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Несбъднатите проекти и обещания 
за Пловдив

интервю На стр. 6 престиж На стр. 11

Избраха българските 
номинации за Brick Award 2016

Финансово и 
ценностно 

професията 
все повече 
девалвира

Арх. Алеко Христов, зам.-председател на 
Камарата на архитектите в България (КАБ):

подробности на стр. 12 и 13

www.bosstore.bg

темата На стр. 4-5

Рестарт на строителството 
на язовири в страната
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Само седмица след 
о ф и ц и а л н ото  р е ш е -
ние на Европейската 
комисия за одобрение 
на Оперативна програ-
ма „Региони в растеж“ 
2014-2020 г. Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-

ството разпредели 1,4 
млрд. лв. на 39 големи 
български общини.

На официална цере-
мония местните власти 
бяха  упълномощени 
сами да избират и оце-
няват проектите, които 
ще бъдат финансирани 

от програмата.
„Занапред дейностите 

трябва да бъдат реали-
зирани в партньорство“, 
посочи министърът на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
Лиляна Павлова, която 
връчи споразуменията 

на общините. Предстои 
те да изготвят инвести-
ционните си програми, 
да направят подбора на 
проектите и да ги пред-
ставят пред Управлява-
щия орган за одобрение. 
„Министерството ще 
предоставя на местните 
власти цялата им необ-
ходима подкрепа“, уве-
ри Павлова, но подчер-
та, че общините ще но-
сят пълна отговорност 
за избора на проекти и 
ако те сгрешат, няма да 

могат да обвинят Уп-
равляващия орган на 
програмата в липса на 
съдействие. „Всичко е 
във ваши ръце. Изборът, 
отговорността и рискът 
са ваши“, заяви тя.

Министърът посочи, 
че България е първата 
от 28-те държави - член-
ки на ЕС, която започва 
да разпределя средства-
та за интегрирано град-
ско развитие, и то на 
изцяло децентрализиран 
принцип.

От СЕдМИцата

България получи одо-
брение за ротационно 
председателство на ду-
навската стратегия през 
2018 година. то ще бъде 
съчетано с първото бъл-
гарско такова в Съве-
та на ЕС, с което ще се 
осигури координиран 
подход по отношение на 
макрорегионалните стра-
тегии на ЕС. На двудне-
вен форум в Будапеща 

бяха обсъдени страте-
гически концепции за 
вземане на решения, 
свързани със Стратеги-
ята. дискутирани бяха 
целите и приоритетите, 
както и възможностите 
за приоритизиране на 
проекти, имащи синер-
гичен ефект с нея. Не-
обходимо е подобряване 
на координацията между 
приоритетните области 

на Стратегията за дунав-
ския регион. Работата по 
съвместни стратегически 
проекти може да даде 
истински тласък на ней-
ното изпълнение. това 
заяви заместник-минис-
търът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството деница Николова. 
тя се включи в дебата за 
подобряване на изпъл-
нението на Стратегия-
та, която се проведе в 
рамките на плаваща кон-
ференция по р. дунав. 
делегатите дискутира-
ха първата процедура за 
кандидатстване с проек-
ти по новата транснацио-
нална програма „дунав“ 
в подкрепа на постигане 
на целите. Процедурата 
ще бъде разделена на 2 
етапа, първият от които 
ще обхване периода 23 
септември – 1 ноември 

т.г. за кандидатстване с 
проектна идея. Вторият 
етап се очаква да бъде 
обявен на 1 април 2016 г. 
за кандидатстване с пъл-
но проектно предложе-
ние.

Одобриха кандидатурата ни за председателство 
на Дунавската стратегия през 2018 г. 

Министър Лиляна Павлова раздаде 
1,4 млрд. лв. на 39 български общини
Местните власти сами ще избират и оценяват 
проектите по ОП „Региони в растеж“

6 частни автобусни 
линии да бъдат обслуж-
вани от „Столичен авто-
транспорт“ Еад, пред-
лагат заместник-кметът 
по транспорта Любомир 
Христов и председателят 
на Комисията по транс-
порт към Столичния об-
щински съвет Радослав 

тошев, съобщава сайтът 
kamioni.bg.

През ноември тази 
година изтичат догово-
рите между общината и 
фирма „Карат С“, подпи-
сани през 2007 г., за об-
служване на линии: 30, 
42, 54, 68, 84 и 90, част 
от системата на град-
ския транспорт. За да 
бъдат възложени тези 
линии отново на час-
тен оператор, трябва да 
бъде проведен конкурс. 
Според Любомир Хри-
стов обаче е по-добре 
те да се обслужват от 
общинското предпри-
ятие „Столичен авто-
транспорт“, защото това 
ще доведе до по-добра 
консолидация на част 
от линиите в системата. 
„действащите договори 
с частните оператори ни 
затрудняват по отноше-
ние на промени в пробег, 
маршрутно разписание, 
графици за обслужване, 

особено в ситуацията на 
динамично променящ се 
град“, отбеляза Христов. 
той заяви, че до края на 
годината, ако няма об-
жалвания в дълги сроко-
ве, общината ще е при-
ключила поръчката си за 
110 нови автобуса и ще 
е пристигнала първата 
партида от тях. автобу-
сите веднага ще бъдат 
пуснати за обслужване 
на 6-те линии. 

Очаква се София да 
се сдобие с нова парти-
да швейцарски трамваи 
втора употреба. Оста-
тъчният им експлоата-
ционен ресурс е между 
10 и 25 години. Прекият 
разход на СО за тях ще е 
60 хил. шв. франка.

Междувременно стана 
известно, че София ще 
изтегли 81 млн. лв. заем 
за транспорт. С тях ще 
се платят стари задълже-
ния към частните транс-
портни оператори.

6 частни автобусни линии минават 
към „Столичен транспорт“

До края на годината трябва да започне доставката на 
110 нови автобуса, които да заменят старите

ОТ НОЕМВРИ 
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Площите, изложени 
на големи температурни 
и механични натоварва-
ния, се нуждаят от про-
фесионално изпълнение 
с материали, осигурява-
щи продължителна за-
щита. Битумните хидро-
изолационни мембрани 
с и без посипка пред-
ставляват специално 
разработени материали, 
които се полагат вър-
ху топлоизолационния 
слой на дадената кон-
струкция, действайки в 
синхронизирана система 
и осигурявайки нейното 
продължително пред-
пазване от агресивни 
външни влияния. За да 
се гарантира подобрена-
та защита и устойчивост 
на средата, МаРИСаН 
разработи PRO-линия на 
своите битумни хидрои-
золационни мембрани с 
и без посипка.

Хидроизолационните 
битумни мембрани без 
посипка от МаРИСаН 
изпълняват ролята на 
основна хидроизолация 
при плоски и наклонени 
покриви, както и като 
междинен слой при из-
пълнение на битумна 
хидроизолация в жи-
лищното и обществено-
то строителство. Специ-
алните армировки със 
стъклен воал, стъкло-
текстил и полиестер га-
рантират стабилност, си-
гурно поведение при по-
жар, увеличена разтег- 
ливост и здравина, както 
и гарантирана устойчи-
вост на разкъсване.

Б л а г о д а р е н и е  н а 
в и с о к и я  к л а с  S B S -
Premium модификация 
на битумния материал 
с еластомерни полиме-
ри, ХИДРОЗОЛ®НВМ 
P R O  ( S B S - S T ) , 
Х И Д Р О З О Л ® Н В М 
P R O  ( S B S - P E )  и 
Х И Д Р О З ОЛ ®  Н В М 
PRO (SBS-SV)  о си -
гуряват на всяка една 
конструкция абсолютна 
устойчивост на крайно 
агресивни атмосферни 
промени. PRO-линията 
от битумни хидроизо-
лационни мембрани без 
посипка разширява тем-
пературния диапазон с 
допълнителни 30°C, а 
именно – издръжливост 
и гарантирани резулта-

ти при температури от 
-25°C до +100°C. При 
правилно полагане ино-
вативната SBS-Premium 
модификация, вложена в 
армированите със стък-
лотекстил, полиестер 
или стъклен воал битум-
ни мембрани от PRO-
серията с продукти на 
МаРИСаН, гарантира 
удължен експлоатацио-
нен живот от най-малко 
25 години!

Специално разработе-
ната SBS-Premium моди-
фикация при битумните 
хидроизолационни мем-
брани с посипка оси-
гурява и увеличеното 
предпазване на  битум-
ния слой от въздействи-
ето на UV лъчи и про-
менливи атмосферни 
условия, осигурявайки 
дълготрайно експлоати-
ране на хидроизолаци-
онния слой. Специални-
те добавки от изкустве-
ни SBS-полимери към 
битумната маса придава 
на материала завидна 
еластичност, минимизи-
раща максимално шан-
совете за нарушаване 
целостта на хидроизола-
ционния слой, неговото 
разкъсване и напукване. 

ХИДРОЗОЛ ® НВМ 
P R O  ( S B S - S T P ) , 
Х И Д Р О З ОЛ ®  Н В М 
P R O  ( S B S - P E P )  и 
Х И Д Р О З ОЛ ®  Н В М 
P R O  ( S B S - S V P )  с а 

покрити с посипка от 
цветни минерални шис-
ти от едната страна и с 
полиетиленово фолио 
от другата. Минерал-
ната посипка защитава 
мембраната от меха-
нични и външни атмос-
ферни влияния, запаз-
вайки нейните свойства 
напред във времето – 
около и над 25 години!  
SBS-Premium модифи-
кацията на битумния 
материал при хидрои-
золационните мембрани 
с посипка от МаРИ-
СаН осигурява профе-
сионално качество и 
още по-висока сигур-
ност при експлоатация 
на конструкцията, без 
значение дали ХИДРО-
З О Л ®  Н В М  P R O 
(SBS-STP),  ХИДРО-
ЗОЛ® НВМ PRO (SBS-
PEP) и ХИДРОЗОЛ® 
НВМ PRO (SBS-SVP) 
са използвани като ед-
нослойна хидроизола-
ция или като завършва-
що покритие при мно-
гослойни хидроизола-
ции. Професионалисти, 
архитекти и проектанти 
могат да са сигурни в 
качеството на избора 
на хидроизолационни 
материали за полагане 
при различни подземни 

и динамично натоваре-
ни площи - като канали, 
тунели, паркинги, мо-
стове и други.

PRO-серията от про-
дукти в гамата на хи-
дроизолационните мем-

брани от 
МаРИСаН 

о б е з п е ч а в а 
напълно профе-

сионалното изпълне-
ние на предварително 
заложените цели, га-
рантирайки сигурност 
и дълготрайна експло-
атация. SBS-Premium 
технологията за моди-
фициране на битумния 
материал от своя страна 
прави конструкцията 
устойчива на екстремни 
температурни разлики и 
агресивни атмосферни 
влияния!   

В портфолиото на 
МАРИСАН ще откри-
ете  и  ХИДРОЗОЛ ® 
BK (SV-BO) - битум-
ни керемиди, боброва 
опашка (битумни кере-
миди от APP 

модифици-
ран битум с вложка 
от стъклен воал, устой-
чиви на екстремни ат-
мосферни условия, за 
дълготрайна защита от 
проникване на вода на 
покриви с наклон от 12° 
до 90°); битумни пасти 

и грундове - ХИДРО-
ЗОЛ® BP БИТУМНА 
ПАСТА (устойчива на 
атмосферни влияния 
модифицирана битум-
на паста за трайно уп-
лътняване на отвори и 
отстраняване на течове 
при поправки и ремонт 
на битумни и ламарине-
ни покриви); ХИДРО-
ЗОЛ® WBC БИТУМНА 
ОБМАЗНА ХИДРО-
ИЗОЛАЦИЯ (битумна 
обмазка за студено без-
шевно хидроизолиране 
на структурни елементи 
на сгради от подпочве-
ни води и влага, подхо-
дяща за регенерация и 
защита на стари битум-
ни мембрани); ХИДРО-
ЗОЛ® BG-OR БИТУ-
МЕН ГРУНД НА ОР-
ГАНИЧНА ОСНОВА 
(за изключително здрава 
връзка между основата 
и полагани битумни хи-
дроизолации и покри-
тия, прониква дълбоко 
в порести повърхнини, 
като ги уплътнява и заз-
дравява); ХИДРОЗОЛ® 
B G - A Q  Б И Т У М Е Н 
ГРУНД НА ВОДНА 
ОСНОВА (за оптимал-
на подготовка на осно-
вата преди полагане на 
рулонна битумна хи-
дроизолация, прониква 
дълбоко в микропукна-
тините на порести по-
върхнини и ги уплътня-
ва, подобрява сцепле-
нието); ХИДРОЗОЛ® 
БИТУМНА ЛЕНТА С 
АЛУМИНИЕВО ФО-
ЛИО  (ламинирана с 
алуминиево фолио са-
мозалепваща битумна 
лента, извънредно ус-
тойчива на атмосфер-
ни влияния, UV лъчи и 
стареене, с висока якост 
на сцепление към почти 
всички строителни ос-
нови); ТЕРАФЛЕКС® 

BITUMEN  - битумен 
уплътнител (еднокомпо-
нентна битумна уплът-

н и -
т е л н а  ма с а  з а 
лепене и уплътнение 
при покривни работи, 
устойчива на стареене, 
UV-лъчи и атмосферни 
влияния). 

Информирайте 
се и потърсете 

специалист 

Преди покупката на 
битум следва да се ин-
формирате много добре 
за областите на прило-
жение и да сте наясно с 
мястото на полагане на 
продукта. Въпреки че 
нанасянето на битумни-
те продукти изглежда 
много лесно, има особе-
ности, за които трябва 
да се внимава – за да 
може да се гарантира 
дългогодишната защи-
та от влага и течове. За 
тази цел, особено при 
по-мащабни проекти 
(саниране или покрива-
не с битум на покрив) 
препоръчваме  да  с е 
обърнете към специа-
лист, който да извърши 
монтажните дейности и 
който да гарантира ре-
зултата.

З а  д о п ъ л н и т е л н а 
техническа или тър -
го в с ка  и н ф о рм а ц и я 
моля посетете офици-
алния интернет сайт  
www.marisanbg.com или 
се свържете с нашите 
представители или дис-
трибутори.

„Марисан“ АД ви по-
желава ефективна ра-
бота, удоволствие от 
архитектурата,  без 
следи от разрушаваща 
влага и повече уют в 
сухи и чисти сгради с 
Х И Д Р О И З О Л А Ц И -
ОННИТЕ ПРОДУКТИ 
ХИДРОЗОЛ®.

ЛИдЕРИтЕ

Иновативна PRO-серия на битумните хидроизолационни 
мембрани с и без посипка от МАРИСАН

Еластични, гъвкави при температури от ñ25°C до 
+100°C, с експлоатационен срок найñмалко 25 г.

PROфесионална серия на SBS 
модифицирани битумни продукти
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Катя ТОДОРОВА

След пауза от 20 годи-
ни държавата най-накрая 
започва да инвестира 

средства в изграждането 
на язовири за питейна 
нужда. Вече са подписа-
ни договорите за стро-
ителството на няколко 
съоръжения, за които се 

очаква от десетилетия 
насам да решат водните 
проблеми в различни на-
селени места. Напредва 
подготовката и на про-
ектите, включени в за-

емното споразумение за 
изграждане на водните 
обекти. Задвижена е про-
цедурата за избор на из-
пълнител на реконструк-
ция на пречиствателна 
станция за питейни води 
в Перник. до 2023 годи-
на ще бъдат необходими 
над 11,7 млрд. лв., при-
помни наскоро минис-
търът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Лиляна Павлова. 
тя подчерта, че от ЕС по 
линия на оперативните 
програми ще разчитаме 
на 2,5 млрд. лв. други-
ят сериозен източник на 
финансиране са кредити-
те от Световната банка. 
Със заема, ратифициран 
от Народното събрание, 
вече са разработени и 
приети 51 регионални 
генерални планове за во-
доснабдяване и канали-
зация в цялата страна.

Рехабилитацията на 
яз. „Студена“ ще започне 
през пролетта на следва-
щата година. това стана 

ясно след подписването 
на договор с консорциум 
британската „Мотт Мак-
доналд“ и българската 
„трансконсулт“ за строи-
телен надзор на ремонта 
на съоръжението, осигу-
рявящо водоснабдяване-
то на Перник и част от 
областта. Работата ще 
се извършва под вода, 
като паралелно с реха-
билитацията ще бъде на-

правена и тръжна про-
цедура за реконструк-
ция и модернизация на 
пречиствателна станция, 
за да отговаря тя на ев-
ростандартите. Необхо-
димостта от поправки 
е била установена още 
през 2008 и 2009 г. Из-
пълнителят ще трябва да 
направи оценка на съот-
ветствието на проекта 
съгласно ЗУт, да проце-

тЕМата

Рестарт на строителството  на язовири в страната
С пари от Световната банка стабилизираме сектора
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до средата на 2017 г. 
трябва да приключи 
строителството на язо-
вир „Пловдивци“ край 
Рудозем, чийто старт 
бе даден през февруари 
тази година.

Съоръжението бе про-
ектирано през 1982 г., 
а изграждането му за-
почна през 1998 г. три 
години по-късно обаче 
то бе спряно заради лип-
са на средства. За това 
време язовирната стена 

бе вдигната на 17 ме-
тра, което е около 30% 
от общата височина. За 
подновяване на строи-
телството се заговори 
чак през 2010 г. с идеята 
то да бъде финансира-
но със заем от Светов-
ната банка. две години 
по-късно беше обявена 
тръжна процедура за из-
бор на изпълнител, ко-
ято се забави и реално 
приключи едва тази го-
дина.

И з п ъ л н и т е л я т  н а 
обекта е „Консорци-
ум Пловдивци“. той 
включва три компании 
- „ГБС Инфраструк-
турно строителство“, 
испанската Arema и 
руската „ОаО Зару-
бежводстрой“. Руското 
дружество е и с най-го-
лям дял в обединението 
изпълнител - 51%, оста-
налите са за българска-
та (34%) и испанската 
компания (15%). Руска-
та компания ще участ-
ва основно като кон-
султант в строителните 
работи, тъй като има 
богат опит в хидротех-
ническото строителство 
в Европа, азия и Север-
на африка. Испанската 
Arema ще отговаря за 
изграждането и оборуд-
ването на пречиствател-
ната станция.

Съоръжението  с е 
състои от язовирна сте-
на с височина 47 метра, 

а завиреният обем е 2.45 
млн. кубически метра. 
Строителните работи по 
самия язовир включват 
завършване на стената 
и каменна облицовка на 
чашата. Ще бъде пос-
троена и пречиствател-
на станция за питейни 
води с капацитет 225 л/с, 
което е 60 пъти повече 
спрямо дебита на сегаш-
ните 67 водоизточни-
ка. Общата стойност на 
проекта е 47.4 млн. лв. С 
реализацията му трябва 
да се реши проблемът с 
недостига и качеството 
на водата в 30 населе-
ни места в Смолянско с 
близо 40 хиляди души.

В рамките на строи-
телството на обекта са 
наети около 300 души, а 
при експлоатацията му 
30 ще бъдат постоянно 
заети.

Изпълнителят има 
срок от 900 дни, за да 
завърши проекта. 

Яз. „Студена“ край Перник не е рехабилитиран от построяването му в началото на 50-те 
години на миналия век

Преди 1944 г. в България са построени едва два 
малки язовира - язовир „Калин“ и „Златна пане-
га“. Започнато е и строителството на язовир „Бели 
Искър“. След идването на т.нар. „народна власт“ 
на 09.09.1944 г. започва строителство на язовири с 
бясна скорост по примера на тогавашния Съветски 
съюз. Според исторически данни, до 1966 година са 
завършени или са в строеж 35 язовира с общ обем 
5.147 милиарда кубични метра (или 5.147 кубични 
километра). За сравнение обемът на Черно море е 
520 000 кубични километра. С този язовирен раз-
мах в края на шестдесетте години на двадесети век 
България е била на трето място в света след СаЩ и 
Япония по броя на изградените язовирни стени. ар-
гумент за качеството на строителството на този вид 
съоръжения е фактът, че всички изградени тогава 
язовирни стени функционират и до днес.

ФАКТИ

Изграждат „Пловдивци“ за 900 дни
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дира издаването на раз-
решение за строеж, както 
и да изпълнява функции-
те на строителен надзор 
и инженер по правилата 
на ФИдИК по време на 
строителството. Консор-
циумът ще контролира 
полагането на геомем-
брана по водния откос на 
язовирната стена, възста-
новяване на бетонната 
повърхност на въздушния 
откос, ремонт на корона-
та и парапетите, рехаби-
литация на контролно-
измерителната система, 
подмяна на машинното и 
ел. оборудване, укрепва-

не на тялото на водната 
кула със стоманобетонов 
кожух. договорът е на 
стойност 1,181 хил. лева. 
Процедурата за избор на 
изпълнител на проекта 
ще протече на 2 етапа, 
като късата листа от кан-
дидати ще бъде одобрена 
от Световната банка.

Рехабилитацията на 
яз. „Студена“ е част от 
проекта за развитие на 
общинската инфраструк-
тура на обща стойност 
87.5 млн. евро, 70 млн. 
евро от които са заем 
от Световната банка. В 
него са включени още 3 

язовира - „Луда Яна“ в 
района на Панагюрище,  
яз. „Пловдивци“ в Смо-
лянско и яз. „Нейковци“. 
Вече е направена първа 
копка на втория, който ще 
осигури водоснабдяване-
то на 40 населени места в 
тази част на страната. „За 
нас е огромно удоволст-
вие да видим, че след 20 
години България отново 
строи язовири с подкре-
пата на Световна банка 
и тази дейност набира 
сили“, заяви постоянният 
представител на банка-
та за България антъни 
томпсън.

тЕМата
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дейностите по подго-
товка на завършването 
на язовир „Нейковци“ 
бяха започнати през про-
летта на 2014 година, в 
мандата на министъра на 
регионалното развитие 
десислава терзиева. 

В парафирания от нея 
договор бе включено об-
следване на строителна-
та площадка, изработва-
не на технически проект 
и тръжна документация 
за избор на изпълнител, 
който да доизгради вод-
ното съоръжение.

Подписаният договор 
е за период от 15 месеца 
и е на обща стойност 
1.25 млн. евро с ддС. 
Очаква се проектирането 

да завърши до края на 
юни 2015 г. тогава ще 
стане ясна индикативна-
та стойност за доизграж-
дането на съоръжението, 
заедно с пречиствател-
ната станция и дерива-
циите. Едва после ще 

може да се направи план 
и за по-нататъшни стро-
ителни дейности. Най-
реалистично те могат 
да започнат през 2016 г., 
като дотогава трябва да 
завършат отчуждителни-
те процедури.

Проектът „Нейковци“ минава 
през отчуждителни процедури

Стратегията за рефор-
ма на водния сектор из-
исква, освен плановост, 
и много средства, катего-
ричен е Николай Нанков, 
зам.-министър на реги-
оналното развитие. „Ре-
формата в сектора цели 
повишаване качеството 
на услугите за хората при 
социално поносими цени, 
съответствие с принципи-
те на устойчиво развитие, 
регионален принцип на 
развитие на ВиК услуги-
те, повишаване ефектив-
ността на ВиК дружес-
твата и на инвестициите. 
Числото за инвестиции от 
11.7 млрд. лв. е обектив-
но заложено във водната 
стратегия. това е един от 
секторите с най-сериозен 
дефицит. Една част ще 
дойдат от ЕС, не повече 
от 2.5 млрд. лв., друга 

част са от бизнес плано-
вете на ВиК дружествата, 
трети се финансират от 
държавния или от общин-
ските бюджети.

Заемът от Световна-
та банка от 87 млн. евро 
финансира проекта „Раз-
витие на общинската 
инфраструктура“, част 
от който е изграждането 
на язовир „Пловдивци“ 

и пречиствателна стан-
ция за питейни води, яз. 
„Луда Яна“, рехабили-
тация на яз. „Студена“ и 
пречиствателна станция - 
Перник, проект за строи-
телство на яз. „Нейковци“ 
и пречиствателна станция 
към него. По проекта са 
изготвени 51 регионални 
генерални плана за ВиК. 
С тях се прави подробно 
обследване на съществу-
ващата инфраструктура 
и са остойностени необ-
ходимите инвестиции, с 
краткосрочни и средно-
срочни инвестиционни 
програми с конкретни 
мерки и обекти. тяхната 
основна цел е да постиг-
нем устойчивост на отра-
съла в краткосрочен план 
до 2020 г., средносрочен - 
до 2028 г., и дългосрочен 
аспект - до 2030-а. 

11.7 млрд. лв. са заложени във 
водната стратегия до 2030 година

Зам.-министър Нанков:

Строителството на 
язовир „Луда Яна“ също 
е в ход от тази година 
и трябва да бъде завър-
шено в рамките на 30 
месеца, информират от 

МРРБ. Средствата за из-
граждането му са оси-
гурени. Стойността на 
строително-монтажни-
те работи за язовира и 
пречиствателната стан-

ция за питейни води към 
него е 52 млн. лв.

Строителството на 
„Луда Яна“ е започнало 
през 1986 г., прекъсвано 
е няколко пъти и през 
2000 г. е спряло пора-
ди липса на финансира-
не. Идейният проект за 
съоръжението, както и 
техническият са готови 
от 2014 година. те пред-
виждат изграждането и 
на пречиствателна стан-
ция за питейни води към 
язовирното съоръжение. 
След края на строител-
ните работи „Луда Яна“ 
ще захранва с чиста пи-
тейна вода жителите на 
Панагюрище и остана-
лите населени места в 
региона.

Панагюрище чака пречиствателна 
станция към „Луда Яна“

 Машинно полагане на мазилка и замазка; шпакловка; 
боядисване; монтаж на окачени тавани; предстенни обшивки и 
преградни стени от гипсокартон; поставяне на фаянс, теракота, 
гранитогрес; външни и вътрешни хидроизолационни системи; 
саниране на фасади; топлоизолационни системи

w w w . a b o s s . b g

Метаморфозата
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Финансово и ценностно професията все 
повече девалвира

ИНтЕРВЮ

Разговаря  
Илияна КАРАЛАНОВА

- Арх. Христов, как-
ви са най-сериозните 
проблеми на архитек-
турната гилдия у нас? 
Могат ли те (или част 
от тях) да се решат 
чрез постигане на еди-
номислие в колегията?

- този въпрос е най-
обхватен. Като лайтмо-
тив може да се каже, че 
с единомислие може да 
се постигне много, а с 
единодушие - още по-
вече. Нека го докараме 
поне до единомислие, а 
единомислието пък поне 
до съзнаване на общия 
интерес. Понеже сдру-
жаването е началото на 
съзнаване на единение-
то. това в днешно време 
не е вече миналото на 
гилдиите - тъкмо това 
остаряло разбиране сега 
пречи много. Защото 
„добрата стара“, затво-
рена в себе си, сключила 
договор с местния биз-
нес и общинарите му 
гилдия е стена за изявата 
и растежа на „външните, 
чуждите“; камо ли пък 
да желае да подкрепи 
нечий гений. Животът 
на един Рембранд, при-
мерно, е показателен за 
това. Вижте, Кольо Фи-
чето и другите от турско 
време по земите ни, на-
ричани „уста“, са дру-
го нещо; ама те са били 
рая: „вземи ми живота“ 
е гаранцията на Фичев. 
Нека се върнем обаче на 

актуалната родна дейст-
вителност.

Нашата социалност, 
подредена около сегаш-
ния си откровен постко-
мунистически кюп, има 
болежки навсякъде и 
ние, архитектите, не мо-
жем да не сме обвързани 
с това готвено ни гурме, 
още повече че професи-
ята ни е директно свър-
зана с апетитните късове 
на недвижимите имоти, 
където по естеството си 
са насочени много жад-
ни погледи и се прости-
рат много дълги и разно-
обемни прибори. Затова, 
докато се оформят и ок-
рупнят новите лъжици, 
черпаци, вилици и ножо-
ве, в кюпа се изля мът-
ната вода на анархията, 
а за нас, архитектите, 
все още имаше пикове 
на работа и съответни не 
толкова „достойни“ по 
количеството си, колкото 
по-честички сръбвания 
- най-вече от крайчето 
на кюпа. Някои от нас 

имаха позиции или шанс 
за тези късове и „нате-
жаха“, т.е. приборите 
им наедряха. На каква 
цена - те си знаят, но при 
всички случаи ги е при-
вличало и още ги влече 
нещо, въпреки твърдени-
ето на Христо Явашев-
Christo, че „свободата е 

враг на притежанието“. 
те, разбира се, дори по-
паднаха частично и дос-
та по-близо до центъра 
на гурмето. 

- Проблемът като че 
ли е по-скоро социа-
лен, отколкото „кули-
нарен“?

- Социалното разсло-
яване в професията се 
случваше, но проблемът 
далеч не е в този факт, 
понеже това и в други 
държави или отдавна е 
станало, или паралелно 
с нас, но там нещата не 
са чак до такава степен 
потискащи - защото дър-
жавите им са със соци-
ална насоченост. Осво-
бодената след 10 ноем-
ври българска личност 
не придоби възможност-
та да гради просперите-
та си, получавайки час-
тичната си, но реална 
свобода да прави средна 
класа и да навакса обез-
интелектуализираното 
ни до голяма степен во-
дачество. Истинската 

сол на интелектуалност-
та бе заместена от суро-
гатите на шмекерлъка и 
на стария коминтернов 
принцип „наш човек“, в 
които сега вече сме затъ-
нали - и наново, и много. 
У нас е просто очевадно 
вече, че приборите за 
консумация при кюпа са 
несъразмерно раздаде-
ни и че производството 
и другите дейности за 
печелене чрез създаване 
на работни места е ня-
каква последна грижа за 
държавността ни. да не 
говорим за ползване на 
капитала на интелекта 
и културата. а така не 

се гради просперираща 
цивилизация. И ето че 
в супицата ни дребни-
те и средни късчета са 
несъразмерно и малки, 
и малко. С такъв блуд-
кав и възрядък бульонец 
жизнена архитектура не 
се храни. Защо, ще за-
питат някои, тъкмо го-
лемият недоимък у нас 
на жизнени междинни 
социални прослойки да 
задълбочава кризата в 
архитектурната практи-
ка или в бранша като 
цяло? Защото тъкмо те 
- тези дребни и средни, 
но умно щъкави рибки - 
са гъвкавата, намираща 
изход от кризисни ситуа-
ции част и на борсите, и 
при всякакъв вид бизнес, 
както и естествената 
среда за професионална 
изява и прехрана на мно-
гото архитекти в малки-
те до средни бюра, как-

то показва практиката в 
редица цивилизационно 
проспериращи страни 
и в Европа, и по света. 
драстичното разслоява-
не в социалността ни 
на много дълги и много 
къси прибори, някои от 
които стоят само в гур-
мето, а други въобще 
не стигат дотам, както 
и недоимъкът на налич-
ни вътре в страната ни 
живи пари поражда и 
при нас основните про-
блеми.

- Кои са те?
- драстично вече на-

маляване на работата; 
унищожителен спад на 
реално заплащаните хо-
норари за проектиране 
(да не говорим за задъл-
жителния по ЗУт автор-
ски надзор, където е още 
по-зле); липса на въз-
можности за работа и за 
практикуване на масата 
млади колеги, излиза-
щи от ВУЗ; нарастваща 
икономическа невъзмож-
ност за поддържане на 
конкурентоспособност 
в колегията, вкл. и от-
носно актуални профе-
сионални курсове; спад 

на качеството на про-
ектирането, вкл. и при 
„натежалите“ в професи-
ята; появата на ред огра-
ничителни до унищо-
жителни за свободната 
изява условия за участие 
в обществени поръчки 
и конкурси (доколкото 
вторите въобще ги има); 
проблемите с колегите 
архитекти в общинските 
администрации (възник-
ващи и заради ниското 
им заплащане), които в 
развитите цивилизации, 
от които уж се учим, или 
ги няма въобще (Фран-
ция), или са част от ка-
марата (ФРГ), но естест-
вено, никъде не проек-
тират; изкуственото от 
професионална, а и от 
нормативна гледна точка 
изникване на ред лицен-
зионни режими, препят-
стващи конкурирането 
на професионална осно-

ва; прехвърлянето чрез 
нормативни мерки на 
архитектурна работа на 
други специалности, ко-
ито дори нямат необхо-
димото образование за 
вършенето (за „геоде-
зист архитект“ още не 
сме чували да има ни у 
нас, ни по света, освен 
ако не е завършил и две-
те специалности поот-
делно); стандартното от-
давна още пренебрегва-
не на мнението на КаБ 
(ако бива получено, не 
бива спазено, а се афи-
шира, че било съгласува-
но) и т.н., и т.н. Всичко 
това се отразява негатив-
но в края на краищата, 
върху обществото ни; 
а и то самото постоян-
но подскача, ужилено 
от действия, които явно 
не счита да са в негов 
интерес. Ясно става, че 
гурмето не е съвсем в 
официалния контекст на 
политическите изявле-
ния.

Виждате, че списъкът 
е много голям и обхва-
тен, а щом се навлезе в 
подробности, ще стане 
още по-дълъг и серио-
зен. а той, за жалост, 
става все по-обширен 
във времето, т.е. това е 
постоянно поддържан 
задълбочаващ се процес, 
замислен от готвачите „с 
шапки-невидимки“ на 

гурме кюпа и протичащ 
a priori извън КаБ. ако 
някои от нас го подпома-
гат - или задкулисно на-
вън, или като пречат на 
нормалните взаимоот-
ношения вътре в Кама-
рата ни, - то това могат 
да са само онези, които 
имат директен интерес 
да запазят статуквото, 
но разбира се, и заедно 
с онези, които искат да 
им се даде по-големичка 
или поне някаква лъжич-
ка да си посръбват (пък 
ако може, и по-често). 
Не можем да им се сър-
дим за желанието за пре-
храна, но се вижда, че 
принципът на Мечо Пух 
„колкото повече, толко-
ва повече“ не само не е 
невинно правилен, а при 
нас е вече пагубен.

Големият проблем е, 
че всичко по-горе изло-
жено е основано на под-

риването на професи-
онализма - професията 
ни все повече се девал-
вира, бива финансово, а 
оттам и ценностно оле-
котена, с което и конку-
рентоспособността ни 
на европейския пазар 
става все по-малка, а в 
ЕС целта е свободното 
движение и избор; и ние 
ще има още много да гу-
бим - и от това. Налична 
е и светлина в тунела, 
защото тези процеси ка-
саят и другите участни-
ци в строителния бранш: 
инженери, строители, 
консултанти. С тях по 
важните въпроси имаме 
и точки, които да служат 
за изработването и на 
общ език, а той се оп-
ределя тъкмо от все по-
явно желаната нужда от 
количествено и качест-
вено изработени проекти 
за едно реално коректно 
изпълнение. И тук не се 
минава без едностран-
чивост - например не-
отдавна в Наредба 7 се 
определиха безсмислено 
завишени изисквания за 
проектите за одобряване, 
които касаят, разбира се, 
качественото изпълне-
ние, но не им е мястото 
при етапа на одобрява-
нето, а при строителното 
изпълнение. 

Истинската сол на интелектуалността бе 
заместена от сурогатите на шмекерлъка и на 
стария коминтернов принцип „наш човек“, в 
които сега вече сме затънали - и наново, и много

С единомислие може да се постигне много, а с 
единодушие - още повече. Нека го докараме поне 
до единомислие, а единомислието пък поне до 
съзнаване на общия интерес

Арх. Алеко Христов, зам.-председател на Камарата на архитектите в България (КАБ):

продължава на стр. 8-9

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Арх. Алеко Христов е роден 
през 1957 г. в Казанлък. Завърш-
ва Английската езикова гимна-
зия в София през 1977 г. и архи-
тектура в Баухаус Университет 
- Ваймар, през 1984 г.

Хоноруван асистент е в общо 
четири от петте универси-
тета у нас, както и в гръцки 
колеж. Организирал е ежего-
ден конкурс ArchitecturaAnimi за 
отличаване на дипломанти в 
Софийския университет, ини-
циатива на КАБ. Проектира и е 
организатор на конкурси по раз-
нообразни проекти в България, 
Германия и Русия.

Член е на централното ръко-
водство на Ателието на младия 
архитект при Съюза на архите-
ктите в България (САБ) и съос-
новател на КАБ. Понастояшем 
е член на Управителния съвет 
на Камарата на архитектите 
в България и заместник-пред-
седател по професионалната 
дейност.

Недоволните колеги са лесна мишена 
на принципа „разделяй и владей“
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България е прекрасно място за архитекти

МЛадИтЕ В БРаНша

ПРОЕКТИ

- Защо избрахте да се 
реализирате в Бълга-
рия?

- Никога не съм бил 
изправен пред такъв из-
бор. тук се чувствам на 
място. За мен реализаци-
ята е свързана по-скоро 
с пътуване навътре към 
себе си. това изживява-
не не зависи от географ-
ското ми положение на 
земята. Съвсем естест-
вено избрах да започна 
пътуването у дома и все 
още съм тук. архитек-
турата може да бъде 
вдъхновяваща или про-
тиворечива навсякъде, 
затова не смятам, че има 
значение къде строим, 
а какво строим. Всички 
хора, а това включва и 
българите в България, 
живеят по-щастливо в 
хармонична и адекватна 

на времето среда. В мо-
мента сме заобиколени 
от безброй възможности 
за подобряване на нашата 
среда, затова България е 
прекрасно място за архи-
тектите.

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

- Всеки проект има 
своите предизвикател-
ства, които посрещаме с 
любопитство и отговор-
ност. Клиентът е избрал 
точно нас и това е при-
знание, което трябва да 
оправдаем с подходящи 
решения. В процеса на 
намирането им все пак 
има някои повтарящи се 
модели и трудности. 

Изисква се много лю-
бопитство, проучване и 
безкрайно търпение, за 
да открием пътя към най-

доброто, на което сме 
способни в съответната 
ситуация. Защитаването 
на взетите решения пред 
самите нас е най-важният 
и продължителен етап в 
работата ни. Едва след 
като го преминем, сме 
готови да ги представим 
на клиента.

Много често реализи-
рането на проекти, изли-
защи извън рамките на 
„стандартното“ и „общо-
приетото“, е свързано с 
изтощителна комуника-
ция с подизпълнители. 

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

- Определено смятам, 
че начинът, по който се 
управляват и правят на-
шите градове трябва, да 
се промени. Случва се 
много добри специали-

сти от различни области 
да не могат да формули-
рат проблемите на един 
град, какво остава едно-
лично да ги решават.

Бихме се включили и 
дори обмисляме да ини-
циираме процес на анга-
жиране на цялото насе-
ление във формулирането 
на проблемите на нашия 
град и различните посо-
ки на развитие. това ще 
направи възможно взе-
мането на адекватни ре-
шения, одобрени от мно-
зинството ползватели на 
градската среда. 

Представям си създа-
ване на инструмент за 
ефективна комуникация 
на голям брой хора. С та-
къв инструмент би тряб-
вало да могат да се визу-
ализират проблемите, ис-
канията и настроенията, 
както и да се упражнява 
контрол върху управле-
нието на града. такъв ин-
струмент би бил полезен 
на всеки друг град!

Арх. Петър Минев:

Бутик Sketches BEJTA HOUSЕ

Апартамент „Don"t panic“

Арх. Петър Минев е роден през 1981 г. През 
2005 г. завършва „Архитектура“ към катедра 
„Обществени сгради“ в УАСГ. През 2008 г. заед-
но с арх. Огняна Въткова създават Мархитекти 
студио

Защитаването на взетите решения пред 
самите нас е найñважният етап в работата

Магазин „FUSION“
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 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:

Арх. Алеко Христов, зам.-председател на Камарата на архитектите в България (КАБ):

Всичко е въпрос на не-
съзнаване на единството 
на строителния бранш 
и дърпането на черга-
та изпод краката на ня-
коя друга страна. Оттук 
става ясно, че и относно 
самите фази на проекти-
ране има още доста да 
се желае, има и европей-
ски примери, от които да 
се поучим. И тези про-
блеми са разглеждани на 
Управителния ни съвет 
и линията среща естест-
веното съгласие на про-
фесионализма. И колеги, 
работещи по външната 
нормативна уредба, неп-
рестанно се включват в 
работата на държавните 
структури по промените 
в нея - боричкането тече 
и има частичен постиг-
нат напредък. този про-
цес изисква много морал, 

постоянство и борбеност. 
а не става бързо, защото 
има и кои да пречат на 
нас, запазвайки постиг-
натото си статукво. Ние 
сме убедени, че сме пра-
ви, но проблемите, поне 
засега, водят до изстрад-
ването на шмекерлъците 
на „нашите“ хора.

Вътре в самата Камара 
на архитектите е същото 
- още се отработват усе-
тът за единство и съот-
ветните взаимодействия 
между колегите. Често 
се чуват възгласи като: 
„Какво ми дава Кама-
рата?“ или „Какво е на-
правила Камарата (за 
мен)?“, което е вопъл на 
неудовлетворение и при 
крайната нужда на про-
ектиращите архитекти 
си е разбираемо, но не и 
ползотворно - и то поне 
по две причини. Пър-
во, яхналите недовол-

ството си искащи колеги 
са твърде лесна мишена 
за прилагащите принци-
па „разделяй и владей“, а 
това е примка, задушава-
ща жизнеността на един-
ството ни. Второ, Кама-
рата сме всички свобод-
но проектиращи архите-
кти, което вече го има в 
доктрината ни, и прино-
сът на всекиго е същест-

вен: и като евентуално 
включване в организа-
ционната работа, и като 
качество на проектите, и 
като взаимоотношения 
с другите участници в 
процесите - колеги, въз-
ложители, изпълнители, 
граждани. доста качест-
вени и опитни колеги, 
дори бивши членове на 
ръководства, вече (дори 

някои отдавна) странят 
от Камарата, защото не 
им понася да гледат как 
родните ни готвачи си 
правят своето си гурме 
и току си бършат ръце-
те с нас. Значи, това е 
явен тест за интелекту-
ална прозорливост, пси-
хическа издръжливост 
и морална утойчивост 
- нека всеки се сложи 
там, където сам прецени. 
Заради професионалното 
единение (което е вън-
шен и видим резултат) и 
въпреки разединяващите 
подбуди (които са вът-
решни и често скрити). 
За да може след време 
да кажат, че сме били 
достойни, а и да може 
някога да дойде ред да се 
обсъжда наистина твор-
ческата страна на онова, 
което сега е принизено 
само до услуга. За да се 
доизпълни със смисъла 
си пък СаБ.

Сегашното ръковод-
ство на КаБ работи за 
това именно време на 
творческа свобода и про-
фесионално удовлетво-
рение, като дерзае то да 
може да дойде по-скоро. 
това без промени в дос-
тъпа и консумацията на 
досегашното гурме не 
може да стане, заради 
което сме и неудобни, 
но далеч не на всички. 
Ние като колегия имаме 
интелектуално ниво - за 
ефективността на инте-
лекта ни обаче е нужна 
повече позитивна заин-
тересованост и актив-
ност във вътрешния ни 
живот, за да заздравим 
организма на КаБ. За-
щото това е и в личен, 
и в обществен интерес. 
Лично аз съм настро-
ен да работя с всекиго, 
който желае и покаже, 
че може да допринесе за 
единната кауза КаБ.

продължение от стр. 6

- 13-ото Общо събра-
ние на КАБ като че ли 
засили усещането за не-
доволство, недооцене-
ност и комплекси в гил-
дията...

- Професионалната ре-
ализация от доста време 
вече е проблем не само 
за младите колеги, макар 
че с тях е свързан и опре-
делено важният въпрос с 
професионалния стаж на 
завършващите, за който 
просто няма достатъчно 
условия да се направи в 
нужните ни мащаби - по-
ради липсата на доста-
тъчно и на нормално за 
развитието на професи-
онализма ниво на запла-
щане на работата. И няма 
как да е другояче, след 

като през годините досега 
всякакъв род акъл беше 
прецеждан през цедката 
на охлокрацията и умът 
беше избутван по-дале-
че от кюпа. Вътре обаче 
топнаха прибори хора от 
вида „наш човек“, засмук-
ващи като сухи сюнгери и 
без това недостатъчните 
блага, до които другите се 
опитваха да се докопат.

От всичко казано до-
сега заключението е едно 
- да, проекция от олигар-
хията и партокрацията 
(характеристиките са 
чувани по медиите) на 
държавно-партийния ни 
и бизнес модел върху нас, 
проектиращите архите-
кти, няма как да няма. 
Като прибавим и шире-

щата се охлокрация, която 
прави своите поражения 
именно върху професи-
онализма ни, лишавайки 
ред качествени колеги и 
от достатъчно финансови 
средства, тогава картина-
та става още по-сива. По-
добни проблеми имат ко-
легите ни и в други бив-
ши соцстрани, както се 
оказа при разговори с ко-
леги оттам съвсем наско-
ро. Най-общо законовите 
„недомислици“ се оказват 
хитро замислени ходове 
- от тайни вратички до 
цели портали, - вкарващи 
професионалната експер-
тиза само или изключи-
телно в правомощията на 
непрофесионализма на 
парите. този процес тече 

и в Европа, но там кама-
рите могат да имат бързи 
реакции поради съвсем 
други социални позиции. 
Ние като професия на-
всякъде сме в мелачката 
на борбите между едрия, 
средния и дребния биз-
нес. Само където, за раз-
лика от много страни със 
съвременна цивилизация 
в Европа и по света, про-
фесията ни у нас излезе 
на сцената на посткому-
низма ни от неизгодната 
позиция на една до го-
ляма степен обезличена 
и доведена до вегетация 
маса на специалисти с ни-
сък социален статус.

Някои колеги смятат, 
че ние често сме прекале-
но „артистични“ и затова 

не можем да се оправяме 
в Камарата си. това ми 
е трудно да го приема, 
понеже, от една страна, 
хора, на които са чужди 
занимания по организа-
ция, писане на закони и 
норми, водене на прегово-
ри и др. такива, ги има в 
целия спектър на човешки 
занимания. От друга стра-
на, тъкмо архитектът, кой-
то е напълно правоспосо-
бен, би следвало поне по 
един от изброените пун-
ктове да има някаква дар-
ба, някаква отработеност 
поне. Защото: архитектът 
трябва да може да чете и 
тълкува законите, с които 
работи; трябва да може 
да организира колеги, с 
които да прави проектите 

си; трябва и да може да 
представя проектите си на 
възложителите; трябва да 
може и с администраци-
ята „да се оправя“. Не че 
няма и „пълни артисти“, 
но далеч не са само те - и 
съм бил в годините свиде-
тел на действия с много 
сериозно ниво в органи-
зацията, наречена КаБ. 
Което ни е нужно обаче, 
е това, че всеки от нас 
трябва да изгражда в себе 
си преценката, ако щете 
критериите за избор на 
правилния човек на пра-
вилното място - особено 
при подбора на делегати, 
избора на ръководства и 
на членове на работни 
групи; и да има прием-
ственост в ръководствата.

КОМПЛЕКСИТЕ В ГИЛДИЯТА

- Държавата иска да 
бъде увеличен плани-
раният прием на ар-
хитекти и инженери 
във висшите училища. 
Има ли резон в такава 
стъпка, при положе-
ние че и сега много от 
младите кадри у нас 
не успяват да се реа-
лизират?

- Проблемът с ниския 
социален стаус на инте-
лектуалците бе естест-
вено да бъде задълбо-
чен при архитектите, 
след като в течение на 
изминалите 20 години 
се появиха общо още 
четири архитектурни 
факултета. докато има-
ше строителен бум, това 
не бе толкова явно, но 
това време мина и сега 
неслучайно между коле-
ги се споменава съвсем 
не на шега за „нулева 
година“. Не знам колко 
ли нулеви години биха 
помогнали, но това ре-
шение на държавата ни 

е съвсем неадекватно. 
Липсата на работа вече 
е довела до естествен 
спад на броя студенти. 
Правилното отношение 
към образованието е за-
плащането на препо-
давателския труд да е, 
както се казва, „достой-
но“ и да не зависи от 
броя студенти, а самият 
брой на дипломирали-
те се да е съобразен с 
нуждите, респективно с 
инвестициите в строи-
телния бранш. Камарата 
ни още в началото на 
нашия мандат се проти-
вопостави на европей-
ското искане да се зани-
жи задължителното об-
разование по специал-
ност „архитектура“ на 4 
години - и още държим 
на минимум 5, защо-
то иначе качеството ще 
спадне, тъй като основ-
ната грижа на Камарата 
ни в това отношение е 
да получава добре обра-
зовани специалисти.

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА МЛАДИТЕ
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- С какви средства 
КАБ би могла да защи-
тава по-качествено ин-
тересите на членовете 
си?

- Определено със сред-
ства в рамките на закона. 
КаБ е създадена от дър-
жавата ни със ЗаПСП 
и щем не щем, искаме 
ли по-качествена защи-
та, следва да променяме 
този закон. Работата ни 
зависи обаче директно 
или индиректно и от още 
други закони: ЗУт, ЗОП, 
ЗаПСП, ЗЕЕ и т.н.; и от 
още множество и мно-
жащи се наредби. Значи, 
трябва да променяме при 
нужда и тях, за да имаме 
добрата практика, която 
целят и в Европа, да ре-
чем. Освен това трябва 
да спазваме и Европей-
ските директиви, а това 
крие и ред проблеми, ня-
кои от които са направо 
нерешими в обозримо 
бъдеще - и то именно за-
ради условията, в които 
сме поставени да рабо-
тим. В момента имаме 
активна работа по ЗУт, 
ЗОП, ЗЕЕ, ЗаПСП.

Оперативното ръко-
водство и Управителният 
съвет на КаБ имат ред 
обсъждани и доведени 
до консенсус предложе-
ния за законови промени, 
касаещи качеството на 
работата ни и в края на 
краищата статуса на ко-
легията, като например: 
намаляване на проектни-
те части при одобряване-
то на проектите; задъл-
жително договориране 
на авторския надзор, да-
ване на строително раз-
решение след изплаща-
нето на проектантския 
хонорар, отпадането на 
осъвместяването на архи-
тектурните проекти със 
строителното изпълнение 
(т.е. на инженеринга), ко-
ректно дефиниране на 
застроената площ за про-
ектиране (за разлика от 
сега нормираната РЗП в 
ЗУт), повишаване на ро-

лята на конкурсите като 
възможност за корект-
на конкуренция, опреде-
ляне на понятие „водещ 
проектант“ или „водеща 
специалност“ за архите-
ктите (което на практи-
ка го имаше дори преди 
1990 г.), задължителното 
членство в КаБ с пъл-
на проектантска правос-
пособност на колегите 
държавни и общински 
служители и периодично-
то им анкетиране от КаБ 
и др. Редица текстове са 
предложени от комисията 
ни по външна норматив-
на уредба, ръководена 
от арх. Жечев. Няма да 
влизам в подробности 
сега, важното, мисля, го 
споменах - ще можем 
да направим анализ на 
резултатите, когато има 
приети текстове.

ЗОП понастоящем 
е основен източник на 
приходи за колегията ни, 
затова от все по-важен 
стана комай най-важен. 
това е доста печално, но 
си е така. Ние сме про-
тивници на ограничител-
ните мерки за участие в 
обществените поръчки, 
които са пряк път към 
непреодолима корупция 
и буквално пилеене на 
пари. Подобно мнение 
има и аСЕ - европей-
ската структура на про-
ектиращите архитекти. 
По-горе казах за инже-
неринга, при който про-
блемът стои в това, че 
водещата архитектурна 
специалност (за която 
също, както се уточни, 
търсим нормативна рег-
ламентация) е поставена 
в откровено подчинена 
изпълнителска позиция 
и така - поне доста чес-
то - трудно или никак не 
може да приложи спе-
цификата си на водещ 
обединител при проек-
тирането. ако това беше 
основен (или пък един-
ствен) начин на действие 
в строителния бранш, то 
тогава нямаше по света и 

в Европа да има отделни 
камари, а щеше да е една. 
а далеч не е така. 

друг важен проблем 
е авторският надзор. Ре-
шаването му би решило 
опасенията на възложи-
телите, но тогава взаим-
ната коректност ще е от 
първостепенно значение. 
Качествата на проектанта 
са всъщност важни, за-
щото проектът е резултат 
от работата му; и когато 
той може на обекта да 
проследи и евентуално 
коригира отклонения, ще 
може и да има сигурност 
при изпълнението. тогава 
ще има яснота и за какво 
се плаща, и дали си стру-
ва - сега това са неща 
неясни, които наливат в 
огъня маслото на съмне-
нието, а този огън грее 
печалбарството на дреб-
но, от което никой биз-
нес не е прокопсал. И се 
множат рояци „свободни 
съчинения“ по обектите, 
породени от често нео-
босновани икономии.

Затова още преди вече 
повече от година акту-
ализирахме и предло-
жихме за улеснение на 
колегията примерен до-
говор на КаБ специал-
но за авторския надзор, 
който скоро беше влязъл 
като задължение в ЗУт 
- отново по наше предло-
жение. За нормативната 
подкрепа на ролята на 
проектанта по време на 
строителството ръковод-
ството на колегията ми-
сли активно. Има и много 
различни идеи, понеже и 
поражданите конфликти 
са много и чести. друга 
линия на работата ни е 
предлагане на колегията 
на набор от примерни до-
говори (този за авторския 
надзор е един от тях), 
където се залагат такива 
идеи, като се работи и 
с колеги, имащи опит и 
в строителството и ме-
ниджмънта на цялостния 
процес на проектитане и 
изпълнение.

ИНТЕРЕСИТЕ НА КАБ

- Защо у нас архи-
тектурните конкурси 
често се опорочават?

- Казвал съм по разни 
поводи, че ние нямаме 
коректни критерии за 
подбор на хората, които 
следва да вършат нещо, 
каквото и да било. И с 
конкурсите е така. И тук 
наследството ни не е ни-
как розово. Проблемът 
със задължителността 
на присъствие на чле-
нове на браншовите ор-
ганизации КаБ и СаБ 
в експертните комисии, 
макар и това да не са 
конкурси, но е показа-
телно, защото иде реч 
за преценка на резултат 
от професионална ра-
бота. та КаБ предла-
га услугите си, но дали 
ще ни поканят, не е си-
гурно - няма норма на 
задължителност. Освен 
това не по-малко важно 
е, че в журитата биват 
изпращани или предсе-
дателите, или членове 
на съответните ръко-
водства, т.е. принципът 
не е професионален, а 
организационен, което 

с охота се поема и от 
млади колеги и ги под-
тиква да се боричкат за 
места в ръководствата. 
това отново е естест-
вено, разбира се, но не 
допринася за качеството 
на решенията, защото 
фокусът е изместен. Не 
е удачен и прекалено 
големият брой админи-
стративни служители, 
назначавани в журитата, 
както и някои елементи 
на методите за оценка на 
предложенията. цялост-
ната практика показва, 
че винаги има недовол-
ни от провеждането на 
конкурсите, които, за 
съжаление, поне поня-
кога имат и право; това, 
разбира се, бави много 
и се пропускат срокове, 
което при финансиране с 
т.нар. „европейски сред-
ства“ води до неспазване 
на определени вече сро-
кове.

Възложителите явно 
имат интерес да получа-
ват по-качествени про-
екти, но е явно и че ня-
мат интерес да уважат 
авторството на получа-

ваните чрез конкурси ре-
шения. Затова в ЗаПСП 
няма защита на автор-
ството при конкурси. 
Още по-трагично е по-
ложението напоследък, 
защото преимущест -
веното получаване на 
обекти по ЗОП съвсем 
отклонява желанието да 
се възлага чрез конкурси 
- и те биват изтиквани 
все по в ъгъла, дори из-
общо не биват упомена-
вани, въпреки постоянно 
изразяваното мнение, 
подкрепяно с официал-
ни предложения на КаБ 
в полза на конкурсите.

Всичко това поражда 
и възможности за недоб-
ри практики и корупция. 
Принципите трябва да 
се сменят, а това е труд-
но - има силен отпор, 
понеже психиката, а от-
тук и интересите, не се 
променя за ден-два. Има 
го, парафразиран, прин-
ципът на Сталин: „Има 
конкурс, има проблем - 
няма конкурс, няма про-
блем!“. Има, значи, и 
известно „военно“ поло-
жение... 

На финала на този, 
макар и доста съкратен, 
но все пак маратон бих 
искал казаното да се 
вплете в съзнанието на 
прочелите го и да пре-
дизвика въпроси, а може 
би и отговори. целта не 
е разплитане на коша 
на КаБ, защото за нас в 
РБългария общността на 
коша е още визия, скица 
някаква, която имаме да 
я пълним с реалности. 
Някои колеги говорят, 
че първо трябвало да се 
разделим, че после да 
сме можели да се обе-
диним. За какво разеди-
нение да говорим, като 

някои гледат скицата и 
не вярват, защото са си 
били по-добре без нея. 
други я гледат и не я ис-
кат, защото си имат кош 
и не си го дават. а трети, 
както се казва, „гледат 
сеири“ и не само използ-
ват, а и създават ситуа-
ции... И - няма черпак 
за гурме. И нормираната 
със закон скица все току 
бива поразплитана - за-
това може би някои пък 
казват, че ние не сме и 
никога нямало да станем 
гилдия. да, в смисъла 
на остарялото понятие 
е така. Новото обаче е 
служене в обществен 

интерес, а това вече не 
е затворената гилдий-
ност от миналите векове 
на отшумели цивилиза-
ционни форми. това са 
нови отговорности на 
нова съзнателност, осно-
вани на съвестта. това са 
нови подтици за събуж-
дането на съвестта ни, 
която търси лична сво-
бода, без да накърнява 
свободата на отсрещния. 
Наслука на всички ни в 
този нов старт! И дано 
по-скоро не само всеки 
да си изясни понятието 
„всички“, а взаимно да 
го напълним с градивно 
съдържание.

АРХИТЕКТУРНИТЕ КОНКУРСИ

НА ФИНАЛА - С НОВ СТАРТ
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Проблемите са свър-
зани главно с проучва-
нията, сроковете, парите 
и технологията. Всички 
искат работата да се свър-
ши за кратко, за малко 
средства, а реално това 
няма как да се случи. Ве-
роятно в цялата страна е 
така, не само при нас във 
Видин. тук в момента се 
извършва укрепване на 
един участък от дигата на 
реката, който е в урбани-
зираната част на града, на 

кейовата стена. дължина-
та му е около километър 
и половина. Инвестици-
ята е на пристанищната 
администрация. И макар 
че ремонтните дейности 
засега вървят нормално, 
вече има забавяне със 
сроковете. Но закъснени-
ето се получи заради по-
вишеното ниво на дунав, 
което не позволяваше да 
се работи ефективно. На-
дявам се до 2-3 месеца 
да приключи реконструк-

цията. Иначе в страната 
има доста рискови водни 
обекти. И причината е, че 
те не се поддържат - нито 
дигите, нито самите съо-
ръжения. Навремето има-
ше специални бригади, 
които се занимаваха само 
с тази дейност. Сега само 
се говори, а нищо не се 
прави. а би било редно 
всяка пролет и есен да се 
наблюдават стени, пре-
ливници, диги и въобще 
целите обекти.

Съоръженията не се поддържат
Инж. Васил Димитров, РК на КИИП - Видин:

За минните обекти за 
съжаление няма действа-
ща нормативна уредба, 
що се касае до проучва-
нето и проектирането им. 
За тях действа само една 
наредба - за техника на 
безопасност при извърш-
ването на минни работи. 
там обаче нещата не мо-
гат да бъдат лесно уни-
фицирани, понеже всеки 
минен обект е много спе-
цифичен. И ако се пра-
вят правила, те трябва да 
бъдат или твърде общи, 
или безкрайно детайлни. 
Но въпреки всичко има 
нужда, особено напосле-
дък, да се дадат някакви 
насоки за проучване и 
проектиране.

Станалите аварии в 
рудниците в Симитли, 
както и на други места, 
до голяма степен се дъл-
жат на начина на работа 
към настоящия момент 
- спазване на условията 
за безопасност или пое-
мане на рискове, които са 
неизбежни в една минна 
дейност. Въпреки това 

обаче там има и друг про-
блем: проектите до но-
ември м.г. се одобряваха 
от министерството, но се 
правеха от колеги минни 
инженери, които често не 
са правоспособни проек-
танти. След обрушвани-
ята, които се случиха в 
Симитли, министерство-
то взе решение и поиска 
всеки проект - било то 
за проучвателна геолож-
ка дейност за доказване 
на запаси или за разра-
ботване на минен обект 
- да бъде заверен от пра-
воспособни инженери - 
членове на КИИП. това 
доведе до определен ред. 
Не че минните инжене-
ри не са квалифицирани, 
напротив - те имат мно-
го опит и знаят какво да 
правят. Но споделянето 
на отговорността с квали-
фициран проектант също 
е от означение. това е 
една стъпка напред. Щом 
вече има регламентирани 
условия, държавата тряб-
ва да подготви и някакви 
правила за проектиране.

Що се отнася до гео-
ложките проучвания, 
трудно може да се напра-
ви унификация. Нормите 
са два типа: европейски 
и руски. Навремето рус-
ките норми покриваха 
всички възможни детай-
ли. докато западните 
бяха по-свободни. така е 
и в момента и с Еврокод. 
той дава общи принципи 
и тотална свобода на про-
ектанта да избира качест-
вени подходи в рамките 
на тези общи принципи. 
това обаче е нож с две 
остриета. дава свобода 
на колегите с практика и 
опит, но възпрепятства 
онези, които нямат потен-
циала да развият качест-
вена концепция. 

Еврокод дава тотална 
свобода на проектанта

Инж. Антонио Лаков, председател на секция „Минно дело, 
геология и екология“ в КИИП - София-град:

За щастие нашият регион не 
беше засегнат от бедствията през 
последната година. Подминати 
бяхме и от големите наводнения. 
така че в това отношение сме об-
лагодетелствани. Нямахме пора-
жения. Нито рискови водни обек-
ти, които да създават проблеми. 

Но пък срещаме трудности с 
водния цикъл на града.

В момента се подменя водната 
система и целият град е разкопан, 
защото се работи на парче. Оказа 

се в един момент, че няма достав-
ка на нужните тръби и процесът 
зацикли. Сега всички улици са с 
дупки, хората не могат свободно 
да преминават. И не се знае до-
кога ще продължат ремонтните 
дейности. Според мен работата 
може да се проточи и над година. 
Подмяната се извършва по про-
грама на общината, а изпълнител 
е бургаска фирма. Отделно се 
получи забавяне и по проектите, 
защото непрекъснато се правиха 

промени. Имаше проблеми и с 
проектантите, и с авторския над-
зор, и с плащането. И макар че на 
места частично взеха да асфал-
тират, според мен предизборно, 
обектът все още не е приет. Редно 
беше да се разделят ремонтите 
по квартали, да се завърши първо 
едната част, и чак тогава да раз-
биват на друго място. Но по-жал-
кото е, че тази грешка се прави в 
почти всички населени места в 
страната. 

трябва добре да се прецени 
самото място, на което ще се из-
гражда обектът. Често проектан-
тите имат достъп до архивни дан-
ни, които са събирани години и 
могат да им бъдат от полза. да не 
говорим, че в момента по света 
има толкова съвременни техно-
логии, от които за жалост ние и 
понятие си нямаме. 

Рисковете са, когато самото 
проучване не се направи в доста-
тъчна степен. то е много скъпо, 
защото обикновено се работи със 
сондажи. За около метър сонди-
ране цената е около 100 лв., без да 

смятаме проектантската част. а в 
момента държавата като инвести-
тор гледа да й излезе по-евтино.

Риск е и когато геоложката мре-
жа не се направи на достатъчно 
близко разстояние, т.е. с множе-
ство сондажи и на необходимата 
дълбочина. Проектантът трябва да 
си отговори на въпроса има ли на 
терена геоложко-инженерни явле-
ния и процеси от рода на свлачи-
ща, срутища и др. подобни. ако 
са налице, той е длъжен от самото 
начало да заяви, че там строител-
ство не може да се осъществи, 
независимо кой е собственикът на 

терена. добре е да се акцентира 
в по-силна степен на проектира-
нето, там да се хвърлят повече 
средства, отколкото в изгражда-
ното съоръжение. За съжаление 
обаче се оказва, че има общини, 
които не изискват геология. а 
навремето, дори за да построиш 
един гараж, беше необходим ин-
женерно-геоложки доклад, и то 
сериозен. В момента геологията 
е последна грижа на държавата. 
Особено когато говорим за хоте-
лите на морето, построени в пясъ-
ците. Никой не знае какво може да 
се случи там. 

Грешка е да се работи на парче

Нямаме понятие от съвременни технологии

Инж. Тодорка Димитрова, председател на РК на КИИП - Търговище:

Инж. Донка Милкова, председател на секция „Минно дело, геология и екология“ в 
КИИП - Благоевград:

Какви са инженерно-геоложките проблеми 
при проучване и експлоатация на обекти?
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Катя ТОДОРОВА

тримата победители, 
които ще представят Бъл-
гария догодина на заклю-
чителния етап на кон-
курса Brick Award 2016 
във Виена, бяха обявени 
на церемония, организи-
рана от „Винербергер“ в 
София.

Едната номинация е 
за архитектурно бюро 
„ЕМКО-архитекти“ на 

арх. Емил дечев и арх. 
Владислав дечев. тя е 
за проекта им конефер-
ма в с. Рибен, Плевен-
ско. Следващата е за арх. 
Кунчо Стойчев цилков 
за успешно представяне 
на проекта нискоенер-
гийна сграда в Карлово. 
третият проект от Бълга-
рия, който отива на меж-
дународния конкурс, е 
на архитектите Пламен 
Братков, Росица Браткова 
и Недко Недев от „ае-
дес студио“ за жилищна 
сграда „Любата“ в Со-
фия. трите номинации са 
за проекти, реализирани 
през миналата година.

Председател на жури-
то, избрало български-
те номинации за Brick 
Award 2016, бе арх. ан-

гел Захариев. Останалите 
двама участници в него 
бяха Ренета Николо-
ва от КСБ и инж. Петър 
Петров, мениджър „Про-
дукти и продажби“ на 
„Винербергер“.

„Събитието за обявя-
ване на българските но-
минации за Brick Award 
е много важно за „Винер-
бергер“, каза при откри-
ването на церемонията 
търговският директор на 
фирмата цанко Мила-

нов. „Керамиката е еко-
логичен, естествен, дъл-
готраен продукт, който 
съпътства човечество-
то почти 3 хилядолетия. 
Ние се стремим да сме 
отговорни към влагано-
то в сградите. Важно е 
какво оставяме на поко-
ленията след нас. Като 
пазарен лидер искаме да 
оставим продукти, дос-
татъчно дълготрайни и 
безопасни за здравето на 
обитателите. Интерес-
ното за конкурса е, че 
той не е комерсиален. 
Не е задължително пред-
ставените проекти да са 
реализирани с продукти 
на „Винербергер“. Опит-
ваме се да покажем, че 
керамиката е достатъчно 
традиционен и траен ма-

териал, но същевременно 
модерен и иновативен и 
дава възможност на ар-
хитектите да изразят ця-
лата си фантазия, когато 
строят сгради. Радвам се, 
че в България керамиката 
продължава да е водещ 
продукт за строителство 
на сгради. Надявам се на 
следващото издание на 
конкурса да се видим с 
повече проекти“, добави 
Миланов.

Ренета Николова от 
КСБ поздрави органи-
заторите на конкурса 
от името на Камарата и 
подчерта, че всяка кауза, 
подкрепена от „Винер-
бергер“, се прави с ви-
сок професионализъм, 

ясни правила и прозрач-
ност. „Изборът на жури-
то беше единодушен. За 
трите номинации никой 
от нас нямаше никакви 
резерви. те наистина из-
разяват нашето решение. 
Надявам се Brick Award 
2016 да е с един българ-
ски победител“, добави 
тя.

„С българското учас-
тие на конкурса се сти-
мулира изявата на наши-
те архитекти на светов-
ната сцена“, каза предсе-
дателят на журито арх. 
ангел Захариев. „Имаме 
проекти, с които можем 
да се гордеем. Бройката 
на кандидатствалите тази 
година проекти - 31 - е 

впечатляваща. Някои се 
открояват със своята за-
дълбоченост и интерес-
ния архитектурен образ, 
с прилагането на ино-
вативни решения. В тях 
керамиката е използвана 
и като основен материал, 
и като част от архитек-
турния образ. Приятна 
изненада е, че те не са 
концентрирани само в 
София и големите градо-
ве. Има и в по-малки се-
лища и планински райо-
ни. Процесът за избор на 
българските номинации 
не беше лесен“, поясни 
Захариев. 

М е ж д у н а р о д н и я т 
конкурс Brick Award се 
провежда на всяка чет-
на година във Виена и е 
впечатляващо събитие 
с присъствието на све-
товни архитекти. той 
се открива от кмета на 
австрийската столица. 
Самото попадане в но-
минациите, а те са само 
50, които се публикуват в 
книга, е за всеки проект 
и архитект голям успех. 

На последния конкурс 
във Виена през 2014 г. 
голяма награда получи 
проект на „Банкок про-
джект студио“ за сграда, 
облицована с ръчно из-
работени фасадни тухли 
в Након Патом, тайланд.

На следващия финал 
догодина нашите 3 про-
екта ще се конкурират с 
над други 300 от целия 
свят.

ПРЕСтИЖ

Една от номинациите е за проекта за жилищна къща „Любата“ София

Втората номинация е проект за конеферма в с. Рибен, Плевенско Третата номинация е за проект за нискоенергийна сграда в Карлово

Избраха българските номинации за 
Brick Award 2016
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„да посадим цветя на 
Главната не означава нито 
че сме решили проблемите 
на района и на Пловдив, 
нито съответства на близо 
7-милионния бюджет за 
паркове и градини, а още 
по-малко на 30 млн. бю-
джет на ОП „Чистота“. аз 
съм за озеленяването, за 
изчистването, за цветята и 
облагородяването на Глав-
ната, но е време да се влезе 
там, където живеем, там, 
където децата ни играят“, 
смята лидерът на „Съюз 
за Пловдив“ и общински 
съветник, адвокат д-р дани 
Каназирева. Попитана как-
ва е оценката й за 4-годиш-
ното управление на кмета 
Иван тотев и екипа му, тя 
бе категорична, че според 

нея в кварталите на града е 
занемарено и непочистено, 
включително и в район 
„централен“, а услугата 
пловдивчани я плащаме, 
но не я получаваме. Плов-
див има 6 района и всеки 
от тях има своята специ-
фична история и пробле-
ми. Интересът обаче е общ 
- хората да живеят и ра-
ботят удобно, независи-
мо в кой район са, а това, 
уви, не се случва. тази цел 
може да звучи много общо, 
но точно това неразбиране 
оставя районите в окаяно 
състояние, а енергията на 
общинската администра-
ция по традиция е насоче-
на към големи и показни 
обекти, които не променят 
живота на повечето плов-

На ФОКУС

Несбъднатите проекти и обещания за Пловдив

Пловдивските граждани и пло-
вдивският бизнес плащат непо-
силна цена за политиката на Иван 
тотев. Въпреки многократно уве-
личените данъци, градът не се 
развива по-добре. Нито бюджетът 
е по-голям, напротив - в нашия 
мандат парите бяха с 38 млн. лв. 
повече, отколкото сега. това заяви 
Славчо атанасов, кмет на Плов-
див в мандат 2007-2011 и настоящ 
народен представител от „Патрио-
тичния фронт“. 

Ние показахме, че градът може 
да бъде стабилен и хората да жи-
веят по-добре, като се управлява и 
с по-ниски данъци. Разумната да-
нъчна политика стои в основата на 
всяко едно добро управление. Над 
1350 души преминаха през прием-
ната ми за тези седем месеца като 
народен представител и заявиха 
точно това. Каза го и бизнесът. 

Стигнахме до абсурда някои от 
данъците в Пловдив да са по-ви-
соки дори от тези в София. 

Бизнесът панически тръгна 
да бяга към малките общини, за 
да пести от данъци. транспорт-
ни фирми, някои от които доста 
сериозни, се принудиха да се ре-

гистрират в съседни общини като 
„Марица“, „Родопи“, Стамбо-
лийски, Съединение. Около 40 % 
от данък МПС се пести, ако се 
плаща в съседна малка община, а 
не в Пловдив например. Конкрет-
но - данък МПС за един камион 
със съответните показатели въз-
лиза на 800 лева, докато същият 
би трябвало да плати 1400 лева в 
Пловдив.

Какво се прави за развитието на 
града? цифрите тук също са крас-
норечиви. Забравените от тотев 
проекти на Пловдив не са един и 
два, категоричен е депутатът. 

„Управляващият екип би тряб-

вало да знае, че най-важният доку-
мент за развитието на Пловдив е 
Общият утройствен план. И зато-
ва ние смятаме, че всички усилия 
на общината трябва да се насочат 
към изпълнение на транспортната 
схема, заложена в него", заяви при 
дебата за бюджета на Пловдив и 
развитието му през 2015 година 
Славчо атанасов. Не откриваме 
топлата вода сега - посочва го 
в доклада си с Вх. № 13 VIII-

3/18.10.2013 за изпълнение на 
Общия устройствен план кметът 
Иван тотев. Сред тези проекти са: 
Голямоконарско шосе, бул. „Ва-
сил априлов“, Второ платно на 
Пещерско шосе, Комуникационен 
възел „Модър-царевец“.

тези обекти са в доклада на г-н 
тотев за изпълнението на Общия 
устройствен план. те са важни за 
развитието на града. Но ги няма в 
капиталовата програма на бюджет 
2015“, посочи Славчо атанасов. 

Европроектите също търпят 
тотален крах.

За периода 2008-2011 г. са из-
готвени и приети проекти по всич-

ки оперативни програми на обща 
стойност 260 млн. лв. днес един 
от най-големите - Водният, е про-
вален. а транспортният стартира 
едва през 2015 година. ако про-
ектите, изготвени в мандат 2007-
2011 г., бяха реализирани, отчетът 
щеше да бъде със 168 млн. лв. 
повече, категоричен е атанасов.

По думите му, финансовата 
рамка на общината не е програм-
но ориентирана. В нея липсват 

програми и секторни политики 
и много от проблемите на града 
остават на заден план. Не се из-
пълняват предписанията на ге-
нералния план за организация на 
движението и транспортно-кому-
никационната схема към Общия 
устройствен план.

Като един от най-сериозните 
проблеми Славчо атанасов сочи 
тоталния дисбаланс между разви-
тието на центъра и кварталите на 
града. Не можеш да говориш, че 
градът се развива, хвърляйки уси-
лия единствено на Главната улица. 
В същото време кварталите да 
са с разбити улици и занемарени 
площадки, паркове и места за от-
дих - там, където ги има. Вътреш-
нокварталните улици са в окаяно 
състояние, но средства за тях не 
са предвидени. Градът се задъхва 
от автомобили, които няма къде да 
паркират. Планираните 2 млн. лв. 
няма да стигнат за решаването на 
проблема.

За сметка на това обаче за из-
дръжка на общината отиват 198 
млн. лв. На практика градът ра-
боти, за да издържа общината. 
Числеността на общинския пер-
сонал е увеличен с около 1000 
работещи, за разлика от мандат 
2007-2011. 

а на фона на всички тези тре-
вожни цифри преди време спече-
лихме титлата „Най-добър град за 
бизнес в България“. Не е ли това 
подигравка с бизнеса и гражда-
ните на Пловдив, пита народният 
представител.

Официалните данни показват, 
че за три години община Пловдив 
има един-единствен по-крупен 
проект - този за цар-Симеоновата 
градина, и няколко малки за соци-
ални услуги. това каза председате-
лят на групата съветници от БСП 
- Пловдив, Николай Радев. По ду-
мите му, всички останали, на стой-
ност 220 млн. лв., са изработени 
от екипа на Георги търновалийски 
в предишния мандат. Пловдив е на 

опашката по усвояване на евро-
пейски средства и националната 
статистика го доказва, заяви още 
Радев. той остро разкритикува 
местната власт за неспособността 
да привлича европейско финан-
сиране. „Неистина“ нарече интер-
претациите на заместник-кмета 
Стефан Стоянов от последната 
сесия по въпроса за разработени 
и спечелени проекти и усвоени 
средства. 

„В настоящия мандат админи-
страцията успя да провали Голе-
мия воден проект и той е безвъз-
вратно загубен“, подчерта предсе-
дателят на БСП в местния парла-
мент. В новия програмен период 
ще има нова процедура, а новата 
цена под 100 млн. лв. означава, че 
най-скъпата част от проекта - Пре-
чиствателна станция, няма да се 
случи, смята Николай Радев. той 
разкритикува администрацията 
на тотев и за мудността по отно-
шение на транспортния проект. 
Според него забавянето все повече 
доближава страната ни към веро-
ятността да бъдем глобени заради 
мръсния въздух - показател, по 
който Пловдив води класацията в 
Европа. Според социалиста градът 
ще се възползва в недостатъчна 
степен и от програмата „Региони 
в растеж“, заради Интегрирания 
план за градско възстановяване и 
развитие на пловдивските управ-
ляващи. той обхваща едва 5% от 

територията на града, а от зоните 
за въздействие са изключени ем-
блематичните места като Главна-
та, тепета, река Марица, Старият 
град. „Как ще бъдем европейска 
столица на културата, ако не ги 
развием?“, попита съветникът. той 
бе категоричен, че Общината не 
може да разчита само на държавни 
пари, въпреки гаранциите, които 
ни се дават. Радев прогнозира, 
че този начин на управление на 
финансите в Пловдив води към 
вдигане на данъците. При този 
управленски капацитет налозите 
ще скочат и това се вижда в три-
годишната бюджетна прогноза, 
аргументира се той.

Високите данъци прогониха 
бизнеса в съседни общини

Градът е на опашката по 
усвояване на евросредства

Славчо Атанасов, кмет на Пловдив в мандат 2007-2011 и настоящ депутат от „Патриотичния фронт“:

Николай Радев, председател на групата съветници от БСП - Пловдив: 

Измамно е впечатлението, че в „Централен“ улиците са в по-добро състояние, от-
колкото в периферията на Пловдив. Списъкът на разбитите улици и тротоари няма 
край. Повечето от междублоковите пространства са в окаяно състояние. 

Р-н „ЦЕнТРАЛЕн“ Дупки, кал и прах 

Район „Северен“ е презастроен, няма паркоместа. Трябва цялостна реконструкция и 
разширяване на бул. „Марица-север“. Едното платно е заето от паркирали коли и се кара 
на зигзаг. Задръстванията ще продължат до изграждането на автомобилен подлез на  
Водната палата. Пространството около гара „Филипово“ трябва да бъде благоустроено.

Р-н „СЕВЕРЕн“ караме на зигзаг по булеварД „марица-север“

Докато в район „Тракия“ се разкриват фитнес площадки, игрищата за футбол, волейбол 
и баскетбол са в окаяно състояние. „Тракия“ също има нужда от нови детски градини. Бо-
таническата градина е потънала в забрава. А районът на Скобелева майка, заедно с района 

около Централна гара, е най-голямото петно на града ни - проститутки и мръсотия. 

Р-н „ТРАКИЯ“ спортните площаДки са забравени

Пустеещи терени, обрасли с храсти, натрупани боклуци. Така изглеждат много места 
в кварталите „Христо Смирненски“ и „Прослав“. Парите на Пловдив се харчат неефек-
тивно. След ремонта на ул. „Лерин“ през 2013-а днес няма и следа от пешеходните пъте-
ки. Хората пресичат с опасност за живота си улица „Солунска“, където в близост има 
детски градини и училище.

Квартал „Прослав“ трябва да има най-после подлез, а не хората да минават по пасарел-
ка над жп линията. Кварталът е на практика разделен на две части и свързването им е 
приоритетна задача.

Квартал „Коматево“ - спешно се налага събаряне на опасната сграда в двора на ОУ 
„Захари Стоянов“ и разширяване на Коматевско шосе. Предстоящият ремонт за пореден 
път не е предвидил такова.

Р-н „ЗАПАДЕн“ парк „отДих и култура“ остава занемарен

С риск за живота си десетки хора ежедневно пресичат един от най-натоварените бу-
леварди в града - Цариградско шосе. Единствената причина за това са старите, рухнали, 
тъмни, потънали в мръсотия опасни подлези. Район „Източен“ има нужда от засилена 
полицейска охрана и изграждане на видеонаблюдение, защото хората тук живеят в 
страх от кражби и насилие. 

„Столипиново“ остава неизлекувана язва, шири се търговия с наркотици, никнат неза-
конни постройки, включително и масивни къщи.

Р-н „ИЗТОЧЕн“ тъмни и мръсни поДлези на цариграДско шосе
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нея в кварталите на града е 
занемарено и непочистено, 
включително и в район 
„централен“, а услугата 
пловдивчани я плащаме, 
но не я получаваме. Плов-
див има 6 района и всеки 
от тях има своята специ-
фична история и пробле-
ми. Интересът обаче е общ 
- хората да живеят и ра-
ботят удобно, независи-
мо в кой район са, а това, 
уви, не се случва. тази цел 
може да звучи много общо, 
но точно това неразбиране 
оставя районите в окаяно 
състояние, а енергията на 
общинската администра-
ция по традиция е насоче-
на към големи и показни 
обекти, които не променят 
живота на повечето плов-

дивчани. Ето и основните 
проблеми

1. Разбити 
вътрешни улици и 

тротоари
Общината харчи мили-

они за ремонт на булевар-
ди. тегли заем след заем, 
но въпреки това продъл-
жаваме да трошим колите 
си по надупчените улици, 
а тротоарите са толкова 
разбити, че възрастните 
хора и майките с колички 
са принудени да ходят по 
платното. Кварталите се 
„радват“ само на аварийни 
кръпки. 

2. Няма места за 
паркиране 

Ситуацията в жилищ-
ните квартали на Пловдив 
е критична, а в отделни 
райони - направо катастро-
фална. това принуждава 
шофьорите да паркират 
безразборно по тротоари 
и зелени площи. Няма по-
литика за изграждане на 
места за паркиране. 

3. Междублоковите 
пространства не се 

поддържат
Кал, прах, бурени, мал-

ки сметища, свърталище 
на змии. В това са се пре-

върнали много от междуб-
локовите пространства. 

4. Децата няма 
къде да играят на 

открито
детските площадки и 

безплатните спортни иг-
рища са рядкост. Същест-
вуващите люлки са опасни 
и не отговарят на новите 
изисквания за безопас-
ност. Няма осветление, 
мрежите са скъсани, огра-
дите са разграбени. В съ-
щото време общината е 
объркала приоритетите - 
добре е да има фитнеси на 
открито, но те не замест-
ват липсващите места за 
игра на футбол, баскетбол 
или волейбол. 

5. Детските 
градини и ясли не 

достигат
Ненормално е записва-

нето на децата в детски 
градини или ясли да съз-
дава толкова притеснения 
на родителите. Причина-
та е, че няма достатъчно 
места, особено в районите 
„централен“, „Южен“ и 
„Северен“. Най-малки-
те деца чакат с години за 
място в ясли, като в това 
време вече са пораснали. 

Градините са на неподхо-
дящи места - „Малина“, 
„деница“, „Надежда“ в 
район „Южен“ са в жи-
лищни блокове. В „тра-
кия“ в общински апарта-
менти е настанена „Белос-
лава“, в „Източен“ - „ар-
лекино“. 

 Задача за районните 
кметове е да подготвят 
програми за поетапно от-
падане на тези проблеми 
и да изискват от общината 
изпълнението. 
6. Продължаваме 

да слагаме 
решетки по 
прозорците

Нито един работещ чо-
век не може да преглътне 
постоянните вандалски 
прояви и дребни кражби 
в Пловдив. Има правила 
на хартия, но никой не ги 
спазва. Липсват контрол 
и адекватни санкции, кое-
то обрича голяма част от 
пловдивчани да живеят в 
несигурност и тревога.

На ФОКУС

Несбъднатите проекти и обещания за Пловдив
С цветя и фонтани в центъра не се решават проблемите
Адвокат д-р Дани Каназирева, лидер на „Съюз за Пловдив“ и общински съветник:

Измамно е впечатлението, че в „Централен“ улиците са в по-добро състояние, от-
колкото в периферията на Пловдив. Списъкът на разбитите улици и тротоари няма 
край. Повечето от междублоковите пространства са в окаяно състояние. 

Р-н „ЦЕнТРАЛЕн“ Дупки, кал и прах 

Район „Северен“ е презастроен, няма паркоместа. Трябва цялостна реконструкция и 
разширяване на бул. „Марица-север“. Едното платно е заето от паркирали коли и се кара 
на зигзаг. Задръстванията ще продължат до изграждането на автомобилен подлез на  
Водната палата. Пространството около гара „Филипово“ трябва да бъде благоустроено.

Р-н „СЕВЕРЕн“ караме на зигзаг по булеварД „марица-север“

Докато в район „Тракия“ се разкриват фитнес площадки, игрищата за футбол, волейбол 
и баскетбол са в окаяно състояние. „Тракия“ също има нужда от нови детски градини. Бо-
таническата градина е потънала в забрава. А районът на Скобелева майка, заедно с района 

около Централна гара, е най-голямото петно на града ни - проститутки и мръсотия. 

Р-н „ТРАКИЯ“ спортните площаДки са забравени

Пустеещи терени, обрасли с храсти, натрупани боклуци. Така изглеждат много места 
в кварталите „Христо Смирненски“ и „Прослав“. Парите на Пловдив се харчат неефек-
тивно. След ремонта на ул. „Лерин“ през 2013-а днес няма и следа от пешеходните пъте-
ки. Хората пресичат с опасност за живота си улица „Солунска“, където в близост има 
детски градини и училище.

Квартал „Прослав“ трябва да има най-после подлез, а не хората да минават по пасарел-
ка над жп линията. Кварталът е на практика разделен на две части и свързването им е 
приоритетна задача.

Квартал „Коматево“ - спешно се налага събаряне на опасната сграда в двора на ОУ 
„Захари Стоянов“ и разширяване на Коматевско шосе. Предстоящият ремонт за пореден 
път не е предвидил такова.

Р-н „ЗАПАДЕн“ парк „отДих и култура“ остава занемарен

Район „Южен“ е с най-сериозен недостиг на места в детските градини и ясли. Видеокамери в дво-
ровете на учебните заведения са задължителни за решаване на проблема със сигурността. Община 
Пловдив трябва да придобие сградата на бившето кино „Тракия“ и да я върне на Тракийското друже-
ство като културно средище, което ще се ползва от целия район. Канализацията в кварталите „Бе-

ломорски“ и „Остромила“ е приоритет.

Р-н „ЮЖЕн“ проблеми със сигурността

С риск за живота си десетки хора ежедневно пресичат един от най-натоварените бу-
леварди в града - Цариградско шосе. Единствената причина за това са старите, рухнали, 
тъмни, потънали в мръсотия опасни подлези. Район „Източен“ има нужда от засилена 
полицейска охрана и изграждане на видеонаблюдение, защото хората тук живеят в 
страх от кражби и насилие. 

„Столипиново“ остава неизлекувана язва, шири се търговия с наркотици, никнат неза-
конни постройки, включително и масивни къщи.

Р-н „ИЗТОЧЕн“ тъмни и мръсни поДлези на цариграДско шосе
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Чупрене е единствената видинска 
община с обновена пътна мрежа

Разговаря  
Цвета ИВАНОВА

- Г-н Костин, преди 
година в Чупрене и ра-
йона наводнение разру-
ши улици и пътища, от-
несе мостове, застраши 
къщи. Отстранихте ли 
вече всички щети, или 
има още невъзстанове-
ни обекти?

- В общ план успяхме 
да преодолеем нанесени-
те поражения. Но те бяха 
много - реката от 6 метра 
ширина се разпростря на 
60, отнесе настилката на 
улици и на пътя Чупрене 
- долни Лом, разруши 
15 моста, между които 
един бетонен. Остана-
лите мостове бяха по-
малки и имаха стопанско 
значение. По тях хората 
преминаваха, за да стиг-
нат до нивите и ливадите 
си. Успяхме да поправим 
пътя и улицата, някол-
ко от малките мостчета. 
Имаме още да възстано-
вяваме. 

- Какво направихте 
за превенция срещу 
бедствия, почистихте 
ли коритата на реките?

- да, общината реши 
веднага да си закупим 
багер, с който да чистим 
коритата. Вложихме мно-
го за нашия бюджет сред-
ства, но си закупихме та-
кава техника. цяло лято 
и есен чистихме коритата 
на реките. Сега те са по-
безопасни при дъждове и 
наводнения.

- Личи, че пътищата 
в общината са обнове-
ни. Как успяхте да ре-
монтирате почти всич-
ките?

- По проект, финан-
сиран от Програмата за 
развитие на селските ра-
йони. Основно преасфал-
тирани са всички дър-

жавни и общински пъти-
ща. Общата им дължина 
е 60 км. Предстои ни до-
вършване на рехабилита-
цията на пътя към село 
Върбово, изграждане на 
път към връх Миджур. 
За него вече е открита 
строителната площадка. 
Предстои ни създаване 
на екопътека между дол-
ни Лом и Горни Лом. В 
пълна готовност сме да 
започнем изпълнение на 
проект за изграждане на 
противопожарна кула с 
термо- и видеонаблюда-
телница. С нея се надя-
ваме да опазваме нашите 
гори от пожари. Все пак 
на нашата територия се 
намира биосферен резер-
ват с вековни естестве-
ни гори, който има площ 
от 1439 хектара. той е 
уникален, от 1977 година 
се намира под закрилата 
на ЮНЕСКО, защото е 
включен в неговия спи-
сък за световни природ-
ни забележителности. 
Финансирането си оси-
гурихме от европейските 
фондове.

- А какво вече обно-
вихте със средства от 
тези фондове?

- През първия програ-
мен период общината из-
пълни проекти на обща 
стойност над 10 млн. лв. 
По програма за енергий-
на ефективност обнови-
хме сградите на двете 
ни основни училища - в 
Чупрене и в Горни Лом. 
Обновихме и сградите на 
читалищата в двете села. 
Става въпрос за основни 
ремонти не само отвън, 
но и в помещенията въ-
тре. Сега те предлагат 
съвременни условия за 
развитие на културни 
дейности. Средствата 
си осигурихме по про-
ект чрез Програмата за 
трансгранично сътруд-

ничество със Сърбия. 
Партньор ни бе община-
та в град Пирот, където 
също обновиха културен 
дом. Почти във всички 
селища водопроводите 
са сменени. Обновени са 
главните улици на села-
та. Със създаването на 
добри условия за живот 
искаме да задържим хо-
рата, които останаха да 
живеят по родните си 
места.

- Имате ли готови 
проекти за новия про-
грамен период? Към 
какво  с е  насочвате 
сега?

- Общината има ясна 

цел - започваме работа 
за развитие на туризма. 
Чупрене и районът имат 
добри дадености - непо-
кътната планинска при-
рода - флора и фауна, 
чист въздух, вода, кра-
сиви гледки. Чупрене 
се намира на 20 км от 
оживения туристичски 
поток към Белоградчик. 
Ние можем да привле-
чем част от него. Затова 
следващите ни проекти 
са свързани със създа-
ването на туристическа 
инфраструктура. Има-
ме готови 3 проекта за 
трансгранично сътруд-
ничество с румънски об-
щини и други два, с кои-
то ще кандидатстваме за 
финансиране от новата 
трансгранична порграма 
със Сърбия. тя още не 
е отворена. Общината 
има и един много интере-
сен проект за създаване 
на ски зона в планината. 
Вече го представих на 
Областния съвет за тури-
зъм. В планината имаме 
естествени ски писти, ко-
ито с не голяма инвести-
ция можем да превърнем 
в зона за зимен туризъм. 
През новия програмен 
период ще търсим сред-

ства за този проект. 
- Ако сега дойдат ту-

ристи в Чупрене, какви 
са възможностите за но-
щувки?

- Със съжаление тряб-
ва да кажа, че в района 
къщите за гости са много 
малко. Но се надявам хо-
рата да започнат да пре-
устройват своите домове 
и да предлагат условия 
за краткотраен отдих. 
Когато туристическият 
поток се засили, и това 
ще стане. Но и сега има 
възможности. туристиче-
ската ни спаля разполага 
с 15 легла, хижа „Горски 
рай“ - с 38, хижа „Ми-
джур“ - с 8 легла.

- Чупрене се прочу 
с торлашкия си събор 
„Када кум прасе и ти 
вречу“. Каква е целта 
на общината - да събе-
ре торлаците от двете 
страни на границата 
или да привлече турис-
ти?

- И едното, и другото. 
Нашето население при-
надлежи към етнограф-
ската група торлаци. тя 
има специфични народ-
ни песни, танци, говор, 
кухня и бит. Преди го-
дини започнахме събора 

с 6-7 торлашки състава 
от близките села, а на 
последния, в средата на 
юни, дойдоха над 100 
състава. Имаше над 2000 
участници, а публиката 
бе двойно повече. дой-
доха сърби торлаци от 
Зайчар и Княжевац, от 
Велики Извор. Предста-
виха фолклора и кухнята 
си. За пръв път посрещ-
нахме и два състава от 
Румъния. доведе ги лич-
но кметът на град Кала-
фат Мирча Гуца. Надя-
вам се, част от хората, 
които дойдоха на събора, 
да дойдат и след това за 
отдих в Чупрене. Общи-
ната има още един събор, 
който стана популярен. 
това е ловният ни па-
наир. За три дни през 
август идват ловци от 
Северозападна България 
и София, организираме 
изложба на ловни кучета, 
състезания. това е наша-
та туристическа реклама. 
Участвахме и в общ про-
ект с общините Монта-
на, Чипровци, Ружинци 
- „Уикенд Северозапад“. 
Смятам, че успяваме да 
правим добра реклама 
на Чупрене и неговите 
възможности за туризъм.

РЕГИОНИ
Ваньо Костин, кмет на община Чупрене:

Ваньо Костин 
управлява общи-
ната в Чупрене 
от 2007 година. 
Роден е в съсед-
ното село Долни 
Лом през 1972 
година. Има гор-
ско образование - 
най-напред в спе-
циализиран тех-
никум в Тетевен, 
а след това и в 
Л е со т е х н и ч е -
ския универси-
тет в София. До 
избирането си за 
кмет е работил 
като лесничей 
в Държавното 
горско стопан-
ство в Чупрене.

През новия програмен период ще 
се търси финансиране за проекти, 
свързани с развитието на туризма

Поли ВАСИЛЕВА

амбициозната строителна про-
грама на общината във Враца на-
бира скорост, отчете кметът инж. 
Николай Иванов. Градът прилича 
на огромна строителна площад-
ка, а тази картина ще се запази и 
през летните месеци. Нормално 
протича строителството на парак-
лисите в село Оходен и в квартал 
„Кулата“. Започнала е подмяна на 
дограмата на читалище „Разви-
тие“, която се извършва по проект, 
финансиран от програмата „Краси-
ва България“. Извършва се верти-
кална планировка в жк „дъбника“ 
и при блоковете „Орбита - 3, 4, 5, 
6, 7. Правят се слънцезащитни ко-
зирки на обединеното детско зеве-
дение „Зора“ и на павилионите на 
Общинския пазар. Облагородяват 
се междублокови пространства в 
квартал „дъбника“, при магазин 
„Била“ и при дановата къща. Най-
после е стартирала и реконструк-
цията на „Старата къща“ - бивша-

та сграда на общината по улица 
„търговска“. Започва ремонт на 
бившето училище „Митрополит 
Константин“, както и санирането 
на СОУ „Васил Кънчев“.

Куртпашовата кула вече е го-
това, подновени са покривите на 
две от къщите в етнографско-въз-
рожденския комплекс. Правят се 
текущи поправки на настилките 
от пешеходната зона - от пло-
щад „Христо Ботев“ до площад 
„Суми“. 

Възстановен е и пешеходният 
преход през жп линията между 
квартал „Металург“ и централната 
градска част. Завършена е и част 
от ремонта на градската концертна 

зала. Предстои избор на изпълни-
тел за ремонт на улиците във Вра-
ца, изтъкна кметът. Никой обаче 
не е поискал да преустрои дарена 
къща в квартал „Кулата“. За об-
ществената поръчка за 17 000 лв. 
никой не е кандидатствал досега. 
Общината е решила да бъде обно-
вена фасадата на дарената къща, 
да се подменят инсталациите и да 
се оформят лекарски и зъболекар-
ски кабинети. Поръчката включва 
инвестиционен проект и строител-
ните работи. 

28 км от уличната мрежа в с. Го-
лямо Пещене пък вече са настлани 
с трошен камък. Средствата за ре-
монта са осигурени от общината.

Строителната програма на Враца 
набира скорост
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Поли ВАСИЛЕВА

Общината в Мездра 
поиска от Междуведом-

ствената комисия за въз-
становяване и подпомага-
не 370 000 лв., съобщиха 
от администрацията. На 
толкова средства възлизат 

щетите, които общинска-
та инфраструктура пре-
търпя от наводнението, 
настъпило след пороен 
дъжд на 24 май т.г.

Ще бъдат възстановени 
18 обекта на инфраструк-
турата в 9 от населените 
места на общината. Ко-
мисия от експерти, назна-
чени от кмета Николинка 
Кътовска, е изчислила 
нужните средства за все-
ки. Най-много - 105 000 
лв., са нужни за корек-
ция на река Боденска, 
75 000 - на река Мора-
вешка. 57 000 лв. са нуж-
ни за ремонт на отнесена-
та асфалтова настилка в 

детската градина „Мир“, 
която пострада най-мно-
го от водата. 50 000 лв. 
са поискани за възста-
новяване на асфалтовата 
настилка на улица „Иван 
Вълчев“.

Предстои изграждане-
то на подпорна стена и 
настилка по улица „дъб“ 
в село дърманци, под-
порна стена в село Звери-
но, корекция на коритото 
и земна дига на река Кли-
сурска. В село Игнатица 

трябва да бъдат възстано-
вени 4 улици и подпорна 
стена, в село Люти дол 
- изградена предпазна 
земно-насипна дига. По 
пътя Мездра-Моравица 
трябва да бъдат направе-
ни отводнителни канавки 
и водостоци.

Искането за средствата 
е представено в комисия-
та. Предстои тя да вземе 
решение и тогава да за-
почнат възстановителни-
те работи.

Градският парк „Св. 
Георги“ в добрич ще 
бъде цялостно рекон-
струиран и обновен. Под-
писани са договорите с 
изпълнителните за раз-
личните дейности и за 
още 10 обекта по проекта 
„Обновена и модерни-
зирана градска среда“. 
това е едно от условията 
за подписване на спора-
зумение към договора 
за безвъзмездна финан-
сова помощ, чрез който 
се получават средства за 
допълнителните обекти, 
съобщиха от общината. 
Преди дни Комитетът за 
наблюдение на ОПРР из-
лезе с решение, според 
което местната управа е 
получила покана за до-
пълнително споразуме-
ние. Всеки един от обек-
тите ще е с отделен етап 
на изпълнение, след кое-

то веднага ще се въвежда 
в експлоатация, без да се 
чака завършването на ос-
таналите. Общата стой-
ност на обектите е около 
4,8 млн. лева. С тях ще се 
финансира проектиране, 
строително-ремонтни ра-
боти, строителен надзор. 
Ще се извърши преас-
фалтиране на ул. „Гене-
рал Колев“, а със сред-
ства от капиталовата про-
грама на общината ще се 
ремонтира ВиК мрежата. 
В близост до мостовото 
съоръжение на леденото 
езеро ще бъде изграден 

артплощад. Предвижда 
се и строителството на 
велотрасе за екстремно 
колоездене, както и мно-
гофункционално игрище 
за плажни спортове. Ще 
бъдат ремонтирани всич-
ки алеи, осветлението ще 
бъде подновено, ще се 
обособи и буферен пар-
кинг. В проекта е вклю-
чено и изграждането на 
нови детски площадки 
и реновиране на прос-
транството пред Спортна 
зала. Крайният срок за 
приключване на 10-те 
обекта е 15 октомври.

Реконструират изцяло градския 
парк в Добрич

Поли ВАСИЛЕВА

Общината в Козло-
дуй търси изпълнител 
на ремонт на читалище 
„Христо Ботев - 1879“, 

съобщиха от админи-
страцията. Обществена-
та поръчка е на стойност 
89 524 лв.

След построяването 
си сградата на читали-
щето е ремонтирана за 

пръв път през 2013 го-
дина. тогава с финан-
сиране по Програмата 
за развитие на селските 
райони са обновени фа-
садата и салонът, който 
има партер и балкон.

По сцената и читална-
та зала не са извършва-
ни ремонтни дейности. 
Н а с тоя щ и я т  п р о е кт 
предвижда нов под и 
облицовка на стените 
на читалнята. Планира-
но е да бъде направена 
нова метална конструк-
ция на сцената и сце-
нична механизация. ако 
бъде избран изпълнител 
без протакане, ремон-
тът може да приключи 
до края на 2015 година, 
смятат в общината.

Търсят изпълнител за ремонт 
на читалището в Козлодуй

РЕГИОНИ

Мездра иска 370 000 лв. за преодоляване 
на щетите от наводнението

Ще бъдат възстановени 18 обекта в 
9 от населените места на общината

Лилия ЦВЕТАНОВА

шумен се сдоби с ре-
конструирана зона за от-
дих около читалище „то-
дор Петков“. тя е изгра-
дена в рамките на про-
екта „шумен - по-добро 
място за живеене“. По 
време на реализацията 

на проекта е рехабили-
тирана 1700 кв. м улична 
мрежа, направена e 1200 
кв. м паважна настил-
ка, засадени са нови 148 
дървета и храсти, монти-
рани са 42 осветителни 
тела. Затревените площи 
са 3800 кв. м, изградена е 
нова детска площадка със 
съответните съоръжения. 

Прохлада в горещите лет-
ни дни ще разпръсква и 
новоизграденият фонтан.

На церемонията по 
официалното открива-
не присъстваха кметът 
на шумен Красимир 
Костов, зам.-кметове-
те Митко Киров и Иван 
Йонков, ръководителят 
на проекта арх. Снежана 
андреева, Стефан На-
чев - уравител на ЖСП 
„Стил“ - изпълнител на 
обекта, граждани.

„днес откриваме още 
един нов обект от голе-
мия проект „шумен - по-
добро място за живеене“. 
тук са вложени над 350 
000 лв. и с усилията на 
ЖСП „Стил“ днес имаме 
един завършен качествен 
обект“, каза Красимир 
Костов. 

Шуменци с нова зона за отдих

Поли ВАСИЛЕВА

Община Враца пред-
прие ремонт на памет-
ника „Вестителят на 
свободата“. той се из-
висява над града, а мяс-
тото около него е едно 
от любимите места за 
отдих и развлечение на 
гражданите. Оказва се, 
че с времето е нарушена 
целостта на монумента. 
Специалисти по заварки 
на цветни метали тряб-
ва да поправят пукна-
тините. За ремонните 
дейности общината е 
отделила 5000 лв. от бю-
джета си.

Паметникът е посве-
тен на войник, известил 
първи за освобождение-
то на Враца от турците. 
това е бил Иван Петлак, 
тръбач на летящия десен 
отряд на генерал Нико-
лай Леонов, освободил 

Враца. И до днес гости-
те на града се удивяват 
на решението да бъде 
издигнат паметник на 
обикновения войник,  
вестител на свободата, а 
не на генерала, воювал 
за нея. 

Паметникът на Вестителя 
във Враца ще бъде обновен
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При обявяване на иму-
щество на длъжници на 
публична продан начал-
ната цена няма да бъде 
по-ниска от данъчната 
оценка. това решиха де-
путатите с окончателното 
приемане на промените в 

Гражданския процесуа-
лен кодекс (ГПК). 

По време на дебатите 
в пленарна зала бе изне-
сена информация, че към 
момента не се обслужват 
17 хил. ипотечни кре-
дита. ако се стигне до 

продажба на имотите на 
тези длъжници, правата 
им ще бъдат защитени. 
Имотите им вече няма 
да бъдат продавани „за 
жълти стотинки“ и те 
няма да продължат да са 
длъжници доживот. На-

родното събрание обаче 
отхвърли предложението 
да се ограничат таксите, 
които се начисляват от 
съдебните изпълнители. 

В едномесечен срок 
от влизането в сила на 
този закон управителят 
на Българската народна 
банка и министърът на 
правосъдието утвърж-

дават изискванията към 
Единната среда за обмен 
на електронни запори, 
решиха още депутатите.

така съдебно решение, 
постановено в друга дър-
жава - членка на Евро-
пейския съюз (ЕС), под-
лежи на изпълнение, без 
да е необходимо издава-
не на изпълнителен лист. 

Съдебният изпълнител 
в съответната държава 
пристъпва към публич-
на продан по молба на 
заинтересованата страна 
само въз основа на пре-
пис от съдебното реше-
ние, постановено в друга 
държава - членка на ЕС, 
заверен от постановилия 
го съд.

Чисто ново порше по-
дарък предлага една от 
най-големите китайски 
строителни компании. 
От необичайния бонус 
ще могат да се възполз-
ват първите тридесет, 
закупили си апартамент 
клиенти. 

Мотивът на фирмата 
за избора на този нес-
тандартен подход е ви-
сокият брой непродаде-
ни жилища в страната. 
По официални данни 
те вече са достигнали 

рекордните нива от 430 
квадратни километра.

Според анализите на 
китайското национал-
но статистическо бюро 
натрупването на непро-
дадените жилища има 
потенциала да подко-
пае строителния процес, 
тъй като дори търсенето 
допълнително да се за-
сили, то може да бъде 
посрещнато от налични-
те запаси. Въпреки това 
властите не смятат това 
за потенциална опас-

ност за икономиката. 
Според тях завърше-
ните, но непродадени 
апартаменти биха се ус-
воили за около 5 ме-
сеца, ако темповете на 
продажби за месеца се 
запазят. 

Преди година подо-
бен бонус предложиха 
и в дубай. там строи-
телни фирми предлагаха 
ново ламборджини, в 
случай че клиентът за-
купи пентхаус на стой-
ност 400 хил. долара.

Полигон за обучение 
на населението за реак-
ция при бедствия и ава-
рии ще бъде изграден в 
Панчарево.

Средствата са осигу-
рени от Столична об-
щина и са в размер на 
около 220 хил. лв. той 
ще бъде разположен 

на площ от близо 4 
декара близо до пре-
чиствателната  стан -
ция. Първият етап на 
строителството, който 
трябва да приключи до 
края на годината, ще е 
на стойност около 100 
хил. лв., а вторият етап 
е предвиден да завърши 

в началото на другата 
година. Полигонът ще 
бъде разделен на учеб-
ни центрове - пожаро-
гасене, оказване на пър-
ва медицинска помощ, 
аварийно-спасителни 
дейности, музей и дру-
ги. Ще бъде изградена 
и специална къща за 
симулиране на земе-
тресения. Столичната 
община вече е обявила 
процедурата - догова-
ряне без обявление за 
научна-експериментал-
на задача „Вибрационна 
площадка за симули-
ране на земетръс“. тя 
ще представлява научна 

разработка, каквато до 
момента не е правена, 
и ще бъде важна част от 
обучението на добро-
волци, деца и ученици. 
Къщата следва да га-
рантира безопасността 
и сигурността на тези, 
които се обучават, до-
като се симулират дви-
жения с различна голе-
мина на амплитудата и 
различни ускорения.

Специфичното пред-
назначение не позво-
лява формирането на 
пазарна цена, се казва в 
обявлението на община-
та. там не се уточнява 
цената на симулатора.

ИМОтИ

Изграждат полигон с къща 
симулатор на земетресения

Търговете за имущество на длъжници стартират с не по–ниска от данъчната оценка

Порше при покупка на 
апартамент в Китайцялата база на бив-

шия бургаски завод „Хе-
мус“ се продава, инфор-
мират от ръководството 
на компанията „КОХ-
И-НООР Хемус Марк“. 
Обявената цена на тере-
на и сградите е 14 млн. 
лв. Обектът е обявен за 
продан чрез компания-
та за недвижими имо-
ти „Райфайзен имоти“. 
ако се намери купувач, 
който да прояви инте-
рес към покупката на 
целия имот, компанията 
ще инвестира в нов пар-
цел, където ще изгради 
производствено хале и 
съвременна администра-

тивна сграда. В момента 
в предприятието, про-
извеждащо канцеларски 
материали, работят двес-
та души.

В материалните ак-
тиви на бившия завод 
„Хемус“ влиза терен от 
33 декара, върху кой-
то  има  де с етет ажна 
административна сгра-
да с разгърната площ 
4557 квадратни метра, 
още тринадесет произ-
водствени постройки с 
обща площ 25 377 ква-
драта и подземно скри-
валище от 635 квадратни 
метра, предназначено за 
250 души. Предприяти-

ето е едно от емблема-
тичните за соцепохата и 
е започнало с производ-
ство на индиго, ленти за 
пишещи машини, мас-
тила, водни бои и други 
артикули.

През 1997 г. заводът 
е приватизиран от ав-
стрийска компания, а 
през 2007 г. става част от 
чешкия холдинг „КОХ-
И-НООР“. Започват да 
се развиват нови инвес-
тиционни проекти за 
производство на нови 
продукти. Въвеждат се 
и нови технологии за 
оптимизиране на произ-
водствения процес.

Продават завод от времето 
на социализма за 14 млн. лв.

ПО НОВИЯ ГПК

БОНУС
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При добри климатич-
ни условия Лот 2 на аМ 
„Струма“ трябва да бъде 
завършен в края на октом-
ври. В момента се работи 
по изпълнението на мал-
ките и големите съоръже-
ния, както и на тунелите 
край с. Блатино и Кочери-

ново. Изпълняват се и ос-
новни пластове и асфалто-
ви работи. това стана ясно 
след инспекция на участъ-
ка, извършена от министъ-
ра на регионалното разви-
тие и благоустройството 
Лиляна Павлова и предсе-
дателя на УС на агенция 

„Пътна инфраструктура“ 
инж. Лазар Лазаров. След 
приключване на архео-
логическите проучвания 
строителите работят по 
протежението на цяло-
то трасе. Усилията са на-
сочени към приоритетно 
изграждане на сложните 

инженерни съоръжения - 
виадукти и мостове. Лот 2 
на аМ „Струма“ е от дуп-
ница до Благоевград и е с 
обща дължина 37,48 км. 
Стойността му е близо 
362 млн. лв. Изпълнител 
на строителните дейности 
е консорциум „СтРУМа-
ЛОт 2“.

На обекта има 4 пътни 
възела: „дупница-юг“ (с 
път II-62), „Бобошево“ (с 

път III-104), „Кочериново“ 
и „Благоевград“ (с път III-
106), както и два тунела 
на територията на област 
Кюстендил. Със средства 
от ОП „транспорт“ 2007-
2013 г. се изграждат общо 
68,5 км. Лот 1 долна ди-
каня - дупница е готов, а 
Лот 2 дупница - Благоев-
град и Лот 4 Сандански 
- Кулата се изпълняват в 
момента. аМ „Струма“ 

е част от трансевропей-
ския транспортен коридор  
№ IV и от трансевропей-
ската автомагистрала „Се-
вер-Юг“. По нея се осъ-
ществява пътният трафик 
за Гърция. Проектът се 
съфинансира от Кохези-
онния фонд на Европей-
ския съюз и националния 
бюджет чрез Оператив-
на програма „транспорт“ 
2007-2013 г.

ИНФРаСтРУКтУРа

Министърът на окол-
ната среда и водите Иве-
лина Василева откри на 
23 юни реконструирана-
та част на пречиствател-
ната станция за отпадъч-
ни води в Благоевград. 
Заедно с министъра на 
регионалното развитие и 
благоустройството Лиля-
на Павлова тя разгледа и 
се запозна с работата на 
модерното съоръжение.

„Радвам се, че тази 
инвестиция в размер на 
близо 6,5 млн. лева по-
могна за разрешаване-
то на важни проблеми, 
свързани с работата на 
пречиствателното съо-
ръжение и постигането 
на максималните норми 
по европейското еколо-
гично законодателство, 
посочи министър Васи-
лева. Изградената през 

2009 г. пречиствателна-
та станция не даваше 
възможност за цялостно 
пречистване на азота и 
фосфора, което е изис-
кване за водния обект, 
в който се вливат води-
те - Благоевградска Би-
стрица и съответно река 
Струма“, припомни тя. 
С изграждането на съо-
ръженията и модерниза-
цията е осигурено на 100 
процента съответствие с 
европейското екологич-
но законодателство.

Решен е и проблемът с 
начина, по който се тре-
тира утайката, както и с 
неприятните миризми, 
които не трябва вече да 
са причина за притесне-
ния, допълни министър 
Василева. тя обясни, че 
чрез осъвременяване на 
технологиите се осигу-

рява модерно третира-
не на отпадъчния про-
дукт, който впоследствие 
може да бъде използван 
за целите на селското 
стопанство и за възста-
новяване на нарушени 
терени.

Лот 2 на АМ „Струма“ готов до края на октомври

Модернизирана пречиствателна станция 
откриха в Благоевград

три са отворените 
ценови оферти за из-
пълнител на участък 2 
от път ІІ-18 Софийски 
околовръстен път - За-
падна дъга от км 0+780 
до км 6+309. това са на 
дЗЗд „Витоша 2014“, 
в което участват: „Ин-
жс т р о й и н же н е р и н г “ 
ЕООд и „автомагистра-
ли Хемус“ ад - 92 355 
861,40 лв.; дЗЗд „Евро-
пейски пътища“, в ко-
ето са: „джи Пи Груп“ 
ООд, „автомагистрали 
Черно море“ ад и „Път-
стройинженеринг“ ад - 
84 999 888,88 лв., и дЗЗд 
„Волуяк 2014“, в което 
са: „ПСт Груп“ Еад и 
„Понсстройинженеринг“ 
Еад - 88 311 584,37 лв.

Общата дължина на 
отсечката е 5,5 км. Ин-

дикативната стойност на 
поръчката е 92 720 268 
лв. без ддС.

Западната дъга на 
СОП е продължение на 
автомагистрала „Лю-
лин“. тя е част от кори-
дор № IV на трансев-
ропейската транспортна 
мрежа, свързваща Видин 
с Кулата. В момента се 
изгражда участък 1 от 
Западната дъга на СОП - 
път ІІ-18 от км 59+400 до 
км 61+629 и от км 0+000 
до км 0+780, с обща дъл-
жина 3,009 км. Обектът 
трябва да е готов през 
октомври тази година. 
Строителството на учас-
тък 2 включва директно 
трасе и реконструкция на 
Софийския околовръстен 
път. Предвидено е по-
строяването на три път-

ни възела - „Стефансон“, 
„Ломско шосе“ и „Се-
верна скоростна танген-
та“. Началото на обекта 
започва при км 0+780 
- на около 70 м след пре-
сичането на река Какач. 
При км 5+109 СОП ще 
се включва в Северна-
та скоростна тангента. 
Критерият за избор на 
изпълнител е икономиче-
ски най-изгодна оферта. 
Показателят техническо 
предложение е с тежест 
40, а показателят цена за 
изпълнение на поръчката 
е с тежест 60. Срокът за 
изграждане на обекта е 
10 месеца. Проектът ще 
кандидатства за съфи-
нансиране от Кохезион-
ния фонд на Европей-
ския съюз и национал-
ния бюджет.

Три са отворените оферти 
за Западната дъга на София

Усилията са насочени към изграждане на сложните 
инженерни съоръжения ñ виадукти и мостове

Проектът за аварий-
но укрепителни и отво-
днителни строителни 
работи в междугарието 
царева ливада - Габро-
во е одобрен за безвъз-
мездно финансиране от 
фонд „Солидарност“ на 
Европейския съюз. до-
говорът бе подписан от 
заместник-министъра 
на транспорта, инфор-
мационните технологии 
и съобщенията антон 
Гинев и заместник-ми-
нистъра на регионал-
ното развитие и благо-
устройството деница 
Николова. Стойността 
на проекта е с макси-
мална стойност от 520 
000 лева. Пострадалите 
обекти са включени в 
заявлението за щети от 
бедствията, настъпили 

в резултат на обилните 
валежи в периода 19-23 
юни 2014 г. Заявление-
то е подадено до фонд 
„Солидарност“ през ля-
тото на миналата годи-
на.

Министерството на 
транспорта, информа-
ционните технологии и 
съобщенията е една от 
първите държавни ин-
ституции, която получа-
ва безвъзмездна финан-
сова помощ по линия на 
фонд „Солидарност“ на 

Европейския съюз. От-
пуснатите средства ще 
подпомогнат възстано-
вяването на засегнатата 
от бедствията железо-
пътна инфраструкту-
ра. След като проектът 
бъде завършен, движе-
нието в участъка царе-
ва ливада - Габрово от-
ново ще се осъществява 
в рамките на нормал-
ните експлоатационни 
параметри и ще бъде 
осигурено безопасното 
движение на влаковете.

Възстановяват жп отсечка с пари от 
фонд „Солидарност“
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Сметната палата уста-
нови неефективни кон-
тролни процедури при 
одита за съответствие на 
Приоритетна ос „Пови-
шаване на ефективността 
на предприятията и насър-
чаване развитието на бла-
гоприятна бизнес среда“ 

по Оперативна програма 
„Развитие на конкурентос-
пособността на българска-
та икономика 2007-2013“, 
за периода от 1 януари 
2007 г. до 31 декември 
2012 г., съобщиха от прес-
центъра на палатата.

Оттам посочват,  че 

липсва критерий, оценя-
ващ правилното предста-
вяне на разходите. Поради 
това са допуснати проекти 
с некоректно представе-
ни разходи за ддС, ко-
ито при верификацията 
са завишили процента на 
разходите по одобрената 

безвъзмездна финансова 
помощ.

Констатирани са и от-
клонения в изпълнените 
индикатори спрямо зало-
жените по договор.

Открити са несъот-
ветствия на прилаганите 
критерии за избор на из-
пълнител спрямо пред-
видените в нормативните 
документи. 

Установено е също, че 
процедурните и проект-
ните досиета не са пълни, 
защото липсват правила за 
съдържанието, сроковете 
и систематизирането им.

Пакистански инвести-
тор планира да изгради 
текстилен завод в Кне-
жа. това заяви зам.-ми-
нистърът на икономи-
ката Любен Петров при 
откриването на българо-
пакистански бизнес фо-
рум в Гранд хотел „Со-
фия“.

Инвестицията е в раз-
мер на 28 млн. евро, като 
проектът е в процес на 
реализация. В завода ще 
бъдат разкрити над 5000 
работни места, уточни 
зам.-министър Петров.

Интересът към про-
изводственото и търгов-

ско коопериране между 
българския и пакистан-
ския бизнес постоянно 
нараства, посочи изпъл-
нителният директор на 
агенцията Мариета За-
хариева.

От страна на Пакис-
тан има интерес към 
българските храни и 
селскостопанска продук-

ция. Компании искат да 
произвеждат българско 
кисело мляко. Възмож-
ности има и в областта 
на електрониката и елек-
тротехниката.

Пакистан пък може да 
ни предложи ориз и про-
дукция от химическата 
индустрия, стана ясно 
по време на форума.

ИКОНОМИКа

Открити са пропуски при процедурите по една 
от осите на програма „Конкурентоспособност“

Неефективен контрол при усвояването 
на евросредства

Сметната палата установи 

Пакистан строи текстилна фабрика за 
28 млн. евро в Кнежа

С 22,8% са намале-
ли фирмените фалити 
в България през 2014 г. 
спрямо предходната 
година, обяви между-
народната компания за 
кредитно застраховане 
„Кофас груп“. такава 
тенденция се отчита за 
първи път от три годи-
ни насам. През 2014 г. в 
несъстоятелност са из-
паднали 644 фирми, а 
през 2013 г. броят им е 
бил 834. Компаниите, 
които работят в страна-
та, са близо 400 000. По 
отрасли най-малко фа-
лити има в рибарството, 
фармацевтичния бизнес, 
химическите производ-
ства и аутсорсинга. Като 

причина за намаляването 
на фирмените фалити се 
посочва раздвижването 
на вътрешното търсене. 
Потреблението е нарас-
нало с близо 2% през 
2014 г., докато предход-
ната година този показа-
тел отчиташе спад. Брут-
ните инвестиции също 
са се увеличили с 2,8%. 
Фалитите намаляват и 
по чисто технически 
причини, коментираха 

от „Кофас“. Според нея 
поетапно приключват 
производствата по не-
състоятелност, стартира-
ли в годините преди кри-
зата. Най-много фалити 
са отчетени в сферата на 
търговията. те са 34% 
от всички приключили 
производства по несъс-
тоятелност. Проблемни 
остават и секторите на 
недвижимите имоти и 
строителството. 

Рекорден спад на бизнес 
фалитите у нас Преките чуждестранни 

инвестиции в страната 
за януари-април 2015 г. 
достигат 523,5 млн. евро, 
или с 96,9 млн. евро пове-
че в сравнение със същия 
период на 2014 г. Въпре-
ки този ръст, потокът на 
12-месечна основа през 
последните три години 
остава в границите 1,1-
1,5 млрд. евро, или около 
3,2% от БВП. това се каз-
ва в анализ на Индъстри 
Уоч за чуждите инвести-
ции в България. В него се 
открояват яколко тенден-
ции. В периода 1996-2014 
г. преките чуждестранни 
инвестиции у нас възли-
зат на 43,7 млрд. евро. В 
условията на хиперин-
флация и криза в реалния 
сектор чуждите инвес-
тиции бяха минимални. 
В периода 1997-2002 г. 

те достигат нива сред-
но от около 6% от БВП. 
В годините, когато ръс-
тът на икономиката над-
хвърли 6% (2003-2008 г.), 
чуждестранните вложе-
ния утроиха приноса си 
до 17,7% от БВП. След 
началото на кризата чуж-
дите инвестиции спадат 
до 3,7% от БВП, а общото 
капиталообразуване се 
свива до 21,6% от БВП. 
В периода след кризата 
относително по-малко 
чужди инвестиции се на-
сочват към фирми в тър-
говията, строителство и 
имоти и финансов сек-
тор в сравнение с пери-
ода преди настъпването 
на кризата. За сметка на 
това се увеличава делът 
на инвестициите в ин-
дустрията, комуналните 
услуги, хотелите и ресто-

рантите, както и фирмите, 
занимаващи се с транс-
порт, складиране и съоб-
щения. Според анализа 
страните в еврозоната, 
освен основен търговски 
партньор на България, са 
и водещият чуждестранен 
инвеститор в българската 
икономика. динамични-
ят процес на сливания и 
придобивания, засегнал 
в последните години и 
компании с дейност у нас, 
промени и профила на 
големи чуждестранни ин-
веститори, отчитат още 
анализаторите. Според 
тях процесите на смяна на 
собствеността на компа-
ниите са засегнали както 
търговската ориентация и 
източниците на финансов 
ресурс за развитие, така и 
оперативния мениджмънт 
и корпоративната култура.

Чуждите инвестиции с ръст от 22,7 %
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Николай АНТОНОВ

От 3 до 5 юли Минис-
терството на туризма, 
съвместно със Столична 
община, Френския кул-
турен институт в София 
и кметството на Париж 
ще организират туристи-
чески панаир на площад 
„Пале Роял“ в Париж. 
това съобщи министъ-
рът на туризма Николина 
ангелкова по време на 
среща дискусия на тема 
„Бранд България“ в Бла-
гоевград. По думите на 
министъра предстоящият 
панаир, който е част от 
съпътстващата програма 
към експозицията „Епо-
пея на тракийските царе 
- археологически откри-
тия в България“ в му-
зей Лувъра, ще повиши 
още повече интереса на 
французите към страната 
ни, към нейните култура, 
традиции и занаяти.

В състоялата се ши-
рока дискусия на тема 
„Бранд България“ участ-
ваха също евродепутатът 
от ЕНП андрей Новаков, 
народните представите-
ли даниела Савеклиева, 
Георги андонов и Ки-
рил Котев, кметът на об-
щината домакин атанас 
Кaмбитов, областният 
управител на Благоев-

град Бисер Михайлов, 
кметът на Банско Георги 
Икономов, както и пред-
ставители на местни и 
регионални браншови 
структури, преподавате-
ли и студенти по тури-
зъм.

„Стартираме поре -
дицата от дискусии за 
развитието на марка-
та България именно от 
Благоевград, защото тук 
студентската общност е 
изключително силна, а 
и общината има голям 
принос за развитието на 
туризма в национален 
мащаб“, каза министър 
ангелкова. тя посочи, 
че „Бранд България“ не 
е просто марка и че зад 

понятието стоят всички 
ангажирани с развитието 
на туризма в страната. 
„Всички ние сме свое-
образни посланици на 
България. Само в Юго-
западния университет 
„Неофит Рилски“ в Бла-
гоевград има студенти от 
34 държави - представе-
те си каква жива реклама 
е това за нас“, подчерта 
министърът.

С п о р ед  а н ге л ко ва 
предстои изключително 
много работа, за да се 
направи България раз-
познаваема като цело-
годишна туристическа 
дестинация и държава, 
която на всяка цена тряб-
ва да посетиш. „целта 
е да представим всички 
културно-исторически 
забележителности, които 
имаме, туристическите 
ни продукти, сувенири, 
вина, за да можем макси-
мално да популяризира-
ме България, посочи тя. 
Освен към популяризи-
рането на културно-исто-
рическите ни маршрути 
ние сме се фокусирали 
и върху развитието на 
балнео- и спа туризма, 
който може да доприне-
се за превръщането на 
България в целогодишна 
туристическа дестина-
ция и максимално да се 
оползотворява материал-

ната база, за да се създа-
ва целогодишна заетост. 
Разработваме и винени 
маршрути. Област Бла-
гоевград, както и други 
региони имат много как-
во да предложат и в тази 
връзка, каза министър 
ангелкова. Съвсем скоро 
те ще бъдат представени 
за обществено обсъж-
дане. България ще бъде 
домакин догодина на 
световно изложение кон-
курс за вина през месец 
май в Пловдив и това по-
казва, че ние сме част от 
световната винена карта 
и трябва да продължим 
да се утвърждаваме сред 
световните лидери в про-
изводството на вино.“

„Преди дни се върнах 
от официално посещение 
в Китай, където с пред-
седателя на Китайска-
та агенция по туризъм 
дзиндзао Ли подписахме 
конкретен план за увели-
чаване на туристопото-
ка“, каза още министър 
ангелкова. По думите й, 
отношението на китай-
ците към България е из-
ключително добро, но те 
знаят малко за нас. „това 
трябва да се промени. 
Има много, с което мо-
жем да се гордеем и да 
показваме пред света“, 
допълни ангелкова.

В Министерството на 
туризма очакват от по-
редицата срещи диску-
сии да бъдат направени 
и събрани максимален 

брой предложения, идеи, 
препоръки в търсене на 
най-точния отговор на 
въпроса - кое е това, с 
което ние се гордеем, и 

това, с което чужденците 
припознават България 
като марка и като бранд 
България. 

„да не забравяме, че 
и ние, българите, сме 
сред най-ценните турис-
ти за нашите хотелиери 
и ресторантьори, каза 
още ангелкова. Всич-
ки анализи, направени 
до момента, показват, 
че ние бихме искали да 
опознаем още повече на-
шата страна, че нямаме 
достатъчно информация 
за това, което страна-
та притежава. По брой 
на откритите артефакти 
на наша територия, ко-
ито са повече от 47 000, 
се нареждаме наравно с 
Италия и Гърция“, под-
черта ангелкова. „На 
второ място сме в Ев-

ропа по минерални из-
вори - те са над 600. Не 
е важно само да изброя-
ваме колко много неща 
имаме, с които можем да 
се гордеем, а е важно да 
ги промотираме“, допъл-
ни тя.

„И в Китай, и в Япо-
ния, като чуят Бълга-
рия, свързват страната 
и с розовото масло, и с 
киселото мляко, обожа-
ват нашите фолклорни 
традиции. Затова нашата 
роля, на министерството, 
моята лична и на всеки 
един от нас е да бъдем 
посланици на България и 
да разказваме и да показ-
ваме какво имаме.“

Министерството на 
туризма максимално ще 
подкрепя всички усилия, 
които се полагат в тази 

посока и от местните 
власти, и от представи-
телите на туристическия 
бранш, и на неправител-
ствения сектор, увери 
министър ангелкова. 
„Ние сме стартирали ра-
ботата и по законода-
телната програма, която 
се отнася до промени в 
Закона за туризма, каза 
тя. те целят значително 
да се улесни работата 
на всички, да се нама-
лят административните 
изисквания и процедури 
за малкия и средния биз-
нес и да се увеличат там, 
където е необходимо, за 
повишаване на качест-
вото.“ 

Министърът на тури-
зма счита, че се работи 
в правилната посока по 
отношение на туристи-
ческото райониране, за 
да може да се обединят 
максимално усилията и 
на общините, и на бран-
ша, и на неправителстве-
ния сектор за създаване-
то на силен регионален 
маркетинг. 

ангелкова е впечатле-
на от факта, че до 2011 г. 
в Благоевград не е имало 
никакви проекти в сек-
тор „туризъм“, а сега те 
са изключително мно-
го и тя не съжалява, че 
Благоевград е избран за 
център на туристически 
район „Рила-Пирин“ - 
един от деветте в стра-
ната. Богатата културна 
програма, фестивалите, 
които се организират в 
този изключително мла-
дежки и студентски град, 
по думите на ангелкова, 
са също условие за при-
вличане на голям брой 
туристи. Един от осемте 
маршрута за популяри-
зирането на културно-
историческите забеле-
жителности на страната 
- „Струма“, е свързан с 
Благоевградска област, 
допълни тя.

аНаЛИЗИ
БЛАгОЕВгРАД

Министерството на туризма стартира серия от 
дискусии на тема „Бранд България“

Предстои ни изключително много работа, за 
да се направи страната ни разпознаваема като 
целогодишна туристическа дестинация, както и 
държава, която на всяка цена трябва да посетиш. 
„Бранд България“ не е просто марка, защото зад 
това понятие стоят всички ангажирани с разви-
тието на туризма в страната. Мисия на всички 
нас е да бъдем своеобразни посланици на България.

Министър Ангелкова:
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С настъпване на лятото 
все повече ни спохожда 
желанието да усещаме 
прохладата на крайбре-
жието и неповторимата 
атмосфера на красивите 
плажове. И всъщност не 
е нужно да чакаме вакан-
цията, за да се заредим 
с положителни емоции, 
защото можем да пока-
ним морето у дома още 
сега. Необходимо е само 
вдъхновение и малко вре-

ме, за да създадем поред-
ното интериорно чудо. 
декорът в морски стил е 
подходящ за всички, ко-
ито са влюбени в морето 
и лятото, както и за оне-
зи, които харесват синьо, 
бяло и свежи меки тоно-
ве. Всички помещения 
могат да бъдат огрени от 
топлите слънчеви лъчи 
или пък нежно докоснати 
от морския бриз. доста-
тъчно е да си поиграем 
с цветовете. Основният 
тон за подобен интериор 

е синият, но той може да 
бъде заменен и от бял или 
бежов, а синьото да при-
съства само като акцент. 
актуални летни цветове 
са и тюркоазенто, златис-
тото, кораловото. Синьо-
то създава усещане за за-
щитеност и спокойствие, 
освен това лесно се ком-
бинира с други цветове. 
Нежно перлено, екрю и 
пясъчните оттенъци също 
са добър избор, който на-

помня за дюните на брега 
и чудесно се съчетава със 
синята гама. Макар кла-
сическата комбинация да 
е синьо с бяло, спокойно 
можете да експерименти-
рате и с червено, бежово 
и зелено. Всекидневната 
- като стая, в която пре-
карваме най-много време 
- е особено подходяща 
за обзавеждане в мор-
ски стил, тъй като той 
предизвиква асоциации 
за релаксираща почив-
ка на морския бряг. Що 

се касае за материалите 
- за текстила заложете 
на лен, памук, конопени 
настилки, рогозки, а за 
мебелите и пода - най-
добре на естественото 
дърво. Камъкът също би 
могъл да намери място и 
не се изключва като ва-
риант. Морските мотиви 
придават леко автентич-
на атмосфера. В хола те 
могат да бъдат поставени 
навсякъде. Спасителни 

пояси, въжета, морски 
звезди, рапани, миди, ко-

рали - възможностите са 
неограничени. В някой 
кът дори може да добави-
те мрежа за още по-ефек-
тен вид. ако не искате да 
променяте коренно ите-
риора, а само да внесе-
те свеж морски полъх, 
може просто да поста-
вите малки акценти за 
подчертаване. Например 
картина с морски мотиви 

или декоративни възглав-
нички в синьо и зелено. 
Наситено тъмносиньо в 
комбинация с бежово ще 
създаде класически сре-
диземноморски стил в 
хола. Съчетаниято е под-
ходящо, ако си падате по 
студената цветова гама, 
въпреки че винаги може 

да „затоплите“ с няколко 
акцента в червено или 
златисто. Какъвто и ню-
анс или аксесоар да из-
берете, декорирането на 
дома ви в морски стил ще 
гарантира приятна свежа 
атмосфера, изпълнена с 
много лятно настроение и 
емоции.

ИНтЕРИОР

С полъх на лято и морски бриз
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Мащабният проект за 
обновяване на столица-
та на Малта - Валета, 
разработен под ръковод-
ството на световноиз-
вестния архитект Ренцо 
Пиано, е на финална-
та права. той включва 

строителство на нова 
сграда на парламента на 
площад „Свобода“ при 
входа на Валета, въз-
становяване на градски-
те порти в първоначал-
ния им вид от 1633 г., 
преустройство на бив-

шия оперен театър в 
сцена под открито небе 
и строителство на нов 
лифт, свързващ басти-
она със защитния ров, 
който ще бъде превър-

нат в парк. 
Ге н е р а л н и я т  п л а н 

на проекта е насочен 
към възстановяване и 
реконструкция на ори-
гиналните исторически 
особености на града и 
неговото благоустрой-

ство. Основен акцент е 
поставен върху театъра 
на открито. Ключов еле-
мент в него е създаване-
то на „врата към рая“. 
авторът е проектирал 

две наклонени стълби, 
които отвеждат посе-
тителите до място, поз-

воляващо им да съзер-
цават сцената в цялото 
й великолепие. Отвън 
сградата е облицована с 
камък в топъл пясъчен 

нюанс, който позволява 
перфектното й вписване 
в околния градски пей-
заж. Проектът се оценя-
ва на над 70 млн. евро.

БУНТЪТ НА 
ИЗВЕСТНИТЕ

През февруари 2010 г. 
министър-председате-
лят на Малта получи 

петиция, подписана от 
128 знаменитости, сред 
които оперни певци, 
художници, танцьори 
и музиканти. В нея бе 
изразено негативно от-
ношение към проекта 
за театър под открито 
небе, влизащ в мастер 
плана за реконструкция 
на града, дело на Ренцо 
Пиано.

Основен акцент про-
тестиращите поставиха 
върху нормите за шу-
моизолация, действа-
щи в страната. Според 
тях новата сграда ще 
наруши спокойствие-
то на местните жители. 
Премиерът на Малта 
обаче заяви, че след за-
криването на цели три 
театъра в града (Manoel 
T h e a t r e ,  S t  J a m e s 
Cavalier и Mediterranean 
Conference Centre) но-
вият проект е жизнено-
важен за Валета.

ЕКСтЕРИОР

Отвориха „врата към рая“ в Малта
Проектът на Ренцо Пиано за обновяване на 
столицата Валета се оценява на над 70 млн. евро
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Лилия ЛОЗАНОВА

Гръцкият остров Хиос 
е прелестно местенце, все 
още незасегнато от ма-
совия туризъм. Летище-
то е малко и не може да 
приема големи чартърни 
самолети, а големите хо-
тели се броят на пръсти. 
Площта му е 904 кв. км и 
е петият по големина ос-
тров на Гърция. Намира се 
в Егейско море, на 15 км 
от турския град Чешме, с 
който го свърза ферибот-
на линия. Освен че тук 
можете да се отдадете на 
истинска почивка, има и 
какво да видите.

Гърците на Хиос са  
верни на умението си вся-
ко нещо да превърнат в 
атрактивен туристически 
продукт. Островът е из-
вестен с дървото мастих-
ио, от което се произвеж-
дат различни продукти 
- от известната мастика 
до бонбони, дъвки, хра-
нителни добавки. те се 
добиват от смолата, която 
тече от това дърво и заед-
но с маслините и виното 
са основен поминък за 
населението.

Интересните кули кре-
пости са част от преврат-
ната история на острова, 
нападан от пирати, гену-
езци, турци и др. тук се 
намира едно от най-рено-
мираните висши учили-
ща за корабни капитани 
инженери. тяхната реали-
зация е сигурна, заплата 
им възлиза на 80 000 евро, 
побърза да щрихира ос-
новните атракции местна-
та екскурзоводка. тя загат-

на, че на острова е роден 
Омир, а също и... Христо-
фор Колумб и обеща да ни 
покаже къщата на наслед-
ниците на откривателя на 
америка.

Приближихме Хиос 
след 40-минутно пътува-
не с ферибота от турския 
курорт Чешме. Билетът 
струва 27 евро и се плава 
комфортно.

Преди години тук са 
растели още повече цве-
тя и цитрусови плодове, 
така че уханието им се 
е усещало още на прис-
танището. През 1920 г. 
портокалите били екзо-
тични плодове, чиято цена 
била колкото една днев-
на надница. Пшеницата 
също била изключително 
скъпа до 1950 г., когато 
благодарение на телеграфа 
местните хора научили 
реалната й стойност. те 
решили да засаждат ци-
трусови дървета и усвои-
ли технологията успешно. 
Собствениците на градини 
обаче били страшно суро-
ви към работниците - вся-
ка вечер им проверявали 
ноктите, за да разберат 
дали са опитвали продук-
цията. тук се отглежда и 

особен сорт мандарина, 
която е невероятно аро-
матна.

Част от богаташките 
квартали са от къщи от 
XIV век, построени от ге-
нуезците. те са с прекрас-

ни градини и интересна 
архитектура, като една от 
тях има и кула на седем 
века. това, което грабва 
погледа, са прекрасните 
алени лалета, пренесени 
тук преди няколко десе-
тилетия от холандец. той 
засадил цветя с различни 
цветове, които обаче след 
2-3 години станали черве-
ни заради специфичната 
почва и оранжевите скали. 
Красотата на Хиос се до-
пълва и от това, че тук са 
разпространени над 150 
вида орхидеи.

Пътувахме през облас-
тта Камбос, за да посетим 
селцето крепост Места. 
Историята на Хиос е бе-
лязана от непрестанни и 
кървави сблъсъци между 
турци и генуезци. Спорът 
бил за притежанието на 
острова и намиращите се 

на него плантации с аро-
матна мастикова смола, 
използвана в сладкарство-
то и фармацията. От нея 
била направена и първата 
дъвка в света, обожавана 
от жените в харемите на 
Константинопол.

Островът има тежък 
момент в своето минало 
- турците са убили около 
150 000 негови жители, 
като само 2000 са оцеле-
ли. този страшен епизод 
е увековечен от извест-
ния художник делакроа 
в картината „Клането в 
Хиос“. това райско кътче 
получава своята незави-
симост благодарение на 
дипломатическите усилия 

на богати гърци.
Местните хора страда-

ли и от пиратски нападе-
ния, затова строели селата 
си като крепости навътре 
в острова. цели села били 
зоабиколени от крепостни 
стени. В селцето улиците 
са като лабиринт - тесни, 
но водещи до кулата на 
площада. Кулата има 150 
легла и помещения за съх-
ранение на храна и вода, 
така че хората могат да 
оцелеят няколко месеца. 
Уникалното е, че къщи-
те са изградени по такъв 
начин, че хората могат да 
бягат по покривите и да 
стигнат кулата, където да 
се скрият от нападатели.

По-късно се отправи-
хме към село Пирти, което 
е туристическа атракция 
заради нарисуваните си 
къщи. 

то е обявено и за родно 
място на Христофор Ко-
лумб. 

цялата ни група зане-
мя при тази информация, 
защото бяхме чели, че 
всъщност мореплавателят 
е направил дотук едно от 
първите си плавания, за да 
подбере опитни моряци.

Казахме си, че на гър-
ците явно вече не им сти-
га цял пантеон с богове, 
затова „приватизират“ в 
услуга на туризма и ис-
торически личности. За 
по-голяма достоверност 
са дали на мореплавателя 
и гръцко име - Йоханес 
Палеологос, но твърдят, че 
уж го криел под псевдони-
ма Колумб. Преводачката 
ни посочи и наследстве-
ната му къща, вратата на 
която беше отворена. Вът-
ре седяха две възрастни 
жени, облечени в черно 
и носещи до ден днешен 
фамилията Колумб.

това, което превръща 
селището в туристическа 
атракция, са изписаните 
в черно и бяло фигури по 
стените. Ползвана е лес-
ната и сравнително евтина 
сграфито техника.

Предполага се, че тра-
дицията с изрисуването 
идва от стари времена, 
когато тук живеели най-
богатите търговци. Стени-
те на сградите били деко-
рирани с ивици от местен 
камък в различни цветове, 
улиците - покрити с ка-
менна настилка, фонтани 
и перголи, цитрусови го-
рички.

По пътя към третото 
село се наслаждавахме на 
хълмовете с маслинени 
горички, край които растя-
ха дърветата мастихахио. 
Само от насажденията в 
южната част на острова 
пада смола - сълзите на 
Хиос.

дървото се среща и на 
други места в Гърция, но 
само на остров Хиос то 
„плаче“. 

От началото на лятото 
от него започва да се от-
деля смола, която капе на 
земята. След около дваде-
сетина дни се втвърдява 
на кристали с разнообраз-
ни форми. В продълже-
ние на векове поминъкът 
на местното население е 
пряко свързан с добива на 
мастиха, която е позната 
от дълбока древност. Едва 
през 1997 г. обаче остров 
Хиос получава признание, 
като се посочва официал-
но за източник на масти-
ха (Protected Designation 
of Origin). Европейският 
съюз допълнително под-
помага и сертифицира 
тези територии, с което 
стимулира производството 
на продукти с доказано 
качество. 

докато фериботът ни 
отдалечаваше от слънче-
вия остров с население  
50 000 души, осъзнах, че 
вкупом селцата му са кол-
кото един средно голям 
български град. Но всичко 
тук - от лалетата до „плаче-
щите“ дървета и фамилия-
та Колумб, е превърнато в 
туристическа атракция.

ПътЕшЕСтВЕНИК

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

Гръцкият остров с девствени плажове и цитрусови гори претендира 
не само за родно място на Омир, но и на... Христофор Колумб

Сълзите на Хиос капят от дървото мастиха
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