лв. 

ИМоТИ

Бум на строителството на вили 
по крайбрежието

Как се правят успешни 
сделки дискутират брокери

десетки са безсто-
панствените плажове 
по Черноморието пре-
ди началото на летния 
сезон, алармираха об-
ластните управители на 
Варна и Бургас. За да 
привлекат концесионе-
ри, от Министерството 
на регионалното разви-
тие и благоустройството 
обмислят да ги отдават 
на части.

67 плажа са остана-
ли без стопанин през 
миналата година.  За 
8 от тях, които са по 
Южното Черноморие, 

кандидати няма. „В мо-
мента тези плажове са 
пуснати на втора проце-
дура, с 30% намаление 
на цената. Условията 
са по-добри в сравне-
ние с първия конкурс. 
Надявам се да има же-
лаещи“, заяви областни-
ят управител на Бургас 
Вълчо Чолаков.

Към наемателите на 
плажовете има сериоз-
ни изисквания. Сред тях 
са обезпаразитяването 
и заравняването на те-
рените, наличието на 
медицински персонал 

и определен брой спа-
сители. Това е и при-
чината стопаните да не 
могат да си върнат на-
правената инвестиция.

от регионалното ми-
нистерство обмислят да 
предоставят средства 
на областните управи-
тели, за да се грижат за 
безстопанствените пла-
жове. В област Варна 
те са 12. За 8 от тях са 
обявени търгове, които 
още не са приключили. 
Стопани се търсят за 
ивиците дуранкулак, 
Шабла и Каварна.

Десетки плажове по 
Черноморието без стопанин

Нов търг за ученическия лагер край 
Панагюрски колонии
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Близо 5 млн. лв. ще 
бъдат вложени в пред-
стоящите текущи ремон-
ти на републиканската 
пътна мрежа през месец 
май. С тези средства ще 
бъде изкърпена около 113 
хил. кв. м пътна инфра-
структура. Това съобщи 
председателят на Управи-
телния съвет на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
инж. Лазар Лазаров.

Програмата включва 
извършване на асфалтови 
дейности, премахване на 
излишната растителност, 
за да се подобри види-
мостта на пътя, подобря-
ване на отводняването - 
профилиране на банкети, 
почистване на канавки, 
водостоци и др. През ме-

сец април в изкърпване 
на пътната инфраструк-
тура също са вложени 
около 5 млн. лв., с кои-
то са извършени около 
115 хил. кв. м асфалто-
ви работи. Изкърпени са 
най-критичните участъци 
по най-натоварените на-
правления автомагистра-
лите и първокласните 
пътища: София - Варна, 
София - Благоевград - 
Кулата, Пловдив - Ха-
сково, Велико Търново 
- Габрово, Русе - Велико 
Търново, Варна - Бургас 
и др., каза още инж. Ла-
заров. 

На 1 юли пък ще за-
вършат ремонтите на АМ 
„Тракия“, за да не се за-
труднява пътуването през 

активния почивен сезон. 
очертава се горещо лято 
по цялата пътна мрежа 
с много ремонти, заяви 
министърът на регионал-
ното развитие и благоу-
стройството Лиляна Па-
влова. Тя подчерта, че за 
първи път от 20 години, 
извън стандартния бю-
джет за изкърпване на 
пътищата, има осигурени 
с Решение на Министер-
ския съвет 100 млн. лв. за 
ремонтиране на старите 
участъци от АМ „Тракия“ 
и АМ „Хемус“. С предос-
тавения финансов ресурс 
се ремонтират около 50 
км от АМ „Тракия“ - от 
км 5+500 до км 10+000, 
от  км 60+000  до  км 
90+200, от км 119+200 до 

км 134+600. основните 
строителни дейности ще 
завършат на 1 юли и ще 
започнат отново на 1 сеп-
тември, за да може през 
месеците юли и август да 
се работи единствено по 

текущи и аварийни дей-
ности, ако се налага, каза 
още Павлова. През лет-
ните месеци на автомаги-
стралите ще продължат 
строително-монтажни-
те работи на виадуктите 

„елешница“ и „Бебреш“ 
на АМ „Хемус“ и 67-и 
км от АМ „Тракия“, за 
да може предвидените 
по тях ремонти да бъдат 
изцяло завършени до на-
чалото на зимния сезон.

ИНФРАСТРУКТУРА

Министерството на 
околната среда и во-
дите ще продължи да 
инвестира в района на 
Черноморското край-
брежие и през новия 
програмен период. Това 
заяви министърът на 
околната среда и води-
те Ивелина Василева. 
Тя взе участие в офи-
циалната церемония 
по приключването на 
проект „Подобряване 
на градската инфра-
структура за питейни и 
отпадъчни води в град 
Аксаково“. Проектът е 
финансиран по опера-
тивна програма „окол-
на среда 2007-2013 г.“ 
и е с общ бюджет 13 
482 600 лв. около 2,5 
милиона от тях са спес-
тени на оперативната 
програма след проведе-
ните търгове и конкур-
си, разкри кметът на 
Аксаково инж. Атанас 
Стоилов. Той уточни, 
че общината реализира 

проекта без нито една 
финансова корекция. 
По него са изпълнени 
инфраструктурни мер-
ки за подобряване на 
водоснабдителните и 
канализационните сис-
теми на града. Проек-
тът ще обслужва 8000 
жители. С реализация-
та му ще се подобри и 
доразвие екологичната 
инфраструктура, ще се 
увеличи броят на на-
селението, чиито отпа-
дъчни води напълно се 
третират. Изпълнението 
на проекта ще доведе и 
до подобряване на ус-
ловията за туристиче-
ския сектор по Черно-
морското крайбрежие. 
опасността от замърся-
ване на почвите и води-
те вече е елиминирана 
на 100%. Проектът дава 
възможност и за драс-
тично намаляване на 
загубите на вода, отбе-
ляза още екоминистър 
Василева. Тя отчете, 

че в рамките на ста-
рия програмен период 
се реализират общо 19 
проекта, пет от които 
вече са приключили.

целенасочено се ин-
вестира в подобряване 
качеството на водите, 
като в момента се реа-
лизират проекти в пре-
чиствателните станции 
във Варна и Златни пя-
съци. През новия про-
грамен период пред-
стои да бъдат финанси-
рани подобни проекти 
в Провадия и Аврен, 
допълни още Василева.

През лятото ще продължат строителноñмонтажните 
работи на виадукти по автомагистралите

Аксаково с изцяло подновена 
ВиК мрежа

дейностите по реа-
лизацията на интегри-
рания воден проект на 
Стара Загора са на фи-
налната права. Строи-
телството е изпълнено 
в срок и обектите са въ-
ведени в експлоатация. 
В момента се подават 
документите към Упра-
вляващия орган за вери-
фициране и одобрения 
съгласно изискванията 
в сключения договор, 
съобщиха от общината.

С изпълнението на 

проекта завършва це-
лият канализационен 
цикъл на Стара Загора 
и се решават напълно 
ВиК проблемите в гра-
да. около 27 км канали-
зационна мрежа е изгра-
дена, рехабилитирана и 
модернизирана, рекон-
струирани са над 2 км 
водоснабдителна мрежа 
в областния център и 
близкото село Богоми-
лово. обновени са глав-
ни колектори и отливни 
канали в Стара Загора. 

Изградена е канали-
зацията на кв. „Кольо 
Ганчев“, както и водо-
снабдяването и канали-
зацията на кв. „АПК“. 

Интегрираният воден 
проект за Стара Загора, 
финансиран по опера-
тивна програма „околна 
среда 2007-2013 г.“, е 
на обща стойност 40,4 
млн. лв. 

Предстои да бъдат ре-
хабилитирани голяма 
част от улиците в кв. 
„К. Ганчев“. Предвиде-
ни са около 500 000 лв. 
за целта, съобщи зам.-
кметът Янчо Калоянов. 
Той уточни, че общи-
ната ще кандидатства 
по проект за цялостна 
рехабилитация на во-
допроводната и кана-
лизационна мрежа в 
старозагорския квартал 
„Самара“-3, а след това 
и за ромския „Лозенец“.

Водният цикъл на Стара 
Загора на финалната права

Инвестират близо 5 млн. лв. в ремонти на 
републиканските пътища
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Преките чуждестран-
ни инвестиции в страна-
та ни през март 2015 г. 
са на стойност 52,8 млн. 
евро спрямо 208,8 млн. 

евро за същия период 
миналата година. Това 
показват предварителни-
те данни на БНБ.

През първото три-

месечие те възлизат на 
317,3 млн. евро, като 
са по-ниски с 29,2 млн. 
евро спрямо януари-
март 2014 г. дяловият 

капитал, инвестиран в 
България през първото 
тримесечие, е 44,1 млн. 
евро. Той е по-нисък с 
57 млн. евро от този, 
привлечен през същия 
период на 2014 г., сочат 
още данните.

По стъпленият а  от 
инвестиции на чуждес-
транни лица в недви-
жими имоти са 9,4 млн. 
евро, при 26,6 млн. евро 
за януари-март 2014 г. 

Реинвестираната печал-
ба се оценява на 40,2 
млн. евро, при 42,2 млн. 
евро за същия период 
на миналата година. А 
нетните  задължения 
между дружествата с 
чуждестранно участие и 
преките чуждестранни 
инвеститори по финан-
сови, облигационни и 
търговски кредити са в 
размер на 233 млн. евро, 
при 203,2 млн. евро за 

първото триме сечие 
на 2014 г. По държа-
ви, най-големите преки 
инвестиции в страна-
та идват от Холандия. 
На практика в България 
през първото тримесе-
чие не са реализирани 
големи инвестиционни 
проекти, като преките 
инвестиции са свързани 
основно с дейността на 
вече опериращите у нас 
компании.

Програма за насър-
чаване на чартърни-
те полети обсъждат 
в Министреството на 
туризма. Тя е нарече-
на „Крилата на сезона“ 
и ще е факт от 2016 г. 
целта й е да обслужва 
туристически дестина-
ции, по които нямаме 
директна самолетна 
връзка. Ще обхваща 
месеците април, май, 
октомври и ноември 
следващата година, за 
места, с които нямаме 
директна връзка, но в 
същото време има за-
явен голям туристиче-
ски интерес. Например 
скандинавските страни 
като Швеция и Норве-
гия, с които нямаме ди-
ректна самолетна ли-
ния. В същото време 
има голям интерес от 
скандинавските турис-
ти да дойдат на голф 
в България през май 
и юни. За да се случи 
това, сега те трябва да 
сменят два полета и да 
пътуват 12 часа, което 

е неудобство. С „Кри-
лата на сезона“ се пу-
ска директна чартърна 
линия и ако тя се окаже 
успешна, а трафикът по 
нея голям, след време 
може да стане и редов-
на. По този начин се на-
сърчава не само тури-
змът, но и откриването 
на редовни авиолиинии.

По програмата може 
да кандидатстват ави-
окомпании. Търгът ще 
бъде обявен, след като 
получим одобрение от 
европейската комисия 
за държавна помощ по 
програмата. В момен-
та Министерството на 

финансите подготвя 
нотификацията, която 
предстои да изпрати в 
Брюксел.

Програмата „Крилата 
на сезона“ е за три го-
дини. Бюджетът й все 
още се обсъжда, защото 
зависи от броя на поле-
тите, които ще финан-
сираме. Спечелилите 
слотовете получават 
грант 50% за първите 
три години срещу за-
дължение да поддържат 
линията през следващи-
те три години. Кандида-
тите да обслужват ли-
ниите ще бъдат избрани 
с открита процедура.

Интересът към нова-
та оперативна програма 
„Иновации и конкурен-
тоспособност“ е много 
голям и усвояемостта на 
средствата по нея може 
да достигне до 90%, за-
яви зам.-министърът на 
икономиката даниела 
Везиева. По думите й, 
проектите по процеду-
рата за малките и сред-
ните предприятия ще 
се оценяват основно на 

база очаквани резулта-
ти, които трябва да са 
дългосрочни и да съз-
дават трайни работни 
места. Везиева смята, 
че условията за канди-
датстване са достатъчно 
балансирани и това ще 
стимулира финансира-
нето на повече проекти. 
Тя изрази увереност, че 
щом една фирма е рабо-
теща, тя може да покрие 
критериите за отпуска-

не на средства, при по-
ложение че досега такъв 
гранд, насочен изцяло 
към производството, не 
е пускан.

Преди време стана 
ясно, че предприяти-
ята в България могат 
да получат финансира-
не между 100 хил. и 1 
млн. лв. за проекти по 
оП „Иновации и кон-
курентоспособност“. За 
микропредприятията 
минималният и макси-
малния размер е от 100 
000 и 500 000 лева. За 
малките предприятия 
сумата е между 200 000 
и 750 000 лева, а за го-
лемите е между 300 000 
и 1 000 000 лева. Мак-
сималният размер на 
безвъзмездната помощ 
е между 35 и 70% от 
стойността на проекта и 
зависи от категорията на 
фирмата и региона.

общини, държавни 
ведомства и техни фир-
ми са възложили дого-
вори за над 347 млн. лв. 
без търгове по Закона за 
обществените поръчки. 
Агенцията за държавна 
финансова инспекция е 
констатирала 330 случая 
на нарушения, сочи до-
кладът за дейността на 
ведомството за миналата 
година.

Финансовата инспек-
ция е проверила 2440 
обществени поръчки на 
стойност над 1.8 млрд. 

лв. открити са нару-
шения при 38% от про-
цедурите. Най-много-
бройни са случаите на 
непроведени търгове. 
Има обаче и такива, в 
които възложителите са 
залагали ограничаващи 
условия или такива, ко-
ито дават предимство 
на един кандидат пред 
останалите. Има и 24 
случая на анекси към 
договорите с изпълни-
тели, с които са проме-
няни цени, срокове за 
изпълнение и други, без 

да има законово основа-
ние за това.

При 508 обществени 
поръчки са констати-
рани процедурни нару-
шения - неспазване на 
срокове, неизпращане 
на информация за пуб-
ликуване, пропуски при 
определяне, внасяне и 
освобождаване на гаран-
ции на кандидатите за 
участие и за изпълнение 
на поръчки и други.

През изтеклата година 
финансовите инспектори 
са установили наруше-

ния на бюджетната и фи-
нансова дисциплина за 
над 14,18 млн. лв. Сред 
тях са разходи без одо-
брени средства по бю-
джетите, използване на 
целеви субсидии не по 
предназначение и други.

Установени са вреди 
за близо 6 млн. лв., за 
които се търси пълна 
имуществена отговор-
ност на виновните.

За установените ад-
министративни наруше-
ния са съставени 1614 

акта, издадени са 814 
наказателни постано-
вления, с които са нало-
жени глоби за близо 2 
млн. лв. 167 доклада от 
финансови инспекции 
проверяващите са изпра-
тили на прокуратурата. 

ИКоНоМИКА

Държавни фирми и общини възложили 
договори за над 347 млн. лв. без търгове

Преките чуждестранни инвестиции у нас намаляват

Очакваме 90% усвояемост на парите по 
ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Програма „Крилата на сезона“ 
финансира чартърни полети

Линия продукти за хидроизолация licata+greutol®

www.licatagreutol.com

При 508 обществени поръчки са 
констатирани и процедурни нарушения
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През 2015 г. групата 
„Сен-Гобен“ празнува 
своя 350-годишен юби-
лей. Това е година, изпъл-
нена с много събития, в 
която компанията популя-
ризира своята история и 
отправя поглед към бъде-
щето. Празненствата за-
почнаха още на 9 януари 
в Шанхай и ще завършат 
в края на октомври в Па-
риж. 

В България
Събитието ще бъде от-

празнувано на 9 юни с га-
лавечер в „Националния 
исторически музей“. Г-н 
Клод Имовен, вицепре-
зидент на „Сен-Гобен“ 
и президент на сектор 
„Строителни материали“, 
ще посрещне официал-
ните гости на събитието, 
сред които представители 
на българския политиче-
ски елит, дипломати, ме-
ниджъри на най-големите 
строителни компании в 

страната, водещи архи-
текти и дългогодишни 
партньори на компанията 
в България. 

Историята
Фирмената история на 

„Сен-Гобен“ започва през 
1665 г., когато крал Луи 
XIV подписва Указ за 
официалното създаване 
на „Кралска Манифакту-
ра за стъкла за огледала“ 
(Manufacture royale des 
glaces de miroirs). Тази 
инициатива е в резултат 
на икономическата поли-
тика на кралския минис-
тър на финансите Жан-
Батист Колбер, който 
иска да се конкурира с 
Венеция на европейския 
пазар на стъкло за огле-
дала.

Следват периоди на 
разнообразяване на про-
дуктовата гама и промени 
във фокуса на производ-
ството, благодарение на 
които днешната фирма 

„Сен-Гобен“ съхранява 
исторически основния си 
предмет на дейност, но 
и значително разширя-
ва продуктовия си порт-
фейл, за да стане свето-
вен лидер в производство 
на стоки за жилищната 
среда. Тези промени вър-
вят едновременно с един 
силен ангажимент към 
интернационализация. 
„Сен-Гобен“ непрекъсна-
то печели нови пазари в 
целия свят.

Опитът
опирайки се на своя 

опит и на капацитета си 
за непрекъснати инова-
ции, „Сен-Гобен“ - све-
товният лидер на пазара 
на жилищата и строител-
ството - проектира, про-
извежда и дистрибутира 
висококачествени строи-
телни материали и осигу-
рява иновативни решения 
за предизвикателствата, 
свързани с растежа, енер-

гийната ефективност и 
опазването на околната 
среда.

Признанието
Компанията се класира 

сред 100-те най-големи 
индустриални групи и 
сред 100-те най-инова-
тивни компании в све-

та. През 2013 „Сен-Го-
бен“ отчита продажби в 
размер на €42 милиарда, 
осъществява дейност в 64 
държави и има близо 190 
000 служители.

В България „Сен-Го-
бен“ присъства от над 
20 години и е предста-

вена от пет направления 
(Ecophon, Eurocoustic, 
Isover, Rigips, Weber) и 
три представителства 
(Glass, Formula и PAM). 
Компанията разполага с 
два завода на територията 
на страната и има 96 слу-
жители.

ВъВ ВРеМеТо

 350 години, 350 причини 
да вярваме в утрешния ден

общо 11 обекта в 
Югозападната част на 
Перперикон ще бъдат 
реставрирани, консер-
вирани и експонирани 
по проекта „Перпери-
кон - минало за бъде-
ще“. Сред тях са четири 
жилищни сгради, три 
олтара, щерна, крепост-
ната стена на Акропола 

с два бастиона, полиго-
нална кула и уличната 
мрежа на комплекса. от 
община Кърджали очак-
ват при реализацията на 
проекта да се включат 
специалисти в областта 
на културното наслед-
ство от България, Нор-

вегия, Исландия, Лих-
тенщайн - историци, ар-
хеолози, изследователи 
и архитекти. Работата 
по реставрацията, кон-
сервацията и експони-
рането на Перперикон 
става възможна, след 
като общината подписа 
наскоро договор по фи-
нансовия механизъм на 

европейското икономи-
ческо пространство на 
стойност около 1.5 млн. 
лева. Той е по Мярка 1 
- „Реставриране, обновя-
ване и опазване на кул-
турното наследство“ на 
Програма БГ08 „Култур-
но наследство и съвре-

менни изкуства“. Това е 
първият транш, по който 
Норвежкият фонд фи-
нансира проекти, свър-
зани с археологически 
разкопки през послед-
ните години, каза кметът 
инж. Хасан Азис. Про-
ектът ще се изпълнява 
в рамките на 13 месеца. 
С реализацията му ще 

продължат и дейностите 
по опазването и соци-
ализирането на архео-
логическия комплекс, 
както и популяризира-
нето му като уникална 
част от българското и 
европейското културно 
наследство. 

Реставрират 11 обекта на Перперикон

СЕН-ГОБЕН:
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домът на семейство 
джордж е проектиран от 
архитектурната компания 
„Stofft Cooney“ преди 3 
години. Ивестно време 
фамилията го обитава 
без никаква декорация, 
за да привикне с него и 
да получи знак от океана 
какъв да бъде неговият 
интериор. Има смисъл в 
това, защото, както каз-
ват местните, от морето 
никога не можеш да из-
бягаш. единственият ти 
шанс е да се научиш да 
приемаш неговите даро-
ве.

След като „ритуал-
ните“ 3 години изтичат, 
собствениците на къщата 
поверяват интериора на 
дизайнерския дует Уи-
лям даймънд и Антъни 
Барат с едно-единствено 
изискване: да бъде цве-
тен и свеж. И както става 
ясно от фотографиите, 
предписанието е спазено 
от първия до последния 
квадратен сантиметър.

По централната алея 
към къщата растат ги-
гантски палми. Преддве-
рието украсяват огледала 
от венецианско стъкло. 

На килима в спалнята 
„цъфтят“ тропически 
растения - хибискус, ала-
манда, пасифлора. Глав-
ното стълбище и столо-
вата красят стенописи 
на художника ерик Бир, 
представляващи пейзажи 
от Флорида и въобража-
еми острови в духа на Го-
ген. еманация на пъстро-
тата обаче е гостната, къ-
дето съчетанието на цве-
товете и орнаментите е 

особено радикално. Тази 
част от интериора пред-
ставлява калейдоскоп от 
оттенъци. Тук декорато-
рите са се осмелили да 
комбинират пет различни 
текстилни орнамента.

двамата майстори на 
дизайна създават истин-
ска фантазия на тема 
Флорида - интериорен 
еквивалент на прочутата 
„Фантазия в ре минор“ на 
великия Моцарт. Според 

дизайнерите атмосферата 
в тази част на света поз-
волява в известна степен 
„прекаляване“ с цветове-
те и използване на отте-
нъци, които в по-мрачен 
климат биха изглеждали 
твърде наситени.

Тюркоазът  властва 
в целия дом. „Искахме 
между къщата и океана 
да няма рязък визуален 
контраст. Към тюркоазе-
ния оттенък са добавени 
небесносин, тревистозе-
лен, розов и коралов - все 
нюанси, присъщи на тро-
пиците.

ИНТеРИоР

Семейство декорира дома си на остров 
Каптива в цветовете на тропика

Фантазия в ре минор от Флорида
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Бетонното съоръжение е с наклон 6,1% и е 
част от пътната инфраструктура на Япония

е ш и м а  о ха ш и  е 
най-големият  рам -
ков мост в Япония и 
третият по размери в 
света. освен че е ис-
тинска атракция за 
туристите, той пред-
ставлява сериозно из-
питание и за шофьор-
ите. На пръв поглед 
съоръжението се из-
дига високо в небето 
и изведнъж изчезва. 
Заострената му фор-
ма обаче никак не е 
случайна. Както е из-
вестно, японците имат 
решение за всеки про-
блем. Така е решен и 
случаят с този мост, 
който е трябвало да 
свърже градовете Ма-
тсуе и Сакаиминато, 

без да пречи на движе-
нието на плавателните 
съдове в езерото Нака-
уми. Затова бетонният 
път е проектиран така, 
че да позволява на ко-
рабите и рибарските 
лодки да преминават 
свободно под него. 
Това е и причината за 
стръмния му наклон. 

Мостът е дълъг 1,7 
километра и е широк 
11,4 метра. Наклонът 
от едната страна е 
6,1%, а от другата - 
5,1%.

Тези размери нареж-
дат съоръжението в 
топ 3 на най-големите 
мостове в света.

Със сигурност няма 
да е никак приятно за 

шофьорите да попад-
нат в задръстване точ-
но когато са на върха 
на пътното съоръже-
ние, което с право си е 
спечелило прозвището 
„влакче на ужасите“. 
И макар че няма „лу-
пинги“, пътуването по 
него изглежда страш-
но дори за най-здра-
вия джип. Ако го заг-
ледате отдалеч, идеята 
да се движите по него 
може да ви се стори 
даже ненормална. Ся-
каш малките колички 
скоро ще се преобър-
нат и ще започнат да 

се търкалят. Тази ви-
сочина обаче се оказ-
ва напълно безопасна. 
цялата работа е в това 
от какъв ъгъл се на-
блюдава мостът. от 
страната на пътя той 
изглежда като плани-
на, но в действител-
ност ъгълът на спуска-
не не е толкова голям.

Въпреки това епич-
ността на 44-метровия 
мост ешима охаши 
не намалява. Той дори 
понякога сбъдва кош-
марите и на най-уве-
рените шофьори в ос-
тровната държава.

еКСТеРИоР

Ешима Охаши - мостът на ужасите
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На около час път от 
Токио, в едноименния 
град в провинция Точи-
ги, се намира един от 
най-красивите паркове 
в света - Ашикага. Той 
се простира на повече 
от 8 хектара и е дом на 
десетки редки видове 
дървета и цветя. Подре-
дени в уникални компо-
зиции в зависимост от 
периода на цъфтенето 
им, за цялата година се 
оформят осем тематични 
групи, които имат уни-
кална красота. Време-
то на цъфтеж на всяка 
е истинско събитие, за 
което хора от различни 
националности пътуват 
специално до Япония. 
След дните на японска-
та вишна и празниците, 

посветени на черешовия 
цвят, в парк Ашикага се 
провежда честване наре-
чено „Fuji Matsuri“, или 
в превод „Фестивал на 
глицинията“. Той е една 
от най-впечатляващите 
атракции всяка година 

в разгара на пролетта, 
когато цъфтят японските 
глицинии. Това е вре-
мето от края на април 
и целия месец май. На 
японски глицинията се 
нарича „фуджи“ и е едно 
от най-старите цъфтя-
щи дървета, за които се 
споменава в японския 
сборник от поеми „Ма-
ниошу“, събран на 10 
хиляди листа. В парк 
Ашикага има няколко 
хиляди глицинии. Че-
тири от най-големите и 
най-стари дървета са оф-
ормени така, че да раз-
простират клоните си 
върху огромни перголи. 

Не само заради красота-
та, която създават така, 
но и за да ги подпират 
да не грохнат. Най-ста-
рата глициния е на 100 
г., а около 160 дървета 
са на по 60 г. от аза-
лиите към 1500 са на 
близо вековна възраст. 
Някои от най-младите 
дървета са аранжирани 
като геометрични фигу-
ри. други са оформени 
като каскади, които се 
поддържат с помощта на 
ферми (специални но-

сещи конструкции). В 
парка има и от по-ред-
ките жълти глицинии, 
които са известни като 
„златен дъжд“ и са от-
ровни. Затова са позици-
онирани на места, които 
само се виждат, но не 
могат да бъдат достиг-
нати от туристите. Това, 
което никой не пропуска 
в парка, е цветният ту-
нел. Конструкцията му е 
като на същински тунел 
с дължина 80 метра, по 
който се преливат като 
дъга изумително краси-
ви и нежни растения в 
различни багри - от бели 
през розови до тъмноли-
лави… Страната на из-
гряващото слънце се гор-
дее с достижението си в 
ландшафтното изкуство, 
а посетителите на Аши-
кага отнасят частица от 
неземната цветна кра-
сота в десетките сним-
ки, които правят. Част от 
преживяването за дамите 
е на фона на красивия 
пейзаж да бъдат прео-
бразени в типични япон-
ски облекла. И така поне 
за една фотосесия време 
да се почустват изящни 
като гейши.

ПъТеШеСТВеНИК

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

Фестивалът на глицинията „Fuji Matsuri“ 
привлича туристи от цял свят на о. Хонсю

Парк Ашикага - виолетов дъжд през май
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