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Интермодални терминали 
спасяват шосетата от дупки

интервю На стр. 6 КАБ На стр. 8-9

Как да се справим с 
презастрояването?Енергийните 

спестявания 
ще намалят 
необходимостта 
от изграждане на 
нови мощности

Красимир Найденов, 
главен директор на АУЕР:

Подробности на стр. 4 и 5

www.bosstore.bg

нА фоКус На стр. 12-13

5 милиарда от ЕС усвоиха 
български общини



2 25 - 31 май 2015 г.
БРОй 19 (1100)

Правителството по-
твърди ангажимента на 
България за строител-
ството на втората фаза 
от проекта „Обход на гр. 
Габрово“, съобщиха от 
правителствената ин-
формационна служба. Тя 
включва тунел под връх 
Шипка, съгласно индика-
тивните стойности в раз-
мер до 520 млн. лв., при 
наличие на свободен фи-
нансов ресурс в рамките 

на бюджета на Оператив-
на програма „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура“ 2014-2020 г. или 
със средства от държав-
ния бюджет на България 
при спазване на изисква-
нията на Закона за пуб-
личните финанси. Тази 
фаза е предвидена за из-
пълнение в периода 2016-
2020 година. Тя включва 
строителство на участък 
с дължина 10,87 км и 3,22 

км тунел под връх Шип-
ка. Първата фаза, която е 
в процес на изпълнение, 
включва строителство-
то на участък с дължина 
23,25 км и етапна връзка 
на обхода със съществу-
ващия първокласен път 
между Велико Търново 
и Габрово, както и изгот-
вяне на разширен идеен 
проект за тунела под връх 
Шипка. Средствата за ре-
ализиране на проекта са 

осигурени чрез подписан 
на 14.05.2013 г. договор 
за безвъзмездна финансо-
ва помощ между Минис-
терството на транспорта, 
информационните техно-
логии и съобщенията и 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ на стойност 
98 562 050,88 лв.

Етап I  е  по съще -

ство завършен, като на 
03.12.2013 г. е подписан 
Акт 15. В ход е строи-
телството на етап II. Из-
граждането на етапи III и 
IV и етапната връзка ще 
стартира след приключ-
ване на отчуждителните 
процедури на засегна-
тите имоти. Обходният 
път на Габрово е част от 

Трансевропейски кори-
дор IX Букурещ-Русе 
-Димитровград-Алексан-
друполис. Чрез него се 
осъществява премина-
ването през Стара пла-
нина в централната част 
на страната и е възлова 
точка при движението на 
транспортните потоци в 
посока север-юг.

ОТ СЕДМИцАТА

80 милиона лева це-
ленасочени средства 
ще  получи Пловдив 
още през юни по но-
вата ОПРР. Това обяви 
министърът на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството Лиляна 

Павлова при официал-
ното откриване на ре-
констуираните Пеещи 
фонтани в цар Симео-
новата градина. Пар-
кът е добър пример, че 
европейските фондове 
се инвестират целесъо-

бразно. За мен това е 
още една мотивация, 
средствата да дойдат 
възможно най-бързо и 
да се довършат всички 
започнати проекти, каза 
още Павлова. По думите 
й, парите ще бъдат раз-

ходвани за дейности по 
градска среда, паркове, 
облагородяване и транс-
порт. По програмата за 
саниране пък ще бъдат 
обновени къщите в Ка-
пана и в централната 
градска част. Инвести-
цията, направена в цар 
Симеоновата градина е 
уникална. Възстановен е 
един парк на поколения 
пловдивчани, заяви ре-
гионалният министър и 
добави, че градът е раз-
цъфнал не защото има 
много цветя, а защото 
връща своя дух и бля-
сък и ще бъде достойна 
Европейска столица на 
културата. Градината е 
реконструирана по про-
ект „Изграждане на зе-
лена и достъпна градска 
среда в град Пловдив“, 
финансиран от Опера-
тивна програма „Регио-
нално развитие“ 2007-
2013 г. Инвестицията 
е на обща стойност 11 

милиона лева, като само 
за водното съоръжение 
са вложени 2 милиона 
лева. Паркът ще бъде 
туристиче ска атрак -
ция с национално зна-
чение, категоричен бе 
кметът Иван Тотев. Гра-
дът под тепетата очак-
ва 3 млн. туристи през 
2019-а година, когато 
ще е Европейска столи-
ца на културата. Това е 
най-големият формат, 
касаещ градовете в Ев-
ропейския съюз. Няма 
по-добра възможност 
да изпъкнем в Европа 
и да популяризираме 
куртурно-историческо-
то си наследство, както 
своето, така и на цяла 
България, пред огромна-
та европейска сцена от 

над 500 млн. граждани. 
Това обяви Иван Тотев, 
след завръщането си от 
Брюксел, където офи-
циално бе потвърден из-
борът на града. Пловдив 
влиза в режим на мони-
торинг от страна на Евро-
пейската комисия от тази 
година до 2018-та, когато 
ще се утвърдят и 1,5 млн. 
евро европейски сред-
ства. Градът е заложил 
финансиране от общо 34 
млн. евро за Европейска 
столица на културата, 
като парите са за всички-
те 6 години. 20 млн. лева 
от тях са държавно фи-
нансиране, като първият 
транш от 1,5 млн. лева ще 
пристигне до седмици, а 
най-големият - 6 млн. е за 
самата 2019-та.

Пловдив ще получи 80 млн. лв. за градска среда и транспорт

Кабинетът потвърди строителството 
на тунел под Шипка

Лиляна Павлова:

След десетилетия 
мълчание реконструи-
раните Пеещи фонта-
ни на Пловдив зарабо-
тиха, но с лек фал на 
старта. Пред десетки 
граждани, министър 
Павлова, министъра 
на културата Вежди 
Рашидов, председате-
ля на ПГ ГЕРБ цветан 
цветанов, председа-
теля на парламентар-
ната Комисия по бю-
джет и финанси Менда 
Стоянова, депутати, 
кметове и общински 
съветници, дошли за 

откриването, водното 
съоръжение задейства 
след неловка пауза и 
много тиха музика. 
Въпреки това плов-
дивчани показаха ев-
ропейска толерант-
ност и аплодираха во-
дния спектакъл. Пос-
ледвалото грандиозно 
шоу от фойерверки и 
светлина върна праз-
ничния дух и сложи 
началото на чествани-
ята, посветени на обя-
ваването на Пловдив 
за Европейска столица 
на културата 2019.

Пеещите фонтани 
пропяха, но на ухо



325 - 31 май 2015 г.
БРОй 19 (1100)

3,5 пъти са се увели-
чили преките чуждес-
транни инвестиции у нас 
през първото тримесечие 
на тази година в сравне-
ние със същия период на 
2014-а. Това заяви Ста-

мен Янев, изпълнителен 
директор на Българска-
та агенция за инвестиции 
(БАИ).

За януари, февруари 
и март те са в размер на 
317,3 млн. евро, което се 
равнява на 0,7% от БВП, 
посочи Янев. В сравнение 
с периода януари-март 
2014 г., когато инвести-
циите бяха 89 млн. евро, 
ръстът е повече от 3 пъти, 

обясни експертът.
По думите му, само за 

март 2015 г. в България 
има ръст на инвестициите 
в размер на 52,8 млн. евро. 
В процес на сертифици-
ране в момента са инвес-
титори, които ще донесат 
над 400 млн. лева и около 
3000 нови работни места 
за следващите 2-3 години, 
подчерта още изпълнител-
ният директор на БАИ.

Той допълни, че за пър-
вото тримесечие на 2015 
г. е регистриран ръст на 
БВП от 2%, което е знак 
за подобряване на бизнес 
климата в страната. Янев 
напомни, че само по ОП 
„Иновации и конкурен-
тоспособност“ в иконо-
миката на България ще 
влязат 2,8 млрд. лева за 
следващия програмен пе-
риод 2014-2020 г.

18 български общини 
получиха признание за 
работата си. Награда-
та - Европейски етикет 
за добро управление и 
статуетки Кристални 
глобуси връчи на кме-
товете им вицепреми-
ерът и заместник ми-
нистър председател по 
европейските фондове 
и икономическата по-
литика Томислав Дон-
чев. Това стана по вре-
ме на Годишната среща 
на местните власти в 
Югоизточна Европа, 
състояла се в Пловдив. 
На всяка от страните 
на дванадесетостенният 
глобус е гравиран по 
един от 12-те принципа 
за добро управление. 
Европейският етикет 
за добро управление се 

връчва в изпълнение на 
Стратегията за инова-
ции и добро управление 
на местно ниво на Съ-
вета на Европа. „Наш 
приоритет е да продъл-
жат усилията за модер-
низацията на страната 
във всички сектори - 
тежката инфраструкту-
ра, градска среда, енер-
гийна ефективност, во-
дната инфраструктура. 
При нито една от тези 
сфери няма как да бъдат 
постигнати видими ре-
зултати, ако държавата 
няма в лицето на мест-
ната власт адекватен 
съюзник и партньор“ 
- коментира вицепре-
миерът Дончев. По вре-
ме на форума се състоя 
и конференция „Ком-
петенции и готовност 

на местните власти от 
Югоизточна Европа за 
превенция и управление 
на кризи“.

18 общини с Европейски етикет 
за добро управление

Чуждите инвестиции у нас 3,5 пъти 
повече през 2015 г.

 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:

Свободният финансов 
ресурс по получените от 
България средства за ще-
тите от бедствията през 
юни миналата година 
към фонд „Солидарност“ 
на ЕС ще бъде предос-
тавен за ползване от об-
щина Варна и Агенция 
„Пътна инфраструктура“. 
Това реши Министерски-
ят съвет на редовното си 
заседание.

Във връзка със сери-
озните щети от пролив-
ните дъждове и наводне-
нията, понесени от мно-
го райони на страната, 

Европейската комисия 
одобри помощ в размер 
на 10 542 110 евро по 
първото заявление за фи-
нансиране възстановя-
ването на част от щети-
те със средства от фонд 
„Солидарност“. Общо 23 
са подадените проектни 
предложения до изтича-
не на определения краен 
срок - 6 април 2015 г., 
според одобрените от за-
местник-министъра на 
регионалното развитие 
и благоустройството из-
исквания за кандидат-
стване по процедурата за 

директно предоставяне 
на безвъзмездна финан-

сова помощ. Поисканото 
финансиране е на обща 
стойност 18 876 992,89 
лв. Така по първото за-
явление остава свобо-
ден финансов ресурс от  
1 741 582,10 лв.

Предвид ограничени-
те средства и необходи-
мостта от разходването 
им в срок от 18 месе-

ца от получаването им 
по сметката на МРРБ, те 
следва да бъдат разпреде-
лени към други, постра-
дали от бедствието и вече 
подали проекти изпълни-
телни органи. Основните 
поражения са върху ВиК 
и пътната инфраструкту-
рата в област Варна, като 
те надвишават размера 

на щетите, понесени от 
всички други органи на 
местната власт за тери-
торията на страната. Сво-
бодните средства ще оси-
гурят на община Варна и 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ допълнителен 
ресурс за покриване на 
щетите от бедствието в 
областта. 

ОТ СЕДМИцАТА

С парите трябва да се покрият щетите върху ВиК и 
пътната инфраструктура след последните наводнения

1,7 млн. лв. допълнително за АПИ и Варна 
от фонд „Солидарност“

още по темата на 
стр. 12-13
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Катя ТОДОРОВА

За интермодалните тер-
минали у нас се говори 
от доста време, но засега 
само един край Драго-
ман е готов и почти ни-
кой не го ползва. Причи-
ната - липса на удобни 
транспортни връзки до 
него. Иначе на този тип 
съоръжение се възлагат 
големи очаквания да на-
малят трафика на тежки 
тирове по родните пътища 
и така да ги спасят от раз-
биване. По подобен начин 
се работи от десетилетия 
в развитите страни. Ти-
ровете най-често вземат 
товарите от най-близките 
интермодални терминали 
и ги закарват до клиента, 
а не ги тътрят с хиляди 
километри.

У нас във връзка с пус-
кането на метрото до вто-
рия терминал на летище 
София се заговори уси-
лено за изграждането на 
интермодален терминал 
до аеропорта и още други 
в цялата страна. Шосей-
ната връзка на бъдещото 
съоръжение до столично-
то летище се планира да 
минава през промишле-
ната зона на Гара Искър. 
Има вариант след време 
пътят да стига и до Север-
ната скоростна тангента, 
която в момента се строи, 
бул. „Ботевградско шосе“ 
или Източната дъга на 
Столичното околовръст-
но. Засега не се знае кой 
от вариантите ще бъде 
реализиран най-напред. 
Ясна е само жп връзка-
та, тръгваща от източния 
край на столичната гара 

Подуяне. Затова и някои 
заговориха, че едва ли не 
цялата гара ще се мести 
по-близо до летището. По 
този начин аеропортът ще 
се превърне в модерен 
интермодален терминал. 
От и до него ще могат 
да се превозват товари с 
въздушен, железопътен и 
автомобилен транспорт. 
Съоръжението ще бъде 
оборудвано с техника за 
обслужване на контейне-
ри.

Наскоро министърът на 
транспорта Ивайло Мос-
ковски увери, че до някол-
ко месеца ще се възложи 
доизграждането на път-
ната връзка на Терминал 
2 с бул. „Брюксел“. Той 
обясни, че при строежа на 
метрото вече има направе-
на платформа за жп гара.

Все още не е ясно дали 
бъдещият интермодален 
терминал също ще бъде 
даден на концесия, каква-
то се готви за столичното 
летище. До края на го-
дината ще тръгне проце-
дурата за търсене на нов 

стопанин на аеропорта. 
Вече е възложено изгот-
вянето на всички необхо-
дими анализи - финансов, 
икономически, екологи-
чен и правен. Очаква се 
те да бъдат готови преди 
края на 2015 г. Те трябва 
да покажат дали е удачно 
отдаването на порта за 
стопанисване. Другата ал-
тернатива е държавният 
оператор да продължи да 
развива летището. Засега 
обаче това е невъзмож-
но поради липса на пари. 
Летището е потънало в 
дългове. Един от борчове-
те, и то за 42 млн. долара, 
е към Кувейтския фонд, 
който построи пистата 
на Терминал 2. Други 27 
млн. лв. потънаха в КТБ. 
Тепърва летището ще се 
опитва да си върне 50 
млн. лв., които има да взи-
ма от националния пре-
возвач „България Еър“.

Плановете за следва-
щия програмен период 
са България да се сдобие 
с поне 10 интермадал-
ни терминала - в София, 

Варна, Пловдив, Русе, 
Бургас, Драгоман, Горна 
Оряховица, Лом, Видин, 
Свиленград. Според екс-
перти най-големи шансо-
ве за бързо развитие имат 
бъдещите интермодални 
терминали по направле-
нието между сръбската и 
турската граница и най-
вече между София и Сви-
ленград и Бургас. Причи-
ната е, че покрай тях до 

края на годината ще има 
вече цяла магистрала и 
жп трасето между Плов-
див и границата ще бъде 
модернизирано и ще поз-
волява по-бързо превозва-
не на товари и пътници. 
През миналия месец стана 
ясно, че за изграждането 
на интермодалния тер-
минал край пловдивската 
гара „Тодор Каблешков“ 
се чакат разрешения за 
строеж. Обектът е възло-
жен на фирма „Трейс“. В 
него ще бъдат инвести-
рани почти 14 млн. лв., 
осигурени от ОП „Транс-
порт“ и националния бю-
джет. За съоръжението в 
Свиленград засега само 
се говори, и то покрай мо-
дернизацията на линията 
от Пловдив до турската 
граница. Предстои да се 
правят за него проучвания 
и проектиране.

Във Видин също се 
планира интермодален 
терминал, но нито до него 
или втория мост над Ду-
нав скоро ще има автома-

гистрала, скоростен път 
или бърза жп линия. Те-
първа ще бъдат разрабо-
тени два или три варианта 
на съоръжението, като ще 
се търси възможност то 
да функционира самос-
тоятелно или като част от 
друг, по-голям проект в 
индустриалната зона на 
града.

Проектът за терминал 
до другия ни мост на Ду-
нав при Русе е в подобно 
положение. За него вече е 
подписан договор НКЖИ 
да ползва техническа по-
мощ за изграждането от 
еврофондовете. Той е на 
стойност почти 3,9 млн. 
лв. Изпълнител е обеди-
нение „Дунав“. Срокът за 
изпълнение е 12 месеца, 
като се очаква същинско-
то изграждане да се случи 
в периода 2016-2020 г.

За проекта за 100 млн. 
лв. терминал във Варна е 
избрано дори място - кв. 
„Максуда“, близо до цен-
търа. Именно то сега пре-
дизвиква оживени споро-

ТЕМАТА

Тежкият трафик и занемарената поддръжка изпълниха старите отсечки от аутобаните ни с 
кръпки по асфалта

Докато си мислехме, 
че сме центърът на Бал-
каните и всички пътища 
минават през нас, други-
те ни съседи не стояха 
със скръстени ръце. За 
двайсетина години Гър-
ция завърши интермо-
да лния  т ранспортен 
коридор от Игуменица 
през Солун до Алексан-
друполис. В западния 
си край той има връзка 
с италианските портове 
- Бриндизи и Анкона, а 
на изток - с Истанбул. 
Елините финансираха и 
модернизацията на жп 

трасето Солун-Скопие-
Ниш-Белград.

Ту р ц и я  и з г р а д и  в 
Мраморно море десетки 
частни специализирани 
пристанища и прехвър-
ли сухопътния трафик 
към Европа към морски 
ро-ро линии от Истанб-
ул до Триест, Венеция 
и Марсилия. Дори пре-
живялата война Сърбия, 
лишена от излаз на море, 
построи интермодален 
коридор от Белград до 
черногорското пристани-
ще Бар на Адриатическо 
море и в партньорство с 

гръцки и турски фирми 
модернизира речния си 
транспорт.

Още по времето на 
соца в черноморския 
порт на Румъния - Кон-
станца, бе изграден мо-
дерен контейнерен тер-
минал. Там има и съ-
временни съоръжения за 
бързо товарене и разто-
варване на насипни то-
вари, с каквито нашите 
пристанища не разпола-
гат. Затова и износът на 
българско зърно от Доб-
руджа често става през 
Констанца.

Съседите отдавна 
ни изпревариха

Интермодални терминали  спасяват 
шосетата от дупки

Десетилетия преди нас румънското пристанище Констанца има голям и модерен кон-
тейнерен терминал
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ве, защото и на пристана 
на ТЕц-а, и в порт „Вар-
на-запад“ има достатъчно 
свободна площ. Противни-

ците на избора на място-
то твърдят, че така градът 
съвсем ще се запуши. През 
февруари „Химимпорт“ 

спечели поръчката за про-
ектирането на терминала 
в морската столица за 8,7 
млн. лв.

Увеличаването на път-
ниците и полетите на 
аерогара София налага 
развитието на летищна-
та инфраструктура, со-
чат плановете на транс-
портното министерство. 
Вече се работи по раз-
ширението на антиобле-
денителната площадка 
в източна посока, което 
ще увеличи капаците-

та на съоръжението три 
пъти. 

Още през тази година 
се предвижда да започ-
не и строителството на 
нова скоростна пътека за 
рулиране. Изграждането 
й ще намали времето за 
придвижване на самоле-
тите и ще доведе до по-
добра оперативност на 
пистата и перона. 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

Лилия ЛОЗАНОВА

Американска компа-
ния е новият кандидат за 
летището в Горна Оряхо-
вица. Очаква се до края 
на май концесията да 
бъде гласувана от Ми-
нистерския съвет, съоб-
щи депутатът Гроздан 
Караджов, който е пред-
седател на Парламентар-
ната комисия по транс-
порт,  информационни 
технологии и съобщения. 
Предстои обсъждане на 
конкретните параметри 
на сделката. Вероятно ще 
бъдат преразгледани част 

от изискванията, които 
бяха завишени и стана-
ха причина за провала 
на концесията през 2012 
г. Очаква се летището 
да бъде дадено за 35 го-
дини, с възможност за 
удължаване до 50 годи-
ни. То ще продължи да 
извършва гражданските 
полети. 

Кандидат-концесионе-
рът предлага да изгради 
първата в Европа база за 
разглобяване и рецикли-
ране на самолети. В Гор-
на Оряховица ще присти-
гат машини за последен 
полет, които излизат от 
употреба. Те ще бъдат 

разглобявани, а частите, 
които могат да се използ-
ват, ще се рециклират. 
Ще бъдат разкрити 500 
работни места не само за 
високотехнологични спе-
циалисти, но и за хора с 
по-ниска степен на ква-
лификация. Ако конце-
сията на аеоропорта ста-
не факт, районът на Гор-
на Оряховица, Велико 
Търново и Лясковец има 
перспективи да се раз-
вие като каргохъб заради 
съчетанието на летище, 
жп гара, магистрала „Хе-
мус“ и високоскоростния 
път Русе-Свиленград, 
прогнозират експерти.

100 млн. евро за писта и предприятие за 
рециклиране на самолети предлагат янки

През 1990 година Ви-
дин се прости с една от 
най-големите си придо-
бивки - въздушен транс-
порт до София. Поради 
нерентабилност поле-
тите на намиращото се 
край града гражданско 
летище са спрени. Офи-
циалното закриване на 
порта е станало през 
1999 година. Оттогава то 
е под разпореждането на 
областния управител.

През 2013 година се 
прави опит летището да 
бъде възстановено, като 

бъде отдадено на кон-
цесия. Имало и интерес 
от страна на германски 
инвеститор. Но до това 
не се стига. Концесио-
нер се търси и сега, ако 
се съди по страницата в 
интернет на областната 
управа, където вложения 
в летището се цитират 
като „възможност за ин-
вестиции“.

Летището във Ви -
дин се намира на 5 км 
от града. То е близо до 
новия мост Видин-Кала-
фат, международния път 
Е-79 и съседните райони 
на Румъния и Сърбия, 
в които няма летища. В 

Румъния най-близкото е 
в Крайова, а в Сърбия - в 
Ниш.

Летището във Видин 
е изградено през 1973 
година. Обслужвало е по 
два пъти на ден линията 
Видин-София и обратно, 
а през летните месеци - 
и Видин-Варна-Бургас. 
Последният му полет е 
бил през 1990 година.

След това е започнало 
разграждането му. Зе-
мята на неговата площ 
- 153 841 кв. м, е била 
върната на предишни-

те й собственици. Още 
през следващата година 
от двете страни на пис-
тата, дълга 20 180 метра 
и широка 40 м, израстват 
царевици и слънчогледи. 
Сеят се и земите от об-
служващите площи. 

В момента е останала 
само пистата. Тя се из-
ползва от време на време 
за нерегламентирани ав-
томобилни гонки. Стър-
чат и 5-те сгради - за уп-
равлението на полетите, 
чакалнята, обслужващи-
те. Те се стопанисват от 
областната управа, която 
вече е поставила табели, 
че са опасни за обитава-

не. Охрана все пак пази 
остатъците от порта.

За да бъде възстано-
вено, трябва да се запо-
чне от земите. Те отно-
во трябва да бъдат от-
чуждени и заплатени на 
собствениците им. След 
това - да се възстановят 
сградите и навигацион-
ната техника, останалата 
инфраструктура. Едва 
тогава може да получи 
съответния документ за 
експлоатационна год-
ност и да бъде дадено на 
концесия.

И въпреки това ле-
тището има бъдеще, 
защото се намира на 
стратегическо място. 
Има проекти за превръ-
щането му в летателна 
площадка за самолети 
с до 19 места и за ин-
термодален терминал. 
Възкръсването му обаче 
зависи от изграждането 
на пътя до Дунав мост 2 
- Видин - Ботевград и от 
модернизацията на жп 
линията Видин-София, 
които още не са започ-
нали. Дотогава то ще си 
остане частна държавна 
собственост, за която се 
търси инвеститор.

От видинския аеропорт 
остана само площадката

Минало и бъдеще

Интермодални терминали  спасяват 
шосетата от дупки

Горна Оряховица

Десетилетия преди нас румънското пристанище Констанца има голям и модерен кон-
тейнерен терминал

Разширяват инфраструктурата 
на столичното летище

На столичното летище ще се строи нова скоростна пътека 
за рулиране

В интермодалния терминал в Пловдив ще бъдат инвестирани 14 млн. лв.
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Енергийните спестявания ще намалят 
необходимостта от изграждане на нови мощности

ИНТЕРВЮ

Разговаря  
Виолета ВЛАСТАНОВА

-  Г - н  Н а й д е н о в , 
Агенцията за устойчи-
во енергийно развитие 
стартира поредица от 
семинари в 6 българ-
ски града с цел популя-
ризиране на новия фи-
нансов инструмент за 
насърчаване на енер-
гийната ефективност. 
Бихте ли обяснили по-
подробно какво пред-
ставлява този механи-
зъм?

- Семинарите, които 
провеждаме, са свързани 
именно с въвеждането 
и популяризирането на 
този нов финансов ме-
ханизъм, който ще бъде 
ключов инструмент за 
постигането на целите за 
енергийна ефективност. 
Това са така наречените 
бели сертификати, удос-
товеряващи постигането 
на енергийни спестява-
ния от различни лица 
чрез реализация на про-
екти или мерки. Чрез тях 
се доказва, че определе-
но количество енергия е 
спестено на определено 
място и за определен пе-
риод от време. Тези цен-
ни книжа са и търгуем 
инструмент, те ще могат 
да бъдат регистрирани и 
търгувани?

- Кой и как ще може 
да получава такива 
сертификати?

- Един бял сертификат 
ще удостоверява спестя-
ването на 1 тон нефтен 
еквивалент енергия. В 

този смисъл, един са-
ниран апартамент няма 
как да получи бял сер-
тификат, но една голяма 
жилищна кооперация ще 
може. цената на един 
бял сертификат ще се 
определя от пазара, но 
със сигурност няма да 
е по-ниска от разходи-
те за получаването му. 
Постигнатите спестява-

ния ще се определят от 
фирмите за обследване, 
записани в регистъра на 
АУЕР, а самите серти-
фикати ще се издават 
от агенцията. Бели сер-
тификати ще се издават 
както на задължените да 
правят енергийни спес-
тявания лица, каквито 
според Закона за енер-
гийна ефективност са 
големите търговци на 
енергия, така и на не-
задължени лица - като 
индустриални компании, 
търговски обекти, жи-
лищни кооперации и т.н., 
в чиито обекти са изпъл-
нени енергийни спестя-
вания. Самите книжа ще 
се търгуват или директ-
но между участниците 
на пазара чрез догово-
ри за покупко-продажба, 
или на Българската фон-
дова борса чрез инвести-
ционни посредници.

- Реално какво бихме 

могли да спечелим от 
енергийните спестява-
ния?

- Четири са основни-
те цели, които сме си 
поставили с проекта. 
На първо място - ще на-
малим разходите си за 
закупуване на енергия, 
резултатът от което ще 
е повишаването на жиз-
нения стандарт. На второ 

място, според директива-
та, която въвеждаме чрез 
Закона за енергийната 
ефективност, освен да 
продават енергия, търго-
вците трябва да изпъл-
няват и мерки за нейното 
спестяване при крайните 
си клиенти. На трето, 
енергийните спестява-
ния ще намалят необхо-
димостта от изграждане 
на нови мощности. И на 
четвърто място - спес-
тяването на енергия ще 
акумулира средства за 
изпълнението на нови 
м е р к и  з а  е н е р г и й н а 
ефективност. В крайна 
сметка главната цел на 
въвеждането на механи-
зма за търговия с бели 
сертификати е да постиг-
нем трайно намаляване 
на енергийното потреб-
ление и на енергийната 
зависимост на България. 

-  Ще се раздвижи 
ли икономиката и ще 
станат ли българските 
предприятия по-конку-
рентоспособни?

- Моята увереност е, 
че ще има раздвижване. 
Оформя се доста голямо 
съживяване за бизнеса, 
особено в строителния 
сектор. Един процент и 
половина са заложените 

допълнителни ежегодни 
спестявания, които тряб-
ва да бъдат достигнати. 
Сами разбирате какво 
означава този процент 
на базата на огромното 
енергийно потребление. 
Ще ви дам още една ци-
фра. Спестеното количе-
ство енергия, вследствие 
на тази малка стъпка, 
като финансово израже-

ние докъм 2020 година 
трябва да достигне 1 ми-
лиард. Това е значителна 
сума и мисля, че е добър 
механизъм за стимулира-
не. Още повече че Бъл-
гария доста изостава в 
областта на енергийната 
политика.

- Къде се намира в 
момента страната ни в 
сравнение с останалите 
европейски държави и 

какво ниво се очаква 
да достигнем?

- Страната ни към мо-
мента има един значите-
лен резерв и потенциал 
за енергийни спестява-
ния, който обхваща абсо-
лютно всички дейности, 
включително и вносните 
горива и т.н. Той е някъ-
де около 70%. Предста-
вете си само, че можем 
да добиваме и внасяме 
със 70% по-малко енер-
гия, а да произвежда-
ме същото количество 
стоки и услуги. Това оз-
начава, че те могат да 

поевтинеят. Има и друг 
ефект. Тъй като ние сме 
силно енегийно зави-
сима държава, ако на-
правим тези икономии, 
ще намалим до голяма 
степен вноса. Значител-
на част от националния 
доход ще остане в стра-
ната. Той следователно 
ще може да бъде насочен 
към други дейности - со-
циални, здравни и т.н. А 
да не говорим, че от тук 
нататък не само чужде-
нците ще могат да си ку-
пуват имоти по морето, а 
и българите.

- Как ще стимулира-
те българите да спес-
тяват?

- Тръгваме от едно за-
дължение, което се въ-
вежда на ниво Европа, 
за всички търговци на 
енергия, които са длъж-
ни да предлагат такива 
мерки и да ги изпълня-
ват към своите крайни 
потребители. цената на 
топлинната енергия се 
поддържа ниска с всички 
усилия на държавата. Но 
има нещо друго. Вътре 
в сградата на собствени-
ка разпределението на 
електроенергията неви-
наги е справедливо и по-
някога загубите са голе-
ми. Консумираната енер-
гия понякога е по-малка 
в сравнение с тази, която 
плаща. И тъй като соб-
ственикът се ориенти-
ра колко му струва тази 
услуга по сумата, която 
плаща, той често обви-
нява топлофикацията, че 
цената е висока. Всъщ-
ност загубите при него 
са много големи. Нашето 
виждане е, че топлофик-
ационното дружество 
губи потенциални кли-
енти от това, че сградата 
е в лошо състояние. Тя 

търпи загуби. Така че 
търговецът също е заин-
тересован потребителят 
да използва ефективно 
тази енергия. На този 
пазар има много фирми. 
Например сменят догра-
ма, слагат изолация и 
печелят от това. Какво 
пречи на търговците да 
влезнат на този пазар и 
да си запазят клиентите? 
За фирмите търговията с 
бели сертификати ще е 
една допълнителна въз-
можност да предложат 
по-евтина и качестве-
на услуга. Или с други 

думи, енергийни спес-
тявания съществуват и 
трябва само да се оценят 
и документират. 

- Коя от страните е 
задължена да постигне 
икономии на енергия?

- В съответствие със 
Закона за енергийната 
ефективност търговците, 
които продават енергия 
над 75 GWh годишно 
на крайни клиенти, са 
задължени ежегодно с 
изпълнението на т.нар. 
индивидуални цели за 
енергийни спестявания, 
които се равняват при-
близително на 1,5% от 
обема на годишните им 
продажби. Другото ва-
жно е, че стойността на 
белите сертификати се 
определя от пазара, но 
минималната им цена 
трябва да покрива разхо-
дите за тяхното издава-
не. Те включват най-об-
що разходи за държавни 
такси и разходи за доказ-
ване на спестяванията. 
Желателно е минимална-
та пазарна цена да бъде 
възможно най-ниска, ко-
ето означава преди всич-
ко да бъдат намалени 
разходите за одит. В про-
екта е предвидено раз-
работването на 50 броя 
стандартизирани мето-
дики за бърза оценка на 
енергийни спестявания. 
Тези методики ще могат 
да се използват онлайн 
от фирмите за обслед-
ване, което ще намали 
значително разходите за 
доказване на енергийни-
те спестявания.

- Как ще се опреде-
лят целевите стойно-
сти?

- Разходите за обслед-
ване са пазарно опре-
делени. Очаква се те да 
бъдат значително нама-

лени вследствие на въ-
веждането на облекчени 
процедури за проверка 
и доказване на спестява-
нията.

- За какъв период ще 
се дават правата върху 
белите сертификати?

- Периодът на валид-
ност е 5 години, неза-
висимо от времето на 
живот на изпълнената 
мярка за енергийно спес-
тяване. Разработен е и 
вариант с период на ва-
лидност на сертификата 
от 2 години за по-кратко-
срочни мерки.

Потенциалът на енергийни спестявания 
в жилищата е над 30%, което означава, че 
домакинствата могат да купуват с 30% по-малко 
енергия, без това да се отрази на енергийния им 
комфорт

Допълнително ще се стимулират предприятия, 
които въвеждат новаторски технологии 
или изпълняват отделни мерки за енергийни 
спестявания

Красимир Найденов, главен директор на Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР): 

Красимир Най-
денов е директор 
на Главна дирек-
ция „Координа-
ция и управление 
на енергийната 
ефективност и 
възобновяеми из-
точници на енер-
гия“ към Агенци-
ята за устойчиво 
енергийно разви-
тие.  Ръководи-
тел е на проекта 
за въвеждане на 
нови финансови 
инструменти - 
бели сертифика-
ти за енергийни 
спестявания. 

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg
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ПРоеКТи

- Арх. Доганов, защо 
избрахте да се реализи-
рате в България?

- Сложен въпрос, на 
който не може да се от-
говори еднозначно. От 
една страна, тук са се-
мейството ми и доста от 
приятелите ми. От дру-
га - в милата ни родина 
има доста какво да се 
променя и ако ние сами 
не положим усилия да го 
направим, няма кой друг. 
Но има и трета страна 
- възможностите за раз-
витие са доста мъгляви 
и оставането в България 
трябва да бъде добре об-

мислен избор.
- Какви са трудности-

те, с които се сблъсква-
те във Вашата работа?

- Трудности като труд-
ности - обичайните запо-
дозрени. Във всяка про-
фесия си има затрудне-
ния и нямам намерение 
да се оплаквам от про-
блемите в архитектурата. 
Основното е, че в Бълга-
рия на архитектите рядко 
им се дава възможност 
да разгърнат пълния си 
потенциал. Обучението 
у нас доста изостава от 
световните тенденции в 
архитектурата. Често на 

проектантите им се на-
лага да прекарват много 
безсънни нощи, особено 
на тези от нас, които се 
захващаме и с правенето 
на архитектурни визу-
ализации. Но това си е в 
реда на нещата. 

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

- Не само бих, но и 
съм се включил активно 
в няколко каузи, които 
организирахме с наши 
колеги.  През  2013 г. 
екип от архитекти по-
могнахме с обзавежда-
нето и изпълнението на 

интериорния дизайн на 
новия офис на благот-
воритерната организа-
ция „За Нашите Деца“. 
През 2014 г. заедно с 
още няколко мотивира-
ни колеги създадохме 
архитектурната асоци-
ация „DesignMorphine“ 
и организирахме през 
л я тото  р а б от и л н и ц а 
по генеративна архи-
т е кту р а  „ G e n e r a t i v e 
Morphologies“.  С нея 
целяхме да покажем на 
българските студенти 
какви са световните тен-
денции в архитектурното 
проектиране. Инструк-

торите бяха гостуващ 
екип архитекти от Тhe 
Architectural Association 
School of Architecture, 
London - едно от най-
престижните училища 
по архитектура в света. 
Тази година целите са 
ни дори по-високи, като 
през юли организираме 
2 работилници с 4 интен-
зивни курса. 

Инструкторите са на 
много високо ниво. От-
ново сме поканили пред-
ставители на много дър-
жави. Всеки от тях има 
богат опит, а това, ко-
ето ги събира при нас, 
са изключителните им 
способности в сфера-
та на генеративния ди-
зайн. Първият уъркшоп 
Dynamic Mutations ще 
е базиран на софтуера 
Maya, но също ще бъдат 
застъпени и програми 
като Rhino, Grasshoper 
и други. Maya е софту-
ер,  чиято най-голяма 
сила е в анимациите и 
симулациите. Maya се из-
ползва като основна част 
от работния процес на 
студиа като Zaha Hadid 
Architects ,  Asymptote 

A r c h i t e c t u r e ,  D a v i d 
Chipperfield Architects, 
Greg Lynn и много други.

Вторият уъркшоп е 
Generative Morphologies 
vo2 .  Името  му  с амо 
подсказва, че ще е с по-
добна тематика на ми-
на логодишния ,  но  с 
различна програма. Ще 
се наблегне на Rhino 
и  Grasshopper,  пара -
лелно ще са включени 
3D printing, Animations 
Rendering, Vray и постоб-
работка. Grasshopper е 
основен инструмент при 
параметричния дизайн. 
През последните 5 го-
дини набра голяма по-
пулярност и вече е част 
от работата на всички 
световни студия. Дава 
огромни възможности 
на всеки дизайнер, който 
го овладее, и има пре-
димството, че не изисква 
способности за кодиране. 
Този тип уъркшопи се е 
доказал в чуждестранна-
та практика. Той ни дава 
възможност да се учим 
един от друг, както и да 
споделяме международен 
опит на територията на 
страната ни.

Арх. Константин Доганов:

Сграда-град в покрайнините на Ду-
бай, съставена от 12 своеобразни квар-
тала, разположени вертикално един 
над друг. Всеки квартал е съставен от 
терасовидно застроени къщи със зелени 
дворове - гледащи към вътрешността, в 

която са разположени различни общест-
венообслужващи сгради и градини.

Идеята е да се преборим с прекомер-
ното разрастване в ширина на градо-
вете, както и да възстановим връзката 
човек-природа.

Дипломен проект:
Сграда-град на бъдещето „Flower of the Desert“

На визуализациите са 
показани детската стая с 
прибиращо се легло, което 
става на дъска за рисуване 
и дневната, която е едновре-
менно и кухня с трапезария.

Интериорен дизайн 
на апартамент в 

София

Арх. Константин Доганов се дипло-
мира през 2012 г. в УАСГ - София като 
магистър архитект към катедра „Сградо-
строителство“. Дипломният му проект 
„Flower of the Desert“ получава редица 
награди, включително от Камарата на 
архитектите и община София. Публи-
куван е в много печатни и онлайн изда-
ния. Тютор е в Generative Morphologies 
Workshop 2014. Също така участва в Evolo 
Skyscraper Competition 2013, The New Sofia 
exhibition 2012 и други. След дипломиране-
то си работи основно в сферата на архи-
тектурните визуализации, занимава се с 
интериорен дизайн и преподава.

Рядко ни позволяват да 
разгърнем целия си потенциал
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Как да се справим с  презастрояването?

С корупцията, която 
се практикува в Бълга-
рия - като се започне от 
съда и се стигне отново 
до него, няма как да се 
говори за спазване на 
законови положения. 
При възможността по-
стоянно да се правят 
фриволни тълкувания и 
всяка община да бъде 
самостоятелно феодал-
но стопанство, в което 
законът е такъв, какъв-
то местната управа го 
диктува, няма как да не 
се случва презастроява-
не. Много елементи на 
устройственото плани-
ране са създадени, но те 
се тълкуват по свободен 
начин, защото упраж-
няването на контрол се 
измества в съвсем друга 
посока. Впускането в 
събаряния на незаконни 
обекти или в прекоме-
рен стремеж да се събе-

рат множество хартий-
ки, които да докажат 
оборот на документи, 
не означава, че се спаз-
ват всички правила и 
че общините работят 
безупречно. Това, което 
се допуска като пре-
застрояване, тръгва от 
експертните съвети. 

Какво да говорим за 
презастрояване, кога-
то самият клиент е съ-
гласен да вложи сред-
ства и да купи имот, в 
който няма осигурени 
удобства, зеленина и 
места за паркиране (ко-
ето означава влошено 
качество на живот), а 
след това да натовари 
общината със своето 
недоволство? Ние като 
граждани създаваме ус-
ловия за безкрайни про-
явления на корупцион-
ните практики. Не сме 
взискателни към сре-
дата. Съгласни сме да 
се продават общински 
имоти, не протестираме 
срещу това, нито срещу 
факта, че се апортират 
чудесни места, в които 
може да се устрои отди-
хът на гражданите. Без-
крайно много спортни 
площадки бяха превър-
нати в терени за застро-
яване. Половината учи-
лища се трансформи-

раха в жилищни зони. 
Хората говорят помеж-
ду си много неща, но 
когато стане въпрос за 
колективна изява, не са 
единни. Не се правят 
анкети, проучвания на 
общественото мнение. 
Пренебрегва се нещо 
много важно - общест-
веното обсъждане като 
форма на контакт меж-
ду местната власт и 
гражданите.

Всичко е въпрос на 
гражданско съзнание

Арх. Хубена Салджиева, КАБ - Пловдив:

Проблемът презастро-
яване лично мен ме въл-
нува от години. Още в 
далечната 2003-а, когато 
излезе Наредба № 7, ко-
ментирахме обстойно и 
излязохме с предложение 
за ограничаване на стро-
ителството в Несебър 
в диапазон от-до, което 
беше гласувано от Об-
щинския ни съвет. Така 
щяхме да дадем повече 
въздух на града. Реше-

нието обаче беше обжал-
вано. И в крайна сметка 
Върховният администра-
тивен съд го отхвърли. В 
сила са сегашните пара-
метри за отстояние. При 
действащото законода-
телство всъщност трудно 
можеш да откажеш на 
някой да строи, дори това 
да води до презастроява-
не. Той просто ще търси 
правата си в съда и пак 
ще строи.

Имахме решение, но 
съдът го отхвърли

Арх. Валентин Димов, главен архитект на Несебър:

Няма архитект, кой-
то да не е възмутен от 
бетона, който се изли-
ва по морето. Факт е, 
че през последните го-
дини се строи много и 
безразборно, особено в 
курортите. Класически 
пример за това е Слън-
чев бряг. Парадоксът е, 
че всичките тези обекти 
са станали с участието 
на колеги. И разбира се, 
с властимащите, които 
също си затварят очите, 
успокоявайки се, че това 
ще е последният такъв 
обект. Но за съжаление 
той се оказва предпосле-
ден. И продължават да 
се изграждат и други, и 

то още по-лоши от пре-
дходните. Аз лично не 
смятам, че с този про-
блем можем да се спра-
вим. Не виждам и някак-
ва посока за планирано 
строителство. Няма идеи 
за скъсване на връзките 
с пренаселването. Не-
щата явно ще трябва да 
се случат от само себе 
си. Убеден съм, че вече 
половината от собстве-
ниците, които строиха 
сгради и хотели по море-
то, вече безкрайно много 
съжаляват за това. Те в 
момента си пречат един 
на друг, да не говорим, 
че и качеството по този 
начин се влошава. Не 

със закон ще се реши 
проблемът, а с промяна 
в отношението ни към 
обектите и с насаждане-
то на друга култура към 
жизнената среда. Нещо, 
с което са ни занимавали 

още докато сме били на 
студентската скамейка. 
Жалкото е, че нашата 
гилдия също не е подми-
ната от фалшивата па-
зарна икономика, шире-
ща се в страната ни. Чес-
то коментираме темата и 
с колеги, но после всеки, 
като остане насаме с ин-
веститора, се замисля 
дали да откаже, дали си 
заслужава да пропусне 
шанса си.

И причината е, че ра-
ботата много намаля. 
Вече са рядкост архи-
тектите, които отказват 
работа заради някакви 
емоционални подбуди 
към жизнената среда. 

И гилдията не е подмината от 
фалшивата пазарна икономика

Арх. Иван Чолаков, РК на КАБ - Велико Търново:
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Презастрояването е 
пряко следствие от не-
яснотата на закона и 
неговата тълкуваемост. 
ЗУТ е в много голяма 
степен тълкуваем. Не 
представлява проблем 
той да се напише че-
тивно, но това няма да 
е от полза на управля-
ващите, защото, образ-
но казано, ще им върже 
ръцете. 

В този смисъл про-
блемът е законодателен. 

За да се избегне преза-
строяването, в момента, 

в който се изработи под-
робен устройствен план 
на определена част от 
населеното място, той 
не трябва да се проме-
ня в продължение поне 
на 5 години. Другото, 
за което е добре да се 
следи много стриктно, 
са показателите, които 
този застроителен план 
предвижда. Те в ника-
къв случай не бива да 
са на максимума, който 
законът позволява.

Проблемът е законодателен
Арх. Емил Василев, КАБ - Стара Загора:

Как да се справим с  презастрояването?

Специално за малки-
те населени места про-
блемът е в допълващото 
застрояване. В стари-
те планове са отразени 
само основните сгради, 
а всичко що са летни 
кухни, навеси, складове, 
гаражи, барбекюта... го 

няма. От изграждането 
на такива допълнителни 
обекти идва теснотия-
та и презастрояването. 
За новите парцели пък 
проблем е, че почти на-
всякъде са маломерни. В 
нашия район например 
се строи на не повече 

от 300 квадрата и всеки 
гледа максимално да уп-
лътни парцела си. За мен 
всичко опира до норма-
та и нейното спазване. 
Ако се променят разпо-
редбите и се контролира 
сериозно, няма да има 
презастрояване.

Спасението е в нормата 
и спазването й

Арх. Красимир Попов, главен архитект на гр. Елена:

Проблем с  пре за -
строяването съществува 
главно в по-апетитните 
райони на страната. Та-
кива са Черноморието 
и местата с голям по-
ток от хора. Като при-
мер за привлекателен 
район за строителство 
мога да посоча още и 
Панагюрските  коло -
нии, които наскоро бяха 
обявени на търг. Лич-
но моето мнение е, че 
не бива да се допуска 
такова безотговорно за-
строяване. Рредно е тези 
неща да се съобразяват, 

когато се правят общи-
те градоустройствени 
планове. Това би била и 
една от основните мерки 
за справяне с пробле-
ма. Знаете ли, времената 
се промениха и стана-
ха доста по-динамични. 
Ако допреди двайсетина 
години търсехме по-ро-
мантични и усамотени 
места, то сега се насоч-
ваме главно към удоб-
ствата, стремим се към 
лукса. Да не говорим, че 
в големите градове вече 
е страшно дори да зам-
ръкнеш на улицата. Ро-

мантиката на Вапцаров 
вече ни е много чужда и 
далечна. От ежедневието 
ни изчезнаха и доброде-
телите. А това по няка-
къв начин оказа влияние 
и върху отношението ни, 
свързано с населяването 
на определено място. 

В големите градове 
е страшно

Арх. Вела Янкова, главен архитект на община Бобов дол:



При проектирането 
на сгради нормите се 
спазват. Еврокодовете 
вече влязоха в сила, но 
предвид факта, че Кюс-
тендил е град, в който 
има предимно ниско и 
средноетажно застро-
яване, се проектира все 
още по БДС. Проекти-
рането по Еврокод при 

нас е много слабо за-
стъпено, може би и за-
ради това, че нямаме 
инвестиции, които да се 
финансират от ЕС. 

Прави впечатление, 
че строителите - поне 
тези, които са професи-
оналисти - вече спазват 
абсолютно на 100% кон-
структивните проекти и 

тези по останалите час-
ти. Разликата в сравне-
ние с 90-те години, ко-
гато имаше своеволия, 
натиск за намаляване 
на материали и елемен-
ти, е голяма. Смятам, 
че качеството на стро-
ителството се повиша-
ва. Това се дължи и на 
факта, че държавата 
вече взима мерки в това 
отношение - правят се 
проверки, авторският 
надзор се упражнява по-
стриктно.
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Проектите се 
изпълняват на 100%

Смятам, че при про-
ектирането  на  ново 
строителство нормите 
за сеизмичност се спаз-
ват абсолютно. Тук ня-
маме проблем да стиг-
нем параметрите, които 
се въведоха след 2012 
година. Колегите се съ-
образяват също така и с 
районирането. Трудност 
възниква обаче при ста-
ри сгради, които трябва 

да се реконструират. Те 
са строени по старите 
норми, а след рекон-
струкцията трябва вече 
да се приравнят със 
сегашните стандарти. 
Затова се правят зас-
немания, качват се на 
компютърна програма и 
всичко се преизчисля-
ва. В Бургас например 
имаме една голяма сгра-
да, бивше общежитие, 

което сега трябва да се 
преустрои в хотел. Тук 
не става дума за събаря-
не, а за реконструкция. 
Точно по тази система 
планираме какви коло-
ни и шайби да се из-
градят в обекта, така че 
да покрием нормите за 
сеизмичност. Процесът 
не е толкова тежък и 
сложен, когато човек 
знае как да го направи.

Проблем е, когато сгради 
се реконструират

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

Проектира се вече дос-
та по-добре в сравнение 
с предишни години, но 
качеството все още не е 
на 100%. От изпълнение-
то също има много какво 
да се желае, защото на 
практика не се осъщест-
вява истински контрол, 
включително и от над-

зорните фирми. Тяхното 
участие в много случаи 
се неглижира. Нормите 
са налице, но проблемът 
е в неизпълнението им от 
участниците в строител-
ния процес. 

Най-слабото звено на 
проектирането е контро-
лът. ДНСК не следи за 

изпълнението, а залага на 
сухи постановки. Изис-
ква се изрядност на хар-
тия, а никой не я съблю-
дава в същина. Качест-
вото на изпълнение също 
не е на ниво, особено в 
нашия регион. Липсва и 
респект към контролните 
органи. 

Контролът не е на ниво
Инж. Андрей Панков, РК на КИИП - Силистра:

Инж. Мария Кирилова, председател на РК на 
КИИП - Кюстендил:

Спазват ли се нормите за 
сеизмичност в строителството?

Сега действащите раз-
поредби са такива, че 
само обществените по-
ръчки задължително се 
проектират по Еврокод 8. 
Има гратисен период от 
1 година, в който може 
да се прилагат и сеиз-
мичните норми от 2012 
година за проектиране 

на сгради в сеизмични 
райони. Те са по избор 
на проектанта, но са за 
необществените поръч-
ки. Засега не мисля, че се 
очертават някакви спън-
ки или проблеми относ-
но прилагането на нови-
те европейски стандарти 
и тяхното спазване. Ис-

тината е, че колегията 
трябва да се пренастрои. 
В с и ч к и  е в р о п е й с к и 
страни работят по тези 
правила, като всяка дър-
жава си има собствено 
национално приложение. 
Причината е, че са взети 
предвид особеностите на 
даден район.

Колегията трябва 
да се пренастрои

Инж. Иван Чанков, РК на КИИП - Пловдив:

Категорично сегашните нор-
ми по Еврокод 8 не се спазват 
от всички в пълна степен. Който 
твърди обратното, изневерява на 
истината. Въпросът е кои нор-
ми за сеизмичност са по-добри 
- нашите, старите или сегашните. 
Защото отнякъде се взема нещо 

като информация и норми и ни 
се спуска като Еврокод. Но защо 
- не е съвсем ясно. Мисля, че ние 
имаме надеждни наши норми. 
Толкова сгради са построени през 
годините и нищо не е паднало и 
не се е срутило. Така че не вяр-
вам в абсолютната необходимост 

да променяме всичко. Аз съм от 
години в бранша, не пропускам 
обучения по новите стандарти, но 
истината е, че не може всичко за 
година или две да се усвои. Затова 
дипломатично ще кажа - прилагат 
се новите норми за сеизмичност, 
колкото е възможно! 

Не се знае старите или новите 
параметри са по–добри

Инж. Богомил Белчев, председател на РК на КИИП - Габрово:

 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
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Метаморфозата
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 200 млн.  лева  са 
предвидените средства 
по приоритетната ос 
„Натура 2000“ и биораз-
нообразието в рамките 
на ОП „Околна среда“ 
2014-2020 г. Това каза 

министърът на околна-
та среда и водите Иве-
лина Василева. Всички 
дейности, които са за-
ложени в Националната 
приоритетна рамка за 
действие, това е стра-
тегическият документ, 
върху който се опира 
програмата, и плановете 
за управление на тези 
зони ще бъдат финанси-
рани по тази приоритет-
на ос, допълни Василе-
ва. Тя уточни, че целта е 

да се изпълняват такива 
мерки, които в най-голя-
ма степен ще осигурят 
доброто управление на 
зоните и ще предоставят 
възможности за включ-
ване на всички заинте-
ресовани страни, местни 
власти, неправителстве-
ни организации, така че 
да се подсигури всеоб-
щото усилие за опазване 
на тези ценни местооби-
тания и видове. Екоми-
нистърът каза още, че 

по приоритетната ос, 
насочена към подобря-
ването на качеството на 
въздуха, ще бъдат под-

крепени дейностите на 
общините, свързани с 
екологичен транспорт 
и битовото отопление. 

560 млн. лева ще бъдат 
отпуснати за управление 
на отпадъците, каза още 
министър Василева. 

Приключва изгражда-
нето на пречиствателна-
та станция за отпадъчни 
води в Трявна. Очаква се 
обектът, който е на обща 
стойност над 13 млн. 
лева, да бъде въведен в 
експлоатация до дни. 

Проектът, финансиран 
по Оперативна програ-

ма „Околна среда 2007-
2013“, включва още из-
граждане на довеждащ 
колектор до пречиства-
телна станция за отпа-
дъчни води - гр. Трявна; 
изграждане на техни-
ческа инфраструктура, 
осигуряваща достъп до 
изградените съоръжения 

и доставка на машини и 
съоръжения. С реализа-
цията му ще бъдат реше-
ни проблемите на общи-
ната, свързани с липсата 
на осигурено еколого-
съобразно заустване и 
пречистване на битовите 
отпадъчни води, което 
ще допринесе за по-
добряване на околната 
среда и ограничаване на 
рисковете за здравето на 
населението.

Изпълнител на обек-
та, чието строителство 
стартира през март м.г., е 
„Хидрострой“ АД. Пре-
чиствателното съоръже-
ние е с перспектива да 
обслужва 12 000 еквива-
лент жители. 

Приключиха провер-
ките на РИОСВ за на-
личие на нерегламен-
тирани замърсявания с 
отпадъци в речните лег-
ла и прилежащите им 
територии в 12-те об-
щини на област Пазар-
джик. Срокът до края 
на месец март се ока-
за недостатъчен за ня-
кои общини и им беше 
дадена отсрочка, за да 
приключат с мерките за 
недопускане на замър-

сявания в коритата на 
реките или за почист-
ването, ако такива са 
допуснати. 14 екипа от 
експерти на РИОСВ из-
вършиха 31 проверки 
по поречията на реки-
те Марица, Пишмишка, 
Крива река, Тополни-
ца, Луда Яна, Умишка, 
Розовска, Стара река, 
Чепинска, Яденица, Фо-
тинска, Новомахален-
ска, Доспатска, Мътни-
ца. Инспектирани бяха 

и отводнителни кана-
ли в 12-те общини и 19 
кметства. За констати-
рани замърсявания са 
дадени 31 предписания, 
30 от които са изпъл-
нени. От растителни и 
битови отпадъци са по-
чистени речните корита 
на Елшишка и Панагюр-
ска Луда Яна, коритото 
и бермата на р. Марица 
при селата Синитово и 
Говедаре, десният бряг 
на р. Мареш в Пана-

гюрище и скатът на р. 
Умишка в Брацигово. 
Общините Велинград и 
Ракитово също почис-
тиха замърсените те-
рени. Премахнати бяха 
битовите отпадъци по 
брега на р. Доспатска 
в община Сърница. На 
кметовете на Звъничево, 
Огняново и Черногоро-
во са съставени актове 

и издадени наказателни 
постановления, с кои-
то са наложени глоби в 
размер на 1400 лв. Акт 
за административно на-
рушение и наказателно 
постановление за глоба 
в размер на 3000 лв. са 
съставени на кмета на 
Пазарджик. Добри са 
резултатите от почист-
ването в общините Ле-

сичово, Панагюрище, 
Пещера и Стрелча. По 
предписания на РИОСВ, 
освен замърсявания с 
отпадъци, от речните 
легла и прилежащите 
им територии е отстра-
нена дървесна и храсто-
ва растителност за оси-
гуряване на оптимална 
проводимост на речните 
корита. 

Проверка на потен-
циално опасни язови-
ри разпореди областни-
ят управител на Видин 
Момчил Станков. целта 
на инспекцията е да се 
установи изпълнението 
на предписанията, из-
дадени от експертна ко-
мисия при предишната 
проверка на обектите в 
началото на 2015 година.

Проверява се техни-
ческото и експлоатаци-
онното състояние на 19 
язовира и съоръженията 
към тях на територията 
на 11-те общини в ре-
гиона. До 27 май тряб-
ва да бъдат проверени 
аварийните планове на 
потенциално опасните 
язовири, готовността за 

въвеждането им и ре-
сурсното им осигуря-
ване.

С друга заповед на об-
ластния управител през 
летния сезон на 2015 
година се  забранява 
ползването на водните 
площи на градски плаж 
„Баба Вида“ - Видин, 
плажовете в гр. Дунав-

ци, с. Антимово, с. Го-
мотарци, с. Кошава, с. 
Сланотрън, с. Кутово, 
с. Връв, с. Флорентин, 
с. Ново село, с. Ясен, с. 
Симеоново, с. Ботево, с. 
Арчар, с. Куделин, както 
и всички други водни 
площи по поречието на 
река Дунав на територи-
ята на област Видин.

ЕКОЛОГИЯ

Ще бъдат отпуснати достатъчно средства и 
за управление на отпадъците

Трявна изгради пречиствателна 
станция за 13 млн. лева 

200 милиона лева са предвидени 
по „Натура 2000“

Глобиха 4 общини заради непочистени речни корита

През април м.г. язовирът във видинското село Гюргич 
преля и наводни улици и къщи

Проверяват опасни язовири 
във Видинско

Линия продукти за хидроизолация licata+greutol®

www.licatagreutol.com
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5 милиарда от ЕС усвоиха български общини
НА ФОКУС

Поли ВАСИЛЕВА

Прокуратурата във 
Враца обяви резулта-
тите от няколкомесеч-
ното разследване на 
причините, довели до 
голямото наводнение 
в град Мизия. Изво-
дите на експертите и 
останалите разследва-
щи съобщи Владимир 
Сираков от районната 
прокуратура в Оряхо-
во, на когото бе възло-
жено изясняването на 
случая.

Това е най-мащабно-
то разследване, праве-
но у нас през послед-
ните години,  обяви 

прокурорът. Разпитани 
са 170 свидетели, екс-
перти са огледали 41 
язовира, 37 рибарника. 
Мненията са събрани в 

40 тома.
Град  Мизия  бук -

вално бе потопен на 
2 август 2014 година. 
Според експертите, от 

31 юли до 2 август в 
района са се изсипали 
от 107 до 114 л дъжд 
на кв. м. Коефициентът 
на оттока е от 0,60 до 

0,75. Почвата е била 
преовлажнена от вале-
жите през предишните 
месеци и е било невъз-
можно да поеме част 
от падналите количе-
ства нов дъжд. Достиг-
ната е пределна влаго-
емност - 98 процента.

Площта на  водо -
сборния район на река 
Скът е 1074 кв. км. Той 
е с различна надморска 
височина - от 256 м 
при село Горно Пеще-
не до 30 м на дъното на 
река Скът при Мизия. 
Хидроложката инфра-
структура в урбанизи-
раната част на Мизия 
може да пропуска вода 
от 60 до 90 куб. м в 

сек. При това количе-
ство не се предизвик-
ва наводнение. А над 
града и района от 3 до 
5 август са минали от 
387,5 до 1000 куб. м 
вода в сек. Високата 
вълна е била от 60-80 
млн. куб. м. Залятата 
площ е 8,9 кв. км. Дъл-
бочината на водата в 
река Скът е била 6 м, а 
в останалата част - 4 м.

Сред населението 
се утвърди мнение, че 
приливната вълна е до-
шла от язовирите по 
река Скът. Експертите 
го отричат напълно - 
язовирите от водосбо-
ра на Скът не са при-
чина за бедствието. Те 

дори са спомогнали за 
неговото намаляване, 
защото общият пълен 
обем на язовирите е 
16 млн. куб. м. Те са 
били завирени на 2/3 
от обемите си и са по-
ели едва 5 млн. куб. м, 
което има незначител-
на роля за намаляване 
на бедствието.

П р е з  а в г у с т  м . г. 
в Мизия водата се е 
вдигнала от три вида 
наводнения - речно, 
скатово и подпочвено. 
Те са се появили ед-
новременно и това е 
формирало високата 
вълна. Това се случва 
един път на 1000 годи-
ни, смятат експертите.

Според тях бедстви-
ето е било неизбежно. 
Нито речното корито, 
нито хидротехническа-
та инфраструктура има 
значение в случая.

Окръжната прокура-
тура във Враца започ-
ва ново разследване, 
този път на действията 
на общинското ръко-
водство и на областна-
та управа във Враца. 
След като преди Мизия 
вече са били наводне-
ни села от общините 
Враца, Борован, Хай-
редин, защо не са взе-
ти мерки за евакуация 
на населението, ще 
нищи прокуратурата. 
И в това разследване 

ще участват и специа-
листи от ДАНС, обяви 
прокурор Владимир 
Сираков.

Описаха в 40 тома наводнението в Мизия

Реализирани са близо 4000 проекта 
през първия програмен период

Българските общини 
са реализирали близо 
4 хиляди проекта през 
първия програмен пе-
риод - 2007-2013 годи-
на. 5 млрд. евро пък са 
усвоените средства от 
Европейския съюз. Тези 
резултати бяха отчетени 
по време на годишна-
та среща на местните 
власти от Югоизточна 
Европа. По думите на 

председателя на Упра-
вителния съвет на На-
ционалното сдружение 
на общините в Републи-
ка България (НСОРБ) 
и кмет на Пазарджик 
Тодор Попов, това е по-
стигнато с много нер-
ви и усилия, в битка с 
бюрократичните проце-
дури и финансови ко-
рекции на проектите. 
В сумата на усвоените 

средства влизат парите 
по различните опера-
тивни програми, както и 
по Програмата за разви-
тие на селските райони. 
Попов коментира, че 

 45 процента от сред-
ствата се падат на мест-
ните администрации. 
Всяка община у нас 
средно е реализирала 
по 15 проекта. В но-
вия програмен период 

за икономическото раз-
витие на България пък 
са предвидени 32 ми-

САНИРАЙТЕ С
TONDACH®

лесно;

ефективно;

дълготрайно;

сигурно;

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

Ко г ато  з ап оч н а х 
да работя в региона, 
разбрах, че нагласите 
по отношение на бед-
ствията не са доста-
тъчно активни. В срав-
нение с други райони 
на света обаче имате 

Нашата компания е 
специализирана в раз-
работването на техно-
логии за управление на 
извънредни ситуации, 
с което помага на ре-
гионите да бъдат по-
сигурни, издръжливи и 
интелигентни. Израел 
се развива много до-

бре в това отношение. 
Разработваме уникални 
концепции на много 
нива. Създали сме на-
пълно автоматизирана 
технология за реак-
ция при кризи, която 
действа в реално вре-
ме. С нея може да се 
проследи дори спукана 

Важно е подобряването на 
строителните стандарти

Разработваме технологии за по–интелигентни градове

Хоакин Торо, главен експерт „Управление на риска“ в Световната банка:

Ели Фукс, президент на „ERSolution“, Израел:

Темата за превенцията винаги е 
водеща. За да отговорим на големи-
те предизвикателства - климатич-
ните промени и растящия брой на 
природните катаклизми, трябва да 
бъдем готови за адекватна реакция 
и да не подценяваме анализите и 
прогнозите. Специалистите са ка-
тегорични, че всеки лев, вложен в 
превенция, спестява 10 при необхо-
димост от възстановяване. Защото 
каквито и инвестиции да правим, в 
един момент те могат да се окажат 
безсмислени.

Важна е и темата за сътрудничест-
вото между различните институции 
и междуобщинската взаимопомощ. 

Инвестициите са безсмислени 
без превенция

Йорданка Фандъкова, кмет на София:
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Модерната инфраструктура, добрата 
свързаност на пътните, железопътните 
и енергийни мрежи са важен фактор 
за привличане на повече инвестиции. 
Това каза президентът Росен Плевне-
лиев при откриването на конференци-
ята, посветена на готовността на мест-
ните власти за управление на кризи. 
„Само заедно ще бъдем по-силни и ще 
привлечем инвестиции. Днес можем да 
направим разликата между изолирани-
те, забравени региони на Балканите в 
миналото и потенциала на нашето съ-
трудничество сега“, заяви още прези-
дентът. За пример той посочи редицата 
успешни проекти за модернизация в 
Югоизточна Европа. Поставяме здрав 

фундамент и даваме пример на други 
региони по света, допълни държавният 
глава и подчерта, че огромният потен-
циал за общи проекти в областта на 
транспортната инфраструктура, енер-
гийния сектор, туризма трябва да бъде 
оползотворен. 

5 милиарда от ЕС усвоиха български общини
НА ФОКУС

Привличаме средства с инфраструктура 
и енергийни мрежи 

за икономическото раз-
витие на България пък 
са предвидени 32 ми-

лиарда лева, напомни 
министърът на околната 
среда Ивелина Василева 

и прикани кметовете за 
по-голяма активност. 
Общините ще бъдат ос-
новен бенефициент по 
оперативните програми, 
а държавата ще пома-
га. „Винаги съм смята-
ла, че сътрудничество-
то между централна-
та и местните власти 
е ключът към доброто 
управление“, подчер-
та министърът. Според 
нея една от идеите на 
срещите на местните 
власти е да се отчетат 
грешките, допуснати в 
предишния програмен 
период, с цел те да не 
се допускат отново в 
следващия. В Годишна-

та среща на местните 
власти в Югоизточна 
Европа се включиха 
близо 500 делегати от 
България и още 15 дър-
жави. Основните акцен-
ти на форума бяха об-
щинска борса, на която 
се представят успешни 
проекти на над 150 об-
щини, както и общо съ-
брание на Мрежата на 
асоциациите на местни-
те власти в Югоизточна 
Европа. В рамките на 
форума се проведе и 
конференцията „Компе-
тентност и готовност на 
местните власти за пре-
венция и управление на 
кризи“.

Ко г ато  з ап оч н а х 
да работя в региона, 
разбрах, че нагласите 
по отношение на бед-
ствията не са доста-
тъчно активни. В срав-
нение с други райони 
на света обаче имате 

повече време за под-
готовка и редуциране 
на риска. Проблемът е, 
че бедствието започва 
и свършва на местно 
ниво. Затова устойчи-
востта и гъвкавостта 
са местна отговорност. 

За да ги изградим, ние 
трябва да разбираме 
естеството на риска. 
Важно е да се знае, че 
бедствията в близост 
до градовете, в които 
не се спазват строи-
телните норми, изла-

гат населението на 
сериозен риск. Друг 
проблем е, че някои 
градове се разрастват 
без подходящи градо-
устройствени решения. 
За да имаме устойчиво 
общество, трябва да 
се съсредоточим в 3 
важни области: ремонт 
на инфраструктурни 
елементи, подобряване 
на строителните стан-
дарти и възстановяване 
на щетите от бедствия. 

бре в това отношение. 
Разработваме уникални 
концепции на много 
нива. Създали сме на-
пълно автоматизирана 
технология за реак-
ция при кризи, която 
действа в реално вре-
ме. С нея може да се 
проследи дори спукана 

водопроводна тръба. 
Справяме се със земе-
тресения, наводнения, 
терористични атаки. 
Киберсигурността в 
наши дни е от водещо 
значение. Примери от 
Турция и САЩ показ-
ват, че кибератаките 
могат да нанесат сери-

озни поражения вър-
ху инфраструктурата. 
Затова ние прилагаме 
многопластов холис-
тичен подход, модулна 
технология, която об-
хваща както природ-
ните бедствия, така и 
проблемите на сигур-
ността.

Важно е подобряването на 
строителните стандарти

Разработваме технологии за по–интелигентни градове

Хоакин Торо, главен експерт „Управление на риска“ в Световната банка:

Ели Фукс, президент на „ERSolution“, Израел:

Последствията от на-
водненията и бедствията 
засягат всички човешки 
същества. Затова ние, в 
качеството си на кмето-
ве, трябва да работим в 
посока преодоляване на 
кризите на местно рав-
нище, тъй като ние сме 
най-близо до граждани-
те. Знаем много добре, че 
от нас, от нашите дейст-
вия, зависи дали ще се 
случат подобни бедствия 
в големи мащаби и как 
ще ги преодолеем. На-

воднинията и различни-
те индустриални ката-
строфи са явления, които 
по всяко време могат да 
ни връхлетят, затова ние 
трябва да бъдем добре 
подготвени и да знаем 
как да ги предотвратим. 
Ние разполагаме с много 
средства и ресурси за уп-
равление на рисковете и 
е изключително важно да 
умеем да развиваме бла-
гоустройствена дейност. 
Убеден съм, че идеите и 
опитът, които размених-

ме на тази среща, ще ни 
дадат нови сили да се 
справяме с проблемите. 
Подобни форуми са ва-
жни заради динамиката 
на икономиката в реги-
она и ключовата роля, 
която имат местните вла-
сти за икономическото 
развитие. Обмяната на 
добри практики и идеи 
са ключът, който ще при-
даде регионално измере-
ние на икономическото 
възстановяване и прос-
перитет.

Местните власти имат ключова 
роля за икономическото развитие

Джуро Буквич, президент на Мрежата на асоциациите 
на местните власти в Югоизточна Европа (NALAS):

Челен оПиТ

Темата за превенцията винаги е 
водеща. За да отговорим на големи-
те предизвикателства - климатич-
ните промени и растящия брой на 
природните катаклизми, трябва да 
бъдем готови за адекватна реакция 
и да не подценяваме анализите и 
прогнозите. Специалистите са ка-
тегорични, че всеки лев, вложен в 
превенция, спестява 10 при необхо-
димост от възстановяване. Защото 
каквито и инвестиции да правим, в 
един момент те могат да се окажат 
безсмислени.

Важна е и темата за сътрудничест-
вото между различните институции 
и междуобщинската взаимопомощ. 

Фонд „Солидарност“, който създа-
дохме наскоро, обединява ресурсите 
на всички общини в борбата със 
стихиите.

Всяка година Столична община 
подготвя резервен бюджет, който се 
изразходва единствено за почиства-
не на речни корита. Важни са и ин-
вестициите в подготовка на екипи, 
оборудване, съоръжения и планове 
за реакция при кризи.

Инвестициите са безсмислени 
без превенция

Йорданка Фандъкова, кмет на София:

Росен Плевнелиев: 
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Туризмът може да ни спаси,
стига да използваме потенциала му

Разговаря 
Цвета ИВАНОВА

- Г-н Филипов, как 
се живее в село, кое-
то е изгубило много от 
предимствата си отпре-
ди 1989 година? Било е 
единственото село у нас 
с клон на БНБ, имало е 
складова база за мили-
они търговски стоки, 
голямо дървопрерабо-
твателно предприятие, 
цех на телефонния за-
вод в Белоградчик, спе-
диторско предприятие, 
транспортен център, 
оживена жп гара...

- Нищо от това не е 
останало, но община-
та в Димово и нашето 
кметство правим всичко, 
за да възродим селото 
и хората да живеят по-
добре. В момента ни е 
много трудно, защото 
мнозина нямат работа. 
113 души са регистрира-
ни като безработни. 30 
души получават социал-
ни помощи и отработват 
за тях всеки месец по 14 

дни. Трима са назначени 
по социална програма за 
заетост, 6 - отскоро като 
социални асистенти.

- Колко души живеят 
сега в Гара Орешец?

- 900 души сме. Има-
ме основно училище със 
113 деца, детска градина. 
Имаме личен лекар, сто-
матолог, подвижна апте-
ка, магазини и кафенета.

- Какво успяхте да 
свършите през мандата 
си?

- Направихме осно-
вен ремонт на детска-
та градина - 100 000 лв. 
вложихме в саниране и 
подмяна на отоплител-
ната инсталация. 700 000 
лв. европейски средства 
инвестирахме в ремонт 
на училището. Сградата 
е санирана, дограмата е 
сменена, ремонтирана 
основно е паровата ин-
сталация. Това е може 
би най-хубавото учили-
ще в района. Успяхме 
да подменим 3334 м от 
водопроводната мрежа 
- на мястото на старите 
етернитови тръби поста-

вихме нови - полиети-
ленови. Проектът бе на 
стойност 700 000 лв. Об-
щината ги осигури чрез 
Програмата за развитие 
на селските райони. Ус-
пяхме да ремонтираме и 
сградата на кметството 
- за нея осигурихме 400 
000 лв. по програма за 
енергийна ефективност. 
Спечелихме проект от 
ПУДООС за обновление 
на централната гради-
на, която се намира зад 
жп гарата. В нея вече 
има нови пейки, фонтан, 
нова растителност - цве-
тя и дървета. Изгради-
хме и детска площадка. 
Стойността на проекта 
бе 10 000 лв. Поставихме 
и видеокамери. Всич-
ки входове и изходи на 
селото се контролират. 
В последно време зачес-
тиха кражбите. Вършат 
ги жители на близките 
села, които вече всичко 
са обрали при тях и се 
прехвърлят към нас. Това 
е е един от проблемите 
ни, за които трудно се 
намира решение.

- Кое от всичко на-
правено смятате за осо-
бено важно?

- Благоустрояването 
на една от нашите пеще-
ри. Казва се „Венеца“. 
Тя стана достъпна за ту-
ристи, с което слагаме 
началото на развитието 
на този бранш и при нас. 
Досега не сме се занима-
вали с туристическа дей-
ност, макар Белоградчик 
да се намира на 7-8 км от 
нас. Не сме намерили на-
чин големият поток към 
него да се отбива и при 
нас. По проект, финан-
сиран от Европейската 
програма за трансгра-
нично сътрудничество 
България-Сърбия, успях-
ме да благоустроим на-
шата подземна забеле-
жителност. С 400 000 лв. 
изградихме стъпала, па-
рапети, осветление. От-
вън има беседки, расти-
телност, информацион-
но-туристически център. 
Изграждаме и паркинг, 
който се намира на 400 
метра от входа на пеще-
рата. По същия проект 
партньор ни бе сръбска-
та община Майданпек. 
Тя благоустрои нова зала 
в своята прочута пещера 
„Райкова печ“. „Вени-
ца“ е много красива. Има 

разноцветни сталактити, 
сталагмити и други об-
разувания, кристали. От-
крита е преди 50 години 
случайно, при взривни 
работи в съседна камен-
на кариера. Разглежда 
се лесно - не е нужен 
водач, нито специална 
екипировка и подготов-
ка. Дълга е 200 метра. 
На нашата територия се 
намира още една инте-
ресна пещера, която вече 
си спечели световна сла-
ва - „Козарника“. В нея 
археолози откриха ос-
танки от човек отпреди 
милиони години. Смятат, 
че в нея е живял първи-
ят европеец, дошъл на 
континента от Африка. 
Разкопките продължават 
много години и докато 
траят проучванията, тя 
не може да се предлага 
на туристи. Имам увере-
нието на българо-френ-
ския екип, който всяко 
лято прави проучвания-
та, че тази година те ще 
приключат. След това ще 
търсим финансиране за 
благоустрояването на пе-
щерата и показването й 
на туристи. Убеден съм, 
че потокът към нея ще 
бъде голям.

- Какви други въз-
можности за развитие 

има село като Орешец?
- Разполагаме с неиз-

ползвани ресурси. Има-
ме проект за бутилира-
не на трапезна вода. В 
пещерата „Башовишки 
печ“ има много хубава 
вода, изследванията по-
казват, че е полезна и с 
добри питейни качест-
ва. Можем да изградим 
цех за бутилиране. Това 
означава нови работни 
места за нашите хора. 
Орешец има и други за-
бележителности, които 
още не сме използвали. 
Надявам се, ако продъл-
жа нататък, през втория 
си мандат да реализира-
ме всички тези проекти. 

- Как жителите на се-
лото възприемат това, 
което се прави за тях?

- С удовлетворение. 
Те оценяват какво зна-
чи да имат чиста вода, 
подредени улици, обно-
вено по европейски стан-
дарти училище и детска 
градина, видеонаблюде-
ние. Виждат, че селото 
стъпка по стъпка се въз-
ражда. Всички загубиха 
илюзиите, че можем да 
върнем предишните про-
мишлени предприятия. 
Разбират, че трябва да се 
търсят нови пътища за 
развитие. 

РЕГИОНИ
Костадин Филипов, кмет на Гара Орешец:

Костадин 
Ф и л и п о в  е 
кмет на село 
Г а р а  О р е -
шец от 2011 
година.  До-
тогава е ра-
ботил като 
шофьор. Ро-
ден е и е из-
расъл в село-
то, познава 
ж и т е л и т е 
му и техни-
те проблеми. 
Тази есен ще 
с е  б о р и  з а 
следващ ман-
дат.

Трябва да търсим нови пътища за развитие

Три училища и една 
детска градина в общи-
на Момчилград ще бъ-
дат изцяло обновени по 
Националната схема за 
зелени инвестиции. Фи-
нансирането на четири-
те проекта е в размер на 
1,5 млн. лв.

Предстои да бъдат 
санирани сградите на 
учебните заведения в 
селата Груево и Нанови-
ца, както и на училище-
то и детската градина в 
село Равен.

Ремонтът  включва 
изолация на външните 

стени и покрива, под-
мяна на дограмата и 
реализиране на енер-
госпестяващи мерки по 
осветлението. Дейнос-

тите предвиждат още 
изграждане на нови и 
подмяна на съществува-
щи отоплителни инста-
лации и котли.

Поли ВАСИЛЕВА

Общината във Враца 
започна строителство на 
православен параклис 
в село Оходен, съобщи-
ха от администрацията. 
Първата копка направи-
ха кметът инж. Николай 
Иванов и кметският на-
местник Иван Иванов.

Параклисът се  из -
гражда върху общинска 
земя. Разходите за по-
стройката са отделени 
от бюджета на община-
та за 2015 година. Те са 
на стойност 45 177 лв. 
Строителството започва 
през юни и трябва да 
завърши през тази есен. 
За изпълнител е избра-
на врачанската фирма 
„Опал - 94“. Проектът 
за параклиса е на арх. 
Пламен Стоянов.

В село Оходен досега 
не е имало правосла-
вен храм. Той е мечта 

за жителите му от 1943 
година, когато бил поло-
жен основният камък за 
строежа на храм. Но до 
строителство не се стиг-
нало. Това става едва 
сега.

Храмът ще има обща 
площ 40 кв. м. Той ще 
бъде еднокуполен,  с 
двускатов покрив.

Радостта на жители-
те на селото бе голяма. 
На мястото на строежа 
отново бе осветен и по-
ложен основният камък 

от 1943 г. Водосвет за 
здравето на хората от 
селото отслужи епископ 
Киприян. За тържество-
то се стекоха и жители 
от съседните села, кме-
тове от община Враца. 
„На строителите желая 
срочна и качествена ра-
бота“, обърна се към 
работниците инж. Ни-
колай Иванов, след като 
направи първата копка 
на малкия храм, който 
ще носи името „Свети 
Дух“. 

Санират 3 училища и детска 
градина в община Момчилград

Жителите на врачанското село 
Оходен дочакаха параклис
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Лилия ЦВЕТАНОВА

Хора от 6 населени 
места в района на Павли-
кени и Полски Тръмбеш 
протестираха срещу не-
хайството на държавата 
за разрушаващия се път 
между Патреш и Горна 
Липница.

Повече от 300 жители 
на селата Патреш, Горна 
Липница, Долна Липни-
ца, Обединение, Иванча 
и Климентово излязоха 
на опасния път с призиви 
за незабавно започване на 
ремонтни работи. 

15 км е проблемният 
участък, който е част от 
третокласната пътна мре-
жа, т.е. отговорност за 
него носи държавата. По 
експертни оценки възста-
новяването му ще коства 
около 3 млн. лв. 

Най-тежко е положе-
нието в района на с. Гор-
на Липница, където 8-те 
километра до съседното 
село Патреш се преодо-

ляват за не по-малко от 20 
минути, а дупките на мес-
та достигат дълбочина от 
30-40 см. Една от тях про-
тестиращите запълниха с 
дюшек. В една от дупките 
символично беше засаде-
на и магнолия, а присъст-
ващите бяха призовани да 
се снимат с нея.

Протестиращите на-
помнят, че трасето е из-
градено преди 50 години 
с труда на хората от се-
лата. Не помнят обаче да 
е правен ремонт. Само 
за последните седмици 3 
автобуса са се повредили 
заради дупките по него.

Затова хората издигна-
ха лозунги „Горна Липни-
ца не е извън България“, 
„Ние плащаме данъци! 
Искаме здрави пътища!“, 
„В Европа с европейски 
пътища“, „Парите ни по-
тъват в дупки“ и други.

Една от протестира-
щите жени дори хвърли 
въдица в най-дълбоката 
локва. 

„Преди време пътят 

можеше да се рехабили-
тира и да отнеме по-мал-
ко средства. А сега вече 
трябва да се построи из-
цяло нов път“, каза кме-
тът на с. Горна Липница 
Юлко Палов. Той подчер-
та, че протестът е граж-
дански и не бива да се 
политизира.

Правомощията за под-
държането на проблем-
ния участък са на Аген-
ция „Пътна инфраструк-
тура“. 

Затова хората симво-
лично подариха пътя на 
строителния министър 
Лиляна Павлова. Те бяха 
подготвили нотариален 
акт, с който да удосто-
верят прехвърлянето на 
собствеността на трасето 
лично на министърката. 
Така тя става отговорна 
и за всяка бъдеща зло-
полука, която е неизбеж-
на, предвид състоянието 
на асфалта. „Ние ще й 
връчим лично този но-
тариален акт, като заявя-
ваме, че ще си приемем 

пътя обратно, в случай 
че държавата извърши 
дейности по възстановя-
ване на пътя, съобразно 

стандартите“, казаха от 
инициативния комитет. 

Протестиращите са ка-
тегорични, че ще продъл-

жат протеста и на жълти-
те павета, ако реакцията 
на държавата и институ-
циите се забави.

Нов устройствен план 
ще има най-малката об-
щина в Пазарджишка 
област - Лесичово, съ-
общиха от местната ад-
министрация. Кметът на 
общината инж. Серьожа 
Лазаров е подписал спо-
разумение с министъра 
на регионалното разви-
тие и благоустройството 
Лиляна Павлова за фи-

нансово подпомагане за 
изработването на проект 
на общ устройствен план 
на Лесичово (ОУП). Спо-
ред документа общината 
се задължава да изработи 
и внесе проекта в срок до 
30 ноември 2015 година.

Финансовото подпома-
гане е в размер на 80% от 
стойността на сключения 
договор, но не повече 

от 121 000 лева. Общи-
ят устройствен план е 
главният инструмент за 
осъществяване на дълго-
срочните цели за прос-
транствено развитие на 
градове или общини в 
20-годишен срок. це-
лите на ОУП могат да 
бъдат усъвършенстване 
на транспортно-кому-
никационните системи, 
оптимизиране на тери-
ториалната структура, 
съхраняване, разширява-
не и развитие на зелената 
система, ограничаване на 
застрояването и уплът-
няването на съществува-
щите зони с комплексно 
жилищно строителство 
и др.

В състава на община 
Лесичово влизат седем 
села.

Ударни ремонти на 
пътища и учебни заве-
дения стартираха в Сви-
ленград. По проект за 5,1 
млн. лв., финансиран по 
мярка 321 от Програмата 
за развитие на селските 
райони, общината ще об-
нови 17,766 км от пътна-
та мрежа на територията 
си. Почти готова е вече 
главната улица на село 
Генералово. Ремонтът 
е на фаза полагане на 
нова асфалтова настилка 
по екологичния метод 
„студено рециклиране“. 
Предстои изцяло да се 
обновят и отклоненията 
за селата Мустрак и Ми-

халич. Ще бъде изграден 
наново пътя до Мезек от 
разклона за Гърция. Той 
е с дължина 7,5 км. По 
план пътното строител-
ство трябва да завърши 
до края на месец ноем-
ври. Междувременно 
приключиха и строител-
но-ремонтните дейности 
на детска ясла „Пролет“. 
Сградата е изцяло сани-
рана и модернизирана 
според нормите за енер-
гийна ефективност, кое-
то ще доведе до оптими-
зиране на разходите за 
отопление и осветление. 
Стойността на извърше-
ните ремонти е 364 267 

лв. Договорът за финан-
сиране на дейностите е с 
Националния доверите-
лен екофонд за реализи-
ране на общинския про-
ект „Нов дом за повече 
детски усмивки“.

По различни инициа-
тиви и програми общи-
ната поетапно извършва 
саниране на образова-
телната инфраструктура 
в града. На всички нор-
ми за енергийна ефек-
тивност вече отговарят 
сградите на СОУ „Д-р 
Петър Берон“, ОУ „Иван 
Вазов“, цДГ „Слънце“, 
цДГ „Радост“ и ОДЗ 
„Зорница“.

Ирина ГЕНОВА

Сградата на експоцен-
тър „Флора“ в Бургас бе 
тържествено открита от 
премиера Бойко Борисов 
и кмета Димитър Нико-
лов. Сред официалните 
гости бяха и областният 
управител Вълчо Чола-
ков, зам.-министърът на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
Деница Николова, об-
щински съветници, по-
литици и бизнесмени. 
Модерната сграда бе от-
крита със старта на На-
ционалната изложба за 
цветя с международно 
участие „Флора Бургас 
2015“. Това е 31-вото 

издание, което ще про-
дължи до 27 май. Повече 
от 55 фирми представят 
декоративна растител-
ност, цветя и продукти 
за озеленяване.

Авангардни идеи са 
реализирани при експо-
зицията. цигулки като 
пробиви на тревен чим 
и сърце от райграс при-
влякоха вниманието на 
бургазлии. Изложбената 
площ е около 1300 кв. м, 
а търговската на закрито 
е около 400 кв. м. До ми-
налогодишното издание 
на изложението то се по-
мещаваше във временни 
полиетиленови халета, 
които се обновяваха вся-
ка година. Новият екс-
позиционен център е с 

иновативна архитекту-
ра, изграден с екологич-
ни материали, което го 
прави едно от най-мо-
дерните съоръжения в 
България. Проектът е 
дело на архитектурно 
бюро „Декор дизайн“ 
и е с енергоефективни 
модули. Сградата има 
собствена фотоволтаич-
на централа, която про-
извежда електроенергия 
за нуждите на експози-
ционния център.

Покривът и част от 
фасадата са обвити с 
вечнозелена растител-
ност, която се поддържа 
от модерна система за 
напояване. Изграждане-
то на новия експоцентър 
струваше 2,3 млн. лв., 
а финансирането е по 
линия на финансовия 
инструмент „Джесика“.

Във „Флора“, освен 
традиционното изложе-
ние на цветя, през оста-
налата част от годината 
в залите ще могат да се 
провеждат изложения, 
конгреси, галавечери и 
награждавания, браншо-
ви събирания, културни 
прояви, музейни експо-
зиции, сватби и балове.

Откриха експоцентър „Флора“ 
в Бургас

Община Лесичово с 
нов устройствен план

Рехабилитират ударно 
шосета в Свиленградско

РЕГИОНИ

15ñкилометровата отсечка е строена преди 
50 години и оттогава не е ремонтирана

Протестиращи от Павликенско подариха 
път убиец на министър Павлова

Новият експозиционен център е с иновативна архитекту-
ра, изграден с екологични материали
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Засилен интерес към 
наемане на жилища по 
Черноморието регистри-
рат брокери. Това обаче 
е обичайно за бизнеса 
им през месец май, сочи 
статистиката. Сезонни 
работници и наематели 
на обекти в курортни-
те селища и около тях 
сега търсят квартири. 

„По няколко души се съ-
бират, за да вземат по-
изгодно големи апарта-
менти. Има интерес за 
наемане на къщи и вили 
край морето, но това не 
са масови случаи“ - ко-
ментират от агенциите 
за недвижимости. Соб-
ствениците на големи 
жилища пък не бърза-

ли с подписването на 
договори и отдаването 
на имотите си на бълга-
ри, ангажирани с работа 
през летния сезон. Пред-
почитанията им били за 
наематели чужденци, 
които са готови да пла-
тят горница, особено ако 
жилището е луксозно. 
Във Варна вече започна-

ха работа чужди високо-
технологични компании. 
Част от техния персонал 
идва от други региони 
на страната и също нае-
ма квартири. Засега има 
баланс между търсене 
и предлагане и пазарът 
е разумен като оферти, 
анализират търговци на 
имоти. Във ваканцион-
ните комплекси бизне-
сът с даване под наем 
основно се държи от ту-
ристическите фирми. Те 
по договор със собстве-
ниците дават имотите 
краткосрочно на хотел-
ски начала.

Чужденците,  които 

търсят имоти под наем, 
п р ед п оч и т ат  гл а в н о 
апартаменти с една или 
две спални в курорти-
те по Черноморието. В 
последните години се е 
оформил един стабилен 
пазар за сезонни наеми 
по морето. Това е и до-
бър допълнителен доход 
за местните хора, кои-
то имат повече от един 
имот. Чужденците, пре-
димно руснаци, прекар-
ващи лятото си у нас, 
предпочитат да са близо 
до големите градове - 
Варна или Бургас, за да 
могат по-често да ги по-
сещават

Около 40 са обявите 
за наемане на къщи във 
и край Варна, като те 
варират от 750 лв. в цен-
търа до 4500 евро за 500 
квадрата в Евксиноград. 
За същите пари може да 
се наеме и къща от 800 
квадрата в местността 
Ален мак.

Около 250 са оферти-
те за обзаведени гарсо-
ниери във Варна, като 
те варират от 80 до 430 
евро. Максималната е за 
района на Евксиноград. 
Двустайните от сегмен-
та са около 700 и иска-
ният наем за тях вари-
ра от 100 до 800 евро. 

Около 500 са обявите 
за тристайни с площ 
до 150 кв. м, сочи още 
статистиката на imot.
bg. Най-ниската е 135 
евро, а най-високата - 
1800 евро за жилище от 
111 квадрата в Морската 
градина.

За 30 мезонета и мно-
гостайни апартамента 
във Варна се търсят на-
ематели. Предложения-
та варират от 400 лв. за 
многостаен при Колхоз-
ния пазар до 1500 евро 
за Морската градина и 
Евксиноград.

Доста по-ниски са на-
емите за къщи по Юж-

ното Черноморие. Най-
високата оферта извън 
Бургас от 1000 евро е 
за имот от 480 кв. м с 
малък двор в Несебър. 
В областния град спо-
ред сайта се търсят нае-
матели за 3 обзаведени 

къщи. Най-много - 1100 
евро - се искат за имот в 
кв. Сарафово.

Пазарът на недвижи-
мости у нас се стаби-
лизира, като все пове-
че покупки се правят с 
цел инвестиция, отчитат 
брокери. „Имотите вече 
заеха мястото, което им 
се полага - на същест-
вена част от портфейла 
на всяко домакинство“, 
смята Полина Стойкова, 
изпълнителен директор 
на „Бългериан Пропер-
тис“. По думите й, тази 
година ръстът на цените 
е между 3-5% в София. 
„През 2014-а НСИ отче-
те ръст за страната около 
един процент, за София 
- около 3%“, допълни 

Стойкова. 
Специалистите пре-

дупреждават и за рис-
ковете, свързани с ин-
вестициите в недвижи-
мости, които не бива да 
се пренебрегват от ку-
пувачите. „Един имот 
може да бъде много до-
бра инвестиция, но все-
ки трябва да запомни 
няколко основни неща. 
Възвръщаемостта на 
тази инвестиция може 
да е висока, защото това 
е рисков актив, при кой-
то, както видяхме, може 
да има голяма волатил-
ност“, обясни Виктор Ге-
нев, управляващ съдруж-

ник и мениджър бизнес 
развитие в „Амрита“. 
Според него имотите 
са много бавно ликви-
ден актив в сравнение с 
други традиционни ин-
вестиции. „В последно 
време наблюдаваме, че 
периодът за реализация 
на сделка за апартамент 
е намалял средно от 6 на 
около 4 месеца, но това 
все още е дълъг пери-
од. При друг вид имоти 
може да отнеме години. 
Във времена на криза 
инвестициите в имоти 
може да не се възвърнат 
с години“, предупреди 
Генев.

Все повече българи 
проявяват интерес към 
пазара на имоти в чуж-
бина. Основно се тър-
сят жилища за собствено 
ползване в Гърция. Това 
сочат анализите на една 
от най-големите агенции 
за луксозни имоти у нас.

Въпреки че покупките 
на апартаменти от бълга-
ри в южната ни съседка 
никога не са спирали, 
дори и през кризисния 
период за пазара, то ин-
тересът към имоти се е 
увеличил многократно от 

началото на тази година. 
Нараснали са и запитва-
нията от хора, които тър-
сят къщи в най-високия 
сегмент на пазара. Ма-
совите сделки с имоти 
в Гърция са в сегмента 
150-200 хил. евро. При 
луксозните жилища те 
са от 400 хил. евро на-
горе. В южната ни съ-
седка обаче има и доста 
бюджетни предложения. 
В рамките на 30 хил. до 
50 хил. евро може да се 
купи апартамент на пе-
шеходно разстояние от 

морето. През последните 
месеци, на фона на въз-
становяването на руб-
лата на валутния пазар, 
се завръщат и руските 
купувачи на ваканци-
онни имоти в България. 
Руският клиент обаче е 
концентриран в ниско-
бюджетния сегмент от 
пазара. Затова и компа-
нията е съсредоточила 
усилията си в посока на-
мирането на повече чуж-
дестранни купувачи от 
Западна Европа и в част-
ност - Великобритания.

Увеличават се покупките 
с цел инвестиция

ИМОТИ

Жилища под наем се търсят по 
Черноморието
Групи сезонни работници ангажират големи 
апартаменти, за да си делят разходите

Все повече българи с 
недвижимост в Гърция

До 4500 евро месечно за къща край вълните
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С над три милиона 
лева се оскъпява АМ 
„Струма“ заради недо-
глеждане в проектира-
нето. Оказва се, че след 
крайната си точка аутоба-
нът „слиза“ на двуленто-
вия път Е-79 за 1,4 кило-
метра, докато стигне бъл-
гаро-гръцката граница.

„За да не се образува 

тапа, организираме бързо 
проектиране и строител-
ство на отсечката. Идеята 
е да се изгради трилентов 
път - 2 ленти да водят 
към пункта, една да е за 
влизащите в България“, 
уточнява шефът на аген-
ция „Пътна инфраструк-
тура“ инж. Лазар Лаза-
ров. Според него това 

ще осигури вливане на 
трафика от магистралата 
в по-широкото обнове-
но шосе и безпроблемно 
преминаване на участъка 
на граничния пункт Кула-
та-Промахон.

Пътната агенция вече 
обяви обществената по-
ръчка за разширяването 
на тези 1,4 км. Прогноз-

ната стойност на изпъл-
нението е 3,1 млн. лв. 
Критерият за оценка на 
офертите е икономиче-

ски най-изгодната цена. 
Предложенията се съби-
рат до 22 юни, срокът за 
изпълнение е 40 дни - 10 
за проектиране и 30 за 
строителството.

Това не е първият слу-
чай на строеж на магис-
трала, когато в проекта е 
пропуснато да се предви-
ди къде се отвежда тра-
фикът. Първият подобен 
проект „лъсна“ при от-

криването на магистрала 
„Люлин“. През февруари 
се появи още по-курио-
зен случай. Тогава стана 
ясно, че се налага да бъ-
дат свързани магистрали-
те „Тракия“ и „Марица“ 
при пътен възел Оризово. 
При проектирането преди 
15 години и там не е била 
предвидена връзка и АПИ 
сега възложи проектира-
нето и изграждането й.

ИНФРАСТРУКТУРА

Ст а рт и р а ха  с т р о -
и т е л н о - м о н т а ж н и т е 
дейности, свързани с 
изпълнението на Лот 
12 - Рехабилитация и 
реконструкция на път 
I-4 Пролаз-Търговище, 
от км 214+630 до км 
223+492.74. Съфинан-
сирането се извършва 
по проект „Транзитни 
пътища V“. 

Предвидено е да се 
извърши обрушване на 
ската и да се положи 
предпазна анкерна мре-
жа. Ще бъде изпълнен 
ремонт на големите и 
малките пътни съоръ-
жения, на отводнител-
ните канали и принад-
лежностите на пътя. Ре-
конструкцията включва 
и възстановяване на 

хоризонталната марки-
ровка и допълване на 
съществуващата верти-
кална сигнализация с 
пътни знаци и табели.

Поради ремонтни-
те дейности до края на 
месец октомври дви-
жението по пътя Ва-
рна-София ще става по 
обходен маршрут, зао-
бикалящ прохода Боаза, 
съобщават от Агенция 
„Пътна инфраструкту-
ра“. Трафикът ще се от-
бива при кръстовището 
Търговище-Попово и 
ще продължава през се-
лата Лиляк, Пайдушко, 
Божурка и ще се включ-
ва в главния път в бли-
зост до село Пролаз. 
Движението в посока 

Варна остава по стария 
маршрут през прохо-
да - в едната лента, без 
отбиване.

Спешно разширяват отсечката 
КулатаñПромахон, за да няма тапи

Четири  фирми  с а 
кандидати за изпълни-
тели на първия етап от 
ремонта на ключовия 
булевард „Васил Апри-
лов“ в Пловдив. Оферти 
за участие в откритата 
процедура са подали: 
„Драгиев и Ко“ ООД, 
Пловдив - „Запрянови 
03“ ООД, Асеновград 
- „ИСА 2000“ ЕООД, 
София и Консорциум 
„Пловдив Роудс“, в кой-
то участват „Пътинже-
неринг“ ЕООД и „Ел-
телком“ ООД.

Прогнозната стой-
ност на поръчката е 6 
972 000 лв. А срокът за 
изпълнение е не по-дъ-
лъг от 12 месеца.

Проектът предвижда 
подмяна на ВиК мре-
жата, ново улично ос-
ветление и светофарни 
уредби, премахване на 
паважа и изграждане на 
две платна с по две лен-
ти за движение, нови 
тротоари и велоалея.

Около кръстовището 
с бул. „Пещерско шосе“ 
предстои реализиране-
то на 3 ленти за движе-
ние.

Вторият етап от про-
екта за бул. „Васил Ап-
рилов“ включва отсеч-
ката от ул. „Войнишка 
слава“ до бул. „Шести 
септември“ с изграж-
дане на голямо кръгово 
кръстовище. Предвиж-

да се неговото изпъл-
нение да се осъщест-
ви следващата година, 
като  стойно стта  му 
също е 7 млн. лв.

Ремонтират пътен участък 
в прохода Боаза

Повече от 12 милиона 
лева ще бъдат вложени 
в пристанище Бургас до 
края на годината. Ин-
вестициите ще бъдат на-
сочени към обновяване 
на корабните места и 

инфраструктурата, съ-
общи изпълнителният 
директор на порта Диян 
Димов.

Той уточни, че е в ход 
процедура на Държавно 
предприятие „Приста-

нищна инфраструкту-
ра“ за реконструкция на 
най-стария закрит прис-
танищен склад и пре-
връщането му в Морски 
културен център с втори 
пасажерски терминал.

Средства ще бъдат 
инвестирани и в подо-
бряване на условията 
за развитие на морски 
спортове.

През  тази  година 
предстои да бъдат по-
строени две нови яхте-
ни халета - основно и 
ремонтно.

През 2015-а приста-
нище Бургас навършва 
112 години от основа-
ването си. В момента 
на порта работят 230 
работници и служители.

Инвестират 12 млн. лева 
в пристанище Бургас

АМ „Струма“ с пропуск в проектирането

4 фирми кандидати за реконструкцията 
на бул. „В. Априлов“ в Пловдив
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Пет имота с обща 
площ от 11 дка ще бъ-
дат прехвърлени на 
Национална компания 
„Железопътна инфра-
структура“. Решението 
бе прието на последното 
заседание на Министер-
ския съвет. Терените са 
дарени безвъзмездно от 
община „Родопи“ на Ми-
нистерството на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщени-
ята. Те попадат в обхвата 
на проект „Изграждане 
на интермодален терми-
нал в Южен централен 

район на планиране - 
Пловдив“, който е в про-
цес на изпълнение и се 
финансира със средства 
от ОП „Транспорт“ 2007-
2013 г. Терминалът е със 
статут на национален 
обект. Той е част от же-
лезопътната магистрала 
Калотина-запад - София 
- Пловдив - Димитров-
град - Свиленград и има 
първостепенно значение 
за цялостната транспорт-
но-комуникативна систе-
ма на страната. Проектът 
предвижда върху площ 
от почти 69 хил. кв. ме-

тра да бъдат изградени 
терминална площадка 
за товаро-разтоварни 
операции на контейнери 
от вагон на автомобил 
и обратно, площадка за 
складиране на контейне-
рите, площ за повредени 
контейнери и техника, 
специални места за хла-
дилни товарни единици, 
административна сграда 
за обслужване на клиен-
тите, сграда за митниче-
ски контрол и митниче-
ски склад, паркинги за 
товарни и леки автомо-
били и КПП. 

Въвеждане на данък 
от 1 лев за декар земя и 
нов закон за местните 

данъци и такси (ЗМДТ) 
искат от Националното 
сдружение на общини-

те в България (НСОРБ). 
С п о р ед  е кс п е рт и  н а 
Сдружението един нов 

закон трябва да позволи 
разширение на данъчни-
те приходи на общините 
така, че да не разчитат 
основно на имуществени 
данъци върху автомоби-
ли и недвижима собстве-
ност, както е сега.

Държавата ще свали 
подоходния данък на 9%, 
но за сметка на това об-
щините ще имат право 
да налагат над това от 1 
до 3%, които да остават 
при тях. В момента всич-
ки плащаме 10 процента 
плосък данък. 

Добрите европейски 

практики предполагат 
съчетание между иму-
ществените и подоход-
ните налози с превес на 
подоходните.

Според членове на 
НСОРБ е крайно вре-
ме да се наложи данък 
върху земите. „Тази соб-
ственост в момента носи 
приходи на производи-
телите, включително по 
линия на европейските 
субсидии. Така че най-
нормалното е този актив 
да бъде облаган, иначе 
противоречи на Консти-
туцията - едни граждани 

биват облагани за соб-
ствеността си, а други - 
не“, коментират от Сдру-
жението. Това, според 
финансисти, ще осигури 
повече приходи най-вече 
за селските общини с го-
лям поземлен фонд.

Според вицепремиера 
по европейските фон-
дове и икономическата 
политика Томислав Дон-
чев тази година ще бъдат 
водени принципни разго-
вори по темата с местни-
те данъци и такси с цел 
най-доброто решение да 
се приложи от 2016 г. 

ИКОНОМИКА

Настояват и за налог от 1 лев за декар върху земята

Нов закон за местните данъци и 
такси искат от НСОРБ

Катар проявява инте-
рес към инвестиции в 
7-и блок на АЕц „Коз-
лодуй“. Това стана ясно 
по време на среща на 
министър-председателя 
Бойко Борисов с шейха 
на Катар Хамад бин Ха-
лифа Ал Тани.

„След предсрочното 
закриване на първите 4 
енергоблока, което беше 
условие за членството 
ни в ЕС, България взе 
решение да изградим 

нов модерен реактор от 
най-ново поколение, за 
да задоволим енергий-
ните нужди на страната 
и успоредно с това да 
покрием най-високите 
екологични критерии“, 
подчерта Борисов.

Премиерът обясни, 
че България има подпи-
сано споразумение с 
американската компа-
ния „Уестингхаус“ за 
доставка на реактор, 
но в момента страната 

ни търси стратегиче-
ски инвеститор. От своя 
страна шейх Ал Тани 
прояви интере с  към 
енергийната стратегия 
на България и поиска да 
предоставим на Катар 
подробна презентация с 
информация за параме-
трите на проекта.

Борисов и Ал Тани 
разговаряха и за въз-
можностите за доставки 
на втечнен газ от Катар 
за България.

Катар с интерес към 7–и блок на АЕЦ „Козлодуй“

НКЖИ получи 5 имота за 
интермодален терминал

Нова държавна фирма, 
подчинена на Министер-
ството на финансите, ще 
поеме управлението на 
777 млн. евро от ЕС и ще 
се превърне във „фонд 
на фондовете“, наричан 
още „фонд umbrella“ (от 
англ. - чадър). Това обяви 
министърът на финанси-
те Владислав Горанов по 
време на бизнес форум.

Мегафондът ще поеме 
под една шапка управле-
нието на средствата за 
финансов инженеринг от 
европрограмите, които 
не се предоставят без-
възмездно на бизнеса, 
а се дават под формата 
на различни финансови 
инструменти - оборотни 
кредити, гаранции, фи-
нансиране на проекти и 
др. С него на практика 
държавата ще замени Ев-
ропейския инвестицио-
нен фонд (ЕИФ), който в 
момента управлява 500 

млн. лв. по иницативата 
„Джеръми“ у нас.

целта на мегафонда 
е да се постигне иконо-
мия от мащаба, както и 
страната ни да натрупа 
опит в управлението на 
финансови инструменти, 
посочи Горанов. Той не 
уточни дали Европейска-
та комисия е дала зелена 
светлина на идеята, нито 
дали новата държавна 
фирма ще отговори на 
евроизискванията за на-
трупан опит във финан-
совата сфера.

„Концепцията на ЕК е 

в бъдеще европейските 
фондове да предоставят 
все повече средства чрез 
финансови инструменти. 
В този смисъл създаване-
то на Фонда на фондове-
те е стъпка в правилната 
посока“, посочи Горанов.

По думите му, страната 
ни е получила потвърж-
дение от Европейската 
инвестиционна банка, 
Световната банка и Ев-
ропейската банка за въз-
становяване и развитие 
за готовност за оказване 
на техническа помощ при 
създаването на фонда.

Създават мегафонд за управление 
на европейските пари
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Николай АНТОНОВ

Благодарение на спа-
сителните разкопки на 
брега на река Струма в 
м. Деве боаз по трасе-
то на АМ „Струма“ през 
миналата година Мурса-
лево влезе в световния 
информационен обмен. 
Това заявиха чл.-кор. 

проф. Васил Николов и 
доц. д-р Крум Бъчваров 
от Националния архе-
ологически институт и 
музей при БАН на мяс-
тото на разкопките. По 
думите им, тук е открито 
изключително по своята 
архитектура и матери-
ална култура селище на 
близо 8000 години, чии-
то обитатели според тях 

са между създателите на 
първата европейска циви-
лизация. 

Неолитното селище 
Мурсалево - Деве боаз е 
разположено непосред-
ствено южно от село 
Мурсалево, между жп ли-
ния, реката и шосето за 
село Драгодан. Застроено 
е било с двуетажни къщи 
по предварително очер-
тана правилна схема, а 
след това голяма част от 
къщите са били предна-
мерено опожарени. 

Всичко това няма ана-
лог в Европа, заявиха ар-
хеолозите. Заради голя-
мото значение на получе-
ната информация за древ-
ността беше променен 
частично строителният 
проект на магистралата, 
очертава се и възможност 
за изграждане на музей 

на открито, съобщи проф. 
Николов. Наближава сре-
дата на последния архео-
логически сезон тук. „По-
чистили сме останките от 

няколко неолитни къщи и 
бихме искали да ги пока-
жем, преди да ги демон-
тираме и продължим про-
учванията надолу, каза 
той. Това е всъщност и 
последна възможност на 
място и реално да бъдат 
видени тези останки с хи-
лядолетна възраст. Наме-
рените керамични съдове 
и други предмети удивля-
ват съвременния човек“, 
добави професорът. Това, 
че магистралата премина-
ва оттук, е позволило на 
археолозите да открият 

една голяма площ за про-
учване от това селище, 
което е било над 20 дка. 
Те показаха и находки, 
открити през последния 

месец - керамични съдове 
на 7500 години, култова 
пластика, фрагменти от 
различни фигури, части 
от съоръжения, тежести 
от тъкачен стан, каменни 
и костни инструменти. 

Работата на екипа през 
тази година е започнала в 
началото на април. На 28 
юни изтича допълнител-
ният срок от три месеца, 
отпуснат на археологи-
ческия екип, проучващ 
неолитното селище в с. 
Мурсалево край бъдеща-
та автомагистрала „Стру-

ма“. Проф. Николов и 
доц. Бъчваров увериха, 
че ще спазят датите и ще 
завършат проучванията 
в срок. „целта ни е да 
извлечем такава инфор-
мация, че този невероя-
тен обект да остане като 
гвоздей в праисторията 
на Европа“, каза проф. 
Николов. Той уточни, че 
в момента на обекта ра-
ботят 130 души, по десет 
часа на ден, включител-
но в събота и в неделя. 
„В резултат на осемме-
сечната ни работа през 
миналата година и инте-
ресните резултати, които 
получихме, се наложи и 
продължаване на проекта 
и проучванията“, посочи 
професорът. Обектът, по 
думите му, е най-голе-
мият, който се проучва в 
момента в Югоизточна 
Европа. 

„Въпреки спасителния 
характер на тези разкоп-
ки, правим всичко необ-
ходимо, за да извлечем 
максимум информация, 
допълни доц. Крум Бъч-
варов. С нас работят спе-
циалисти от Европа, ко-
ито изследват човешките 
останки и животинските 
кости, открити при про-
учванията“, посочи той.

АРХЕОЛОГИЯ

Неолитното селище по трасето на 
АМ „Струма“ без аналог в Европа

Археолозите комен-
тираха и възможността 
за изграждане на му-
зей на открито край 
магистралата, в който 
да бъдат експонирани 
находките, открити при 
проучванията. Засега 
според тях политиците 
имат позитивно отно-
шение и от Министер-
ството на културата им 
е възложено да изра-
ботят идеен проект. Те 
си представят бъдещия 
музей върху площ меж-
ду 5 и 7 декара, с турис-
тически и информаци-
онен център и алеи, по 

които посетителите да 
разглеждат отблизо екс-
понатите. Това ще стру-
ва скъпо, но учените са 
убедени, че не бива да 

се пропуска възмож-
ността да се покажат на 
света находки от зората 
на най-древната циви-
лизация.

Половин милион лева са 
отпуснати за разкопки в пър-
вата българска столица Плис-
ка. Това съобщи министърът 
на регионалното развитие и 
благоустройството Лиляна 
Павлова.

Като първи етап с част от 
тези средства ще бъдат фи-
нансирани 5 археологически 
обекта - свещеният кладенец, 
или аязмото, който се нами-
ра на територията на южния 
кораб на Голямата базилика, 

тайни ходници, които водят 
от крепостните стени към 
дворцовия център, малко дър-
вено укрепление с баня и 
дворец, датиращи от 8.-9. век, 
както и кръгла каменна пло-
щадка и сграда в югозапад-
ния ъгъл на вътрешния град 
със застроена площ от около 
700 кв. м. „Подкрепяме този 
проект, за да не бъде работата 
на парче, а да имаме завър-
шена туристическа атракция. 
Една част от нея трябва да е 
готова още това лято. Надя-
ваме се на 15 юли да пуснем 
новата отсечка от АМ „Хе-
мус“ - участък „Белокопи-

тово-Каспичан“ с големия 
пътен възел, за да може още 
този сезон туристите на Чер-

номорието да посещават поне 
част от тези археологически 
обекти“, заяви Павлова. 

Музей на открито ще показва 
артефакти на близо 8000 години

Правителството отпуска половин милион лева 
за Голямата базилика на Плиска

Благодарение на спасителните разкопки в участък на магистралата Мурсалево 
влезе в световния информационен обмен
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Необуздан бунт на цве-
товете и поглед назад към 
природата - така дизайне-
рите описват етностила 
в интериора. Този ярък и 
неудържим подход към 
оформлението на дома се 
отличава с екзотични про-
изведения на изкуството 
от различни краища на 
света, ритуални маски, 
кожи от диви животни, 
йероглифи, причудли-
ви птици и разноцветни 
детайли. Предлагаме ви 
селекция с най-оригинал-
ните етноинтериори на 
admagazine.ru: 

1. От Ирак с любов
Масата и килимът в 

тази гостна са изработени 
от марокански майстори. 
Настроението обаче се 
диктува не от тях, а от ог-
ромната картина на ирак-
ски художник, доказваща, 
че етностилът може да 
бъде не само старинен, но 
и модерен.

2. Като на кино
Стените на лондонско 

заведение са украсени с 
работи на илюстратори 
от Боливуд. Този подход 

може смело да бъде заим-
стван и за домашен инте-
риор.

3. Еротика в 
действие

В спалнята на известен 
фотограф са използвани 
платове от Турция. Ярки-
те стилизирани цветя се 
оказват неочаквано под-
ходящ фон за еротичните 
черно-бели графики.
4. Магията на XIX 

век
Собственикът на жи-

лището е бивш актьор, 
преквалифицирал се в ан-
тиквар. Тюркоазеносиньо-
то, използвано за стените, 
в много европейски езици 

се нарича „турско“. По 
своя колорит в стил „ха-
рем“ пък стаята напомня 
картина на художник от 
XIX век. 

5. La Corrida
Лесен начин да внесете 

в интериора малко екзоти-
ка е да облечете мебелите 
в дамаска с етномотиви. 
Ако искате да обогатите 
концепцията, добавете не-
обичайни аксесоари, на-
пример глави на бикове, 
изработени от дърво.

6. Черно-бяла 
класика от 
Маракеш

Макар да не е решена в 
екзотични цветове, камен-
ната мозайка в черно-бяло 
придава изключително 
оригинален вид на стъл-

бището на това жилище в 
Маракеш.
7. Партия билярд

Билярдът със сигур-
ност е на почит в този 
дом в Южна Африка. А 
строгата игра на фона на 
цветните възглавнички с 
африкански орнаменти 
и камината, облицована 
с мозайка, изглежда като 
екзотично забавление. 
8. Аскетизъм made 

in Бали

Скромната до аскети-
зъм пейка, удачно допъл-
ваща френския антик-
варен стол, е от остров 

Бали. Пластиката отляво 
пък е на скулптора Лин 
Чадуик, а не на анони-
мен творец от африканско 
племе, както изглежда на 
пръв поглед.

9. Ефектът на 
контраста

В съвременните кухни, 
където всичко е до болка 
лаконично и функционал-
но, дори бюфетът на баба 
изглежда екзотично. А 
какво остава за старинен 
сирийски шкаф, украсен 
с пищна дърворезба! Тази 
мебел изглежда особено 
впечатляващо на фона на 
стерилните бели плочки 
по стените и пода.

ИНТЕРИОР

Етностилът - от Боливуд до 
султанския харем
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Поредната  ексцен -
трична идея в Дубай е 
на път да бъде реали-
зирана, след като пол-
ският архитект Кжищоф 
Котала предложи на ня-
колко строителни ком-
пании проекта си за из-
граждането на подводен 
тенискорт. Плановете са 
подводният комплекс да 
бъде построен до бре-
га на Персийския залив 
между изкуствените ос-
трови Бурж ал Араб и 
Палм Джумейра.

Ексцентричната кон-
цепция включва седем 
тенискорта. Тя предвиж-
да спортна зала и аквари-
ум с прозрачен покрив, 
който ще позволи на зри-
телите, а и на тенисисти-
те да се наслаждават на 
множество представи-
тели на морската фауна. 
Той също така би създал 
илюзията за естествен 
коралов остров. За осъ-
ществяването на подобен 
план обаче ще е необ-

ходимо преодоляване-
то на редица значителни 

инженерни предизвика-
телства. Едно от тях е 
създаването на огромно 
парче стъкло, което, от 
една страна, да може да 
покрие цялата структура 
и в същото време то да 
бъде достатъчно силно, 
че да може да издържи 
на натиска на водата. Ако 
строителните компании 
успеят са се справят с 
този проект, според архи-
текта това би било иде-
алното място за провеж-
дането на пети турнир от 

Големия шлем. По думи-
те му, подводният корт 
ще комбинира в себе си 
технология, екология и 
спорт. „Дубай е перфект-
ната страна за плановете 
ми, а те крият в себе си 
огромен пазарен потен-
циал. В крайната си фаза 
мачовете под вода могат 

да заменят сегашния ATP 
турнир в Дубай, но този 
момент все още е много 
далеч в бъдещето, казва 

Котала. Той уточнява, че 
към този момент все още 
няма инвеститори, които 
да са се присъединили 
към проекта, но е уверен, 
че насоката на мислене е 
много добра и ще намери 
почва. Редица компании 
вече се опитаха да реали-
зират подобни подводни 

идеи в Дубай, но все още 
нито една не е станала 
факт. Наскоро пък фир-
мата, която строи изкуст-
вените острови „Сърцето 
на Европа“, част от архи-
пелага „Светът“, разкри 
повече подробности за 
подводните вили, кои-
то планира да изгради. 

Kleindienst Group заяви, 
че планира строежа на 
42 „Плаващи морски кон-
чета“, които ще са нещо 
средно между вила и 
лодка, а единият им етаж 
ще е под водата. 

Главната спалня и ба-
нята ще бъдат изцяло 
потопени под вода и ще 
предлагат изглед към за-
обикалящия ги коралов 
риф и морските твари. 
Етажът на морското рав-
нище ще има прозорци 
от пода до тавана, нео-
безпокояван изглед към 

морето, напълно оборуд-
вана кухня с трапезария, 
всекидневна и тераса за 
слънчеви бани. Горното 
ниво, според фирмата, 
ще е идеалното място за 
вечеря под звездите и ре-
лаксация и ще разполага 
с външен душ, непретен-
циозно легло, минибар, 

кухненски бокс и джаку-
зи със стъклено дъно.

Вилите с площ от 160 
кв. м ще струват около 
1,36 милиона долара 
(1,25 млн. евро), съобщи-
ха местните медии.

ЕКСТЕРИОР

В Дубай ще строят тенискорт 
под водата
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Поли ВАСИЛЕВА

Берковица пази три 
архитектурно-строител-
ни паметника от епоха-
та на Възраждането. Те 
са малко известни, но 
са забележителни като 
изпълнение, визия и зна-
чимост.

Първият - часовни-
ковата кула, се намира 
на централния градски 
площад. Около нея са 
разположени най-значи-
мите сгради - на Общи-
ната, на Районния съд, 
църквата „Рождество Бо-
городично“. Издигната е 
през 1762 година, за да 
отмерва времето за от-
варянето на дюкяните и 
работилниците. Станала 
е нужна тогава, когато 
занаятчийството в града 
процъфтява. И еснафите 
плащат за изграждането 
и. Според едни данни, 
построена е по нарежда-
нето на турските власти, 
за да се отварят едно-
временно дюкяните и 
работилниците. Според 
други - тя е една от по-
първите в империята. 
Кулата в град Елена на-
пример е построена през 
1812, в Трявна - през 
1814 година. Това говори 
за развитието на зана-
ятите в Берковица, с ко-
ето се свързва и вдигане-
то на часовникова кула.

Кулата е висока 21,24 
метра. В долната си част 
е изградена от камък, 
споен с хоросан и с 9 
дървени пояса, а в гор-
ната е дървена конструк-
ция с шинди. По основ-
ното тяло има 4 тесни 
вертикални процепа за 
осветление - мазгали. 
Тясна дървена стълба 

извежда от каменната 
част до осмоъгълната 
втора част на кулата, къ-
дето се намират часов-
никовият механизъм и 
камбаната. Кулата за-
вършва с островърха 
шапка, на коята е по-
ставена емблемата й - 
полумесец и знаме. На 
4 декември 1877 годи-
на, когато руски войски 

освобождават града от 
турците, руски войник 
прикрепя на върха и 
бронзов кръст. От 1762 
година досега тази кула 
отмерва времето в Бер-
ковица с медния си звън.

Името на майстора, 
който я е издигнал, не е 
известно, но и до днес 
размествания в каменна-

та зидария няма. Знае се, 
че камъкът е доставен 
от село Гинци, а часов-
никовият механизъм е 
изработен в Букурещ от 
бесарабски българи. Ча-
совникът е спиран за ре-
монт през 2004 година. 
За него отговаря служи-
тел от общината.

На крачки разстоя-
ние от кулата се намира 

църквата „Рождество Бо-
городично“. Тя е ниска 
църква, вкопана на 80 см 
в земята, както поверя-
вал султанският ферман 
от 1835 година, с който 
се давало разрешение за 
строежа. църквата има 
двускатов покрив без 
кубета. По-късно в нея 
е бил изграден балкон, 
който стъпва на външ-
ния дувар.

Храмът е трикорабен, 
характерен за първата 
половина на Възражда-
нето. Фасадата е обли-
цована с гладки камен-
ни блокчета и е богато 
украсена. По външни-
те стени има пластични 
изображения на птици 
и фантастични живот-
ни. Над западната врата 
са изобразени две лами, 
има гравирани кръстове 
и лалета. Над вратата е 
поставена плоча, на коя-

то пише, че храмът е из-
граден през 1843 година 
и е позлатен през 1867-а.

църквата има богат 
иконостас, дълъг 11,50 
метра и висок 7,80 ме-
тра. Дърворезбата на 
иконостаса, амвона и 
трона е дело на Стойчо 
Фандъков от Самоков. 
Иконите от иконостаса 

са рисувани от извест-
ния зограф Димитър, 
също от Самоков. Те 
са едни от най-ценните 
творби, създадени у нас 
по времето на Възражда-
нето. Запазен е стенопис 
Христос Вседържател, 
който също е дело на 
Димитър Зограф. църва-
та е имала и други цен-
ности, част от които са 
изчезнали през години-
те. Сред тях е Златно 
евангелие, което сега се 
пази в банков трезор.

Берковица има и дру-
га църква, която се въз-
приема като култовата 
сграда на града. Наре-
чена е на свети Николай 

Чудотворец. Изграде-
на е от майстор Георги 
Джонгар от село Тресоч-
не, Дебърско. Годината 
е 1871. Издигнат е от 
ломен камък, а в ъглите, 
стълбовете, рамките на 
вратите и прозорците 
има стилизирана плас-
тика. След Освобожде-
нието църквата е проме-
нена, като и е издигнат 
купол и странични кри-
ла. Над тях се издига 
един по-малък купол. 
Иконостасът й е раздви-
жен, огънат в центъра 
към абсидата. Авторът 
му не е известен, но се 
предполага, че е Стойчо 
Фандъков.

През 1898 година май-
стор Пандул Попов из-
дига камбанарията. Ико-
ните са дело на различ-
ни художници, от които 
по-известен е Данаил от 
Щип. Берковчани винаги 
са търсили прочути май-
стори, които да издигат 
и изписват храмовете 
им. Затова днес те са 
паметници на културата, 
съвременници на Бъл-
гарското възраждане, 
духовен извор на бер-
ковчани, но и на всеки 
българин, който веднъж 
е прекрачил техния праг.

Част от иконите от 
Възраждането, оцелели 
в двата градски храма и 
в храмовете на околните 
села, се пазят и могат да 
бъдат видени в Градска-
та художествена гале-
рия, която се намира в 
близост до храма „Свети 
Николай Чудотворец“.

ПъТЕШЕСТВЕНИК

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

Градът под Ком пази архитектурноñстроителни 
паметници от епохата на Възраждането

Звън от тривековна кула отмерва 
времето в Берковица
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НАРАСТВА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА АКРИЛНИ  
БОИ И ЛАКОВЕ  НА ВОДНА ОСНОВА

По данни на производителя на бои 
Ограхим с 20%  нараства търсенето и 
потреблението на бои на водна основа 
за дърво и метал. Една от причините 
според производителите са новите 
изисквания на потребителите и фактът, 
че акрилните бои не съдържат силно 
опасни химически вещества (като 
например органични разтворители, 
тежки метали, нефтопродукти и др.) - 
разтворител е водата.

Вододисперсионната боя няма рязък 
неприятен мирис и отделя около 10 
пъти по-малко вредни изпарения. 
Използването на акрилни бои в 
производството и дома не е законово 
ограничено, защото в състава им не 
влизат силно опасни химически 
вещества. Лесно се измива от ръцете и 
инструментите с помощта на воден 
разтвор на почистващ препарат.

След като боята или лакът се положат 
върху повърхността, водата се 
изпарява и настъпва процес, при 
който полимерните вериги се 
сближават и омрежвайки се, 
образуват здрави връзки в компактна 
структура. Именно този процес 
обуславя здравината и 
дълготрайността на покритието.
Боите на водна основа са с ниско 
съдържание на разтворители и са 

истинско откритие за хората, които 
страдат от алергии. Това ги прави 
подходящи за работа на закрито. 
Отличават се главно с по-бързо 
съхнене от останалите видове бои. 
Това и фактът, че не съдържат силно 
опасни химически вещества, ги прави 
особено подходящи за използване в 
детски стаи, помещения за 
обществено хранене и др.

Покритията, обработени с бои на водна 
основа имат отлична устойчивост срещу 
слепване при притискане на топло. 
Подходящи са и за пребоядисване на 
стари алкидни покрития. 
Акрилните бои са по-скъпи от 

алкидните за същото количество, но 
имат изключително висока 
атмосфероустойчивост, която достига 
до 7 години. Много добро приложение 
намират за боядисването на кошери.

Знаете ли, че... 


