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„Зелен“ рекет блокира десетки 
проекти по Черноморието

интервю На стр. 6 каб На стр. 8-9

Какви са разликите в поддръжката 
на сградния фонд у нас и в Европа?Опитвам 

се да градя 
бизнес на 

базата на 
принципи, 

не на 
изключения

Инж. Васил Щраков, управител 
на сдружение „Топливо“:

Подробности на стр. 4 и 5

www.bosstore.bg

на фокус На стр. 12-13

Правителството инвестира 
1,6 млрд. лева в подобряване 
на пътната инфраструктура
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253 млн. евро са ин-
вестирани в проекти 
за интегриран градски 
транспорт в седем бъл-
гарски града по опе-
ративна програма „Ре-
гиона лно  развитие“ 
2007-2013 г. Това отчете 
зам.-министърът на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството Де-
ница Николова на кръг-
ла маса „Европейски 
политики за устойчива 

градска мобилност“, ко-
ято се проведе в Брюк-
сел. Това са градовете 
Бургас, София, Варна, 
Плевен, Пловдив, Стара 
Загора и Русе. Срокът за 
реализацията на проек-
та „Интегриран градски 
транспорт на Варна“ е 
бил удължен до 31 де-
кември с анекс, издаден 
на 1 юни. Това е и край-
ният срок за отчитане 
на разходите, допусти-

ми за възстановяване по 
Оперативна програма 
„Регионално развитие“, 
съобщиха от пресофиса 
на Европейската коми-
сия.

През новия програ-
мен период 2014-2020 г. 
над 9% от бюджета на 
Оперативна програма 
„Региони в растеж“ са 
предвидени за градски 
транспорт. Инвестици-
ите ще бъдат разпре-

делени в 39 големи и 
средни градове в цялата 
страна. 144 млн. евро 

пък ще бъдат вложени 
в цялостното територи-
ално и пространствено 

развитие на градовете, 
отбеляза още Деница 
Николова.

ОТ СЕДмИцаТа

Строим три моста на 
Дунав с публично-част-
но партньорство, стана 
ясно по време на среща 
на министър Лиляна Па-
влова с представители 
на строителния бизнес в 
Стара Загора. Възмож-
ността е била дискути-

рана на събрание на Бъл-
гарския форум за транс-
портна инфраструктура, 
на което са обсъждани 
варианти за изграждане 
на стратегически обекти 
в страната. Сред вече на-
белязаните от специали-
стите са три нови моста 

на Дунав при Никопол, 
Силистра и успореден на 
вече съществуващия при 
Русе.

Важно било да се 
свържат и пристанища-
та във Варна и Русе с 
добра жп инфраструк-
тура, както и да бъдат 
довършени магистрал-
ни връзки със съседните 
страни, коментира те-
мата министър Павлова. 
По думите й, България 
има уникален шанс да се 
превърне в хъб и връзка 
между Европа, африка, 
Близкия изток и стра-
ните от бившия СССР, 
тъй като е единствената 
страна в Европа, през 
която минават пет евро-
пейски коридора. Затова 
обаче трябва да се изгра-

ди магистрален пръстен, 
на който да се качи тран-
зитният трафик, а оста-
налите автомобили да се 
движат по по-нисък клас 
пътища. Предвижда се 
подобряване на пътната 
мрежа и обезопасяването 
й чрез мантинели, „лег-

нали полицаи“ и камери 
по всички магистрали, 
ангажират се от мРРБ.

Във връзка с възмож-
ностите на публично-
частното партньорство 
министър Павлова уточ-
ни, че до края на годи-
ната със съдействието 

на Световната банка ще 
бъде уточнена нова ко-
ренно различна система 
за заплащане по пъти-
щата, която да позволи и 
по-добратата поддръжка 
на съоръженията.

Още по темата на 
стр. 12-13

Строим три моста на Дунав с публично–частно партньорство

България е усвоила 253 млн. евро 
за интегриран градски транспорт
Крайният срок за отчитане на разходите по 
ОП "Регионално развитие" е 31 декември

Промени в  Закона 
за подземните богат-
ства, които да позво-
лят ефективно задър-
жане на нарушители, 

осъществяващи добив 
без разрешение, обмис-
ля министерството на 
енергетиката.

До този момент на 
провинилите се са нала-
гани административни 
актове, които нямат осо-
бен ефект, тъй като за-
държаните обикновено 
са хора без имущество, 
посочват от ведомство-
то.

Планираните проме-

ни са във връзка с ре-
гистрираното свлачище 
в пернишкия квартал 
„Рудничар“ .  Според 
експерти незаконен до-
бив на въглища в ре-
гиона е причината за 
проблема. От минис-
терството на икономи-
ката вече разпоредиха 

използването на сред-
ства за укрепване на 
пострадалия регион.

За мерките ще бъдат 
използвани средства по 
проект на ликвидатора 
на „мини Перник“ за 
отстраняване на вред-
ните последици от пре-
кратяване на въгледо-
бива.

междувременно от 
м и н и с т е р с т вото  н а 
енергетикат а ,  ко ето 

дава разрешителните 
за добив на подземни 
богатства, съобщиха за 
систематичен незако-
нен добив на въглища 
и в района на Бобов-
дол. Той е извършван от 
група физически лица, 
допълват още от ведом-
ството.

Обмислят промени в Закона 
за подземните богатства

ПРОЕКТИ
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Три нови обекта, фи-
нансирани по ОП „Окол-
на среда“ 2007-2013 г., 
бяха въведени в експло-
атация. Това са пречис-
твателните станции за 
отпадъчни води (ПСОВ) 
в Панагюрище и мездра 
и дълбоководно зауства-
не на пречиствателната 
станция в Несебър. 

Съоръжението в Пана-
гюрище е изградено по 

„Интегриран инвести-
ционен проект във ВиК 
сектора“, който осигуря-
ва пълен инвестиционен 
процес: проектиране, 
изграждане и оборудва-
не, довеждаща инфра-
структура и колектор, 
реконструкция на съ-
ществуващите ВиК мре-
жи и полагане на нови 
такива. Новото съоръже-
ние ще обслужва 18 229 

граждани и ще подобри 
качеството на водите, 
изпускани в приемника 
- река Панагюрска Луда 
Яна. Инвестицията е в 
размер на 13,4 млн. лв., 
а стойността на целия 
проект е 57,07 млн. лв. 

Близо 11 000 пък са 
жителите ,  които  ще 
ползват новопостро-
ената пречиствателна 
станция в мездра. По 

проекта е доизградена и 
канализационна мрежа 
в кв. „Лещака“ и в райо-
на около корекцията на 

река Боденска бара. Съ-
оръжението осигурява 
механично и биологично 
пречистване на битовите 
и промишлените отпа-
дъчни води. Проектът 
допринася и за подобря-
ване на възможностите 

за туризъм в Искърското 
дефиле. Общата стой-
ност на инвестицията е 
20,3 млн. лв.

Дълбоководното за-
устване на отпадъчни 
води край Равда е с дъл-
жина 2, 5 км. То е из-
градено по проект „Съ-
биране, пречистване и 
отвеждане на отпадъчни 
води от агломерация Не-

себър - Слънчев бряг - 
Равда“. Общият размер 
на инвестицията е 95,8 
млн. лв., от които 92,9 

млн. лв. са безвъзмездна 
финансова помощ от ЕС. 
За опазването на околна-
та среда по Българското 
Черноморие са финан-
сирани общо 50 проекта 
на обща стойност 713 
млн. лв.

цената на тока няма 
да се вдига от 1 август. 
Добрата новина бе съ-
общена в петък, след 
двучасова среща между 
министри, работодатели 
и синдикати. Правител-
ството е набелязало ком-
плекс от мерки, с които 
ще се пребори с дефи-
цитите в енергетиката, 
без това да се отрази на 
работата на фирмите, 

стана ясно след заседа-
нието.

„Това е принципно-
то решение, което ще 
г а р а н т и р а  б а л а н с  и 
сигурност в страната. 
Претендираме, че моде-
лът почива на основния 
принцип на справедли-
востта“, посочи вице-
премиерът и министър 
на еврофондовете То-
мислав Дончев.

Една от набелязани-
те мерки в плана е въ-
веждане на 5% такса за 
всички производители 
на електроенергия - от 
атомната централа до 
възобновяемите източ-
ници, от която ще се ге-
нерират 200 млн. лева.

Енергийните предпри-
ятия, изградили мощ-
ностите си с европари, 
ще имат редуциране на 

цената, за да се избегне 
двойното субсидиране. 
Ще се оптимизират и 
административните раз-
ходи, което ще спести 
около 20 милиона лева 
до края на тази година.

Работата по предло-
жените мерки трябва да 
приключи до 24 юли. 
След като те влязат в 
сила, около 400 млн. 
лева от задълженията на 

НЕК ще бъдат погасе-
ни, увери министърът на 

енергетиката Теменужка 
Петкова.

ОТ СЕДмИцаТа

Цената на тока няма да се вдига
Компенсират дефицитите в енергетиката с комплекс от спешни мерки

Българската банка за 
развитие (ББР) стар-
тира програма за изку-
пуване на вземания на 
строителни фирми от 
общини по сключени 
договори за реализация 
на инвестиционни про-
екти по оперативните 
програми „Околна сре-
да“, „Регионално раз-
витие“, „Транспорт“, 
както и на ДФ „Земе-
делие“, информират от 
мРРБ.

Банката ще прила-
га 7% годишна скон-
това лихва, а срокът 
за одобрение е до 14 
дни след получаване 
на всички докумен -
ти. Новата мярка дава 
възможност на стро-
ителните  фирми да 
прехвърлят към ББР 
своите вземания от об-

щините, с които имат 
сключени договори по 
Закона за обществени 
поръчки. Така ще се 
елиминира забавяне-
то в плащанията, кое-
то е от изключителна 
важност за работата на 
малки и средни фир-
ми от сектора. Усло-
вието е договорите да 
са изпълнени в пълен 
обем и да са признати 
от съответната община. 
При кандидатстване за 
услугата пред банката 
се изискват договорите 
за строителство, графи-
ците за изпълнение, из-
дадени към общините 
фактури, както и раз-
лични преписки между 
двете страни, свързани 
с проекта.

междувременно ад-
министративният съвет 

на Банката за развитие 
на Съвета на Европа е 
одобрил отпускането 
на 150 млн. евро на 
ББР. Те ще бъдат из-
ползвани за саниране 
на многофамилни сгра-
ди, за което са предви-
дени общо 1 млрд. лв.

Държавна банка ще изкупува 
дълговете на общини към строители

Откриха три нови пречиствателни съоръжения

 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:

ОБЛЕКЧЕНИЕ
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Ирина ГЕНОВА

От „зелен“ рекет стра-
дат в черноморските об-
щини. Особено голям е 
натискът на еколозите в 
царево, Поморие и При-
морско.

За да се ограничат 
действията на зелени-
те, заради които буксу-
ват десетки проекти, бе 
създадена Национална 
асоциация „Българско 
Черноморие“ (НаБЧ).

Царево без ОУП 10 
години

Община царево строи 
без Общ устройствен 
план вече 10 години, 
заради непрекъснатите 

обжалвания. Това дава 
възможност за незакон-
но строителство, смятат 
от бранша. 

На 17 юни т.г. бе по-
редното съдебно реше-
ние. Върховният адми-
нистративен съд отмени 
заповедта на министер-
ство на околната среда 
и водите (мОСВ), която 
спря действието на ОУП 
на царево.

Негативната реакция 
на природозащитници-
те, която бе принудила 
мОСВ да спре ОУП, бе 
заради изграждането на 
нови 75 хил. легла, пове-
чето от тях в Природен 
парк „Странджа“.

Промените в спорния 
Общ устройствен план 

на царево и екологична-
та оценка към тях ще са 
готови в края на 2015 г., 
става ясно от обявление 
на регионалното минис-
терство в регистъра на 
агенцията за обществе-
ни поръчки. Едва след 
края на процедурата и 
влизане в сила на новия 
план царево ще може да 
одобрява нови инвести-
ционни намерения. 

Войната за 
Поморийското 

езеро
Кметът на Поморие 

Иван алексиев се оп-
лака от рекет от страна 
на „Зелени Балкани“ на 
Тома Белев.

„Ръка върху Помо-
рийското езеро сложиха 
„Зелени Балкани“. Как-
во направиха те - екс-
плоатация, експлоата-

ция,  експлоатация и 
нищо друго. актовете 
се пишеха на община 
Поморие. Ние трябваше 
да изготвим интегрира-

ния план за управление 
на Поморийското езеро. 
„Зелени Балкани“ бяха 
изготвили един проект, 
срещу който скочиха по-

ТЕмаТа

„Зелен“ рекет блокира десетки  проекти по Черноморието
Найñголям е натискът на еколозите в Царево, Поморие и Приморско

КАТЯ ТОДОРОВА

Софиянци скочиха 
срещу плановете Бори-

совата градина да бъде 
изпълнена със сергии и 
атракциони. Около 5000 
човека са се събрали във 
фейсбук групата „Ние 

сме против застрояване-
то и преустройството на 
Борисовата градина“. 

Членовете й не искат 

паркът да има виенски 
колела и спортни зали. 
Отвореното писмо е ад-
ресирано до столичния 
кмет Йорданка Фандъко-
ва, омбудсмана Констан-
тин Пенчев, министъра 
на регионалното разви-
тие и благоустройството 
Лиляна Павлова, пред-
седателя на Столичния 
общински съвет Елен 
Герджиков и представи-
телството на Европей-
ската комисия в Бълга-
рия. Поводът е конкур-
сът за подробен устрой-

ствен план на Борисова 
градина. В обръщението 
се казва, че досега не е 
изяснено защо е необ-
ходимо изработването 
на такава устройствена 
концепция. Гражданите 
настояват конкурсът за 
нея да бъде спрян и да 
се организира обществе-
но обсъждане за визията 
на парка.

В писмото се посочва 
още, че проектът за ус-
тройствена концепция, 
който ще бъде избран от 
журито, трябва да полу-

чи одобрението на граж-
даните на София след 
ме стен  ре ферендум. 
Според хората подобни 
мащабни градоустрой-
ствени инициативи са 
от широко обществено 
значение и би трябвало 
да са отговорност на Об-
щинския съвет, а не на 
направление „архитек-
тура и градоустройство“ 
на общината. 

Конкурсът трябва да 
приключи на 10 юли, 
когато ще бъде избран 
победителят. След това 

Приморско се вдигна на протест срещу екорекета

Гражданите искат паркът да се отърве от многото атракциони в него

Софиянци бранят Борисовата градина от 

Къпалнята „мария 
Луиза“ да стане градски 
плаж, по югозападния 
край на Борисовата гра-
дина да има атракцион-
но влакче, бяха част от 
идеите за нова визия на 
парка в 7-те представени 
проекта от конкурса за 
устройствено планиране 
на парка. 

Екипът на „Ковачев 
архитекти“ предлага в 
парка да има цветарско 
училище. Предвиден е и 
информационен център 
с подземен паркинг за 
400 автомобила, както и 
възстановяване на къпал-
нята и трансформация на 
гара „Пионер“ в спортен 
и културен център.

Във всички останали 
екипи се предлага да се 
пусне атракционно влак-
че по трасето на бившата 
жп линия или по алеите 
на парка.

От „Ситиарх“ залагат 
и на алеи за конна езда, 
за бягане и фитнес пло-
щадки. „Капитолия“ да 
е заведение за хранене, а 

„Веселото село“ - детски 
атракцион.

От „Никонсулт“ пред-
лагат в карето между ве-
лодрума и бул. „Яворов“ 
да се създаде модерен 
атракционен комплекс и 
4 паркинга. Според тях 
къпалнята отново ще за-
работи, а автокъща „Ка-
питолия“ ще е канал за 
лодки и картинг. На мяс-
тото на сегашния коло-
друм трябва да се изгра-
ди многофункционална 
спортна зала, а стадион 
„Юнак“ да се превърне в 
център за съвременни из-
куства. В пространството 
между сградите и тенис 

кортовете ще се изгради 
миниголф игрище и парк 
за разходка на кучета.

Екипът на „архкон“ 
иска атракционен парк 
до бившата гара „Пио-
нер“ с виенско колело, 
цирк, планетариум. Про-
ектът на „Стефан Добрев 
- архитектура и дизайн“ 
предлага мултифункци-
онална зала с 800 пар-
коместа, зона за отдих и 
спорт със стени за спорт-
но катерене, лабиринт 
между дърветата. Пред-
вижда се и музей на Бо-
рисовата градина.

Проектантите от аТм 
освен атракционно влак-

че предлагат и пешехо-
ден мост над бул. „Дра-
ган цанков“ и спортна 
административна сграда 
до националния стадион.

а р х и т е к т и т е  о т 
„Кали“ искат да премах-
нат конната база, а на 
мястото на гара „Пио-
нер“ да се изгради спор-
тен комплекс.

 В крайна сметка про-
ектът за Борисовата гра-
дина на „Ковачев архи-
текти“ е победителят в 
конкурса, който определя 
кой ще прави подроб-
ния устройствен план 
на парка, съобщиха от 
пресцентъра на Столична 
община.

„Идеите, заложени в 
нашия проект до най-го-
ляма степен се стремят 
да запазят зелените пло-
щи. За нас от най-голя-
мо значение е паркът да 
бъде място за отдих, а на 
по-заден план да бъдат 
съоръженията за спорт и 
забавления“, споделиха 
от архитектурното сту-
дио победител.

Предложенията включват градски плаж и влакчета

Някои от проектите предвиждат и атракционни влакчета 
по алеите на най-големия столичен парк
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трябва да тръгне и про-
цедурата за подробен 
устройствен план.  В 
конкурса за новата ус-
тройствена концепция 
на парка се състезават 7 
проектантски екипа, но 
хората смятат, че той е 
опорочен заради липсата 
на широко обществено 
обсъждане, а в журито 
не присъстват представи-
тели на неправителстве-
ни организации.

Гражданите се притес-
няват и от преместване-
то на съществуващата 
конна база, заради което 
възникват съмнения за 
„излишно строителство“, 
както се посочва в пис-
мото. Според тях пред-
ставените концепции пък 
са непълни и липсва про-
центното разпределение 
на площите със свободен 
и ограничен достъп.

„аз се чудя има ли 

един нормален човек, 
който да иска още тър-
говска гмеж в Борисова-
та градина, евтини удо-
волствия и консуматор-
ска навалица. Вместо да 
разкарат „пластмасовите“ 
удоволствия, те широко 
отварят вратата да влезне 
една тълпа и да превърне 
парка в тотална кочина“, 
пише в един от комен-
тарите на страницата на 
фейсбук групата.

морийци. В момента сме 
по инстанциите. „Зелени 
Балкани“ обаче казаха, че 
в близките 20 години По-
морие няма да види Общ 
устройствен план заради 
кмета си, защото им взел 
езерото“, обясни кметът 
Иван алексиев.

Приморско против 
защитена зона 

Ропотамо
Проектите за заповед 

за защитена зона Ропота-
мо, община Приморско, 
разбуниха местното на-
селение в края на май т.г. 

От НаБЧ алармираха, 
че чиновници на мОСВ 
са изготвили проект за 
заповед със забрани, ко-
ито ще доведат до демо-
графски срив в общи-
ната. Чрез забраните за 
„промяна на начина на 
трайно ползване“ се бло-
кира изменение на об-
щоустройствения план 
на община Приморско, 
съдържащ в себе си пред-
поставки за развитие на 
екологичен транспорт - 
електромобили, велоалеи 
и др. 

Възражение срещу ан-
тихуманната и антипри-
родната заповед до ми-
нистъра на околната сре-
да и водите бяха изпра-
тени от кмета на община 
Приморско Димитър Гер-
манов и от Управителния 
съвет на НаБЧ.

ТЕмаТа

„Зелен“ рекет блокира десетки  проекти по Черноморието

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

ЕТАЛКОМ ИНВЕСТ

ВНОСИТЕЛ НА ПЪТНИ БИТУМИ 
ПРОИЗВОДСТВО НА НИС ПАНЧЕВО 

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

ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРАНИ
 БИТУМИ:

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

Обезпокоени хоте-
лиери, граждани и биз-
несмени от Велинград 
се вдигнаха на протест 
срещу инвестиционно 
намерение за възобно-
вяване на дейността на 
стара мина за волфрам 
в района. 

„Няма да позволим 
градът да се превърне 
във втори мадан или 
Рудозем“, категорични 
бяха представители на 
туристическия бранш 
по време на работна 
среща със зам.-минис-
търа на икономиката 
и енергетиката Брани-
мир Ботев. Дискуси-
ята се проведе в края 

на март по инициати-
ва на председателя на 
местното Сдружение 
на хотелиерите и рес-
торантьорите Златко 
Златанов.  акцент в 
разговора бе концеси-
ята за добив на волф-
рам в местността Грън-
чарица, близо до село 
Кръстава. Златанов бе 
категоричен, че ако 
се допусне добив на 
волфрам, това би оз-
начавало крах за тури-
зма в района. Според 
него реализирането на 
тази концесия не тряб-
ва да се допуска, дори 
ако трябва да се стигне 
до активни протестни 

действия и барикади. 
министър Ботев посъ-
ветва сдружението да 
настоява за сериозен 
хидроложки доклад. 

От фирмата инвести-
тор заявиха, че мина-
та няма да навреди на 
града и околната сре-
да. Според хотелиери 
обаче не може тури-
стите, посещаващи Ве-
линград, да стават сви-
детели на дейността на 
заводи и мини. Жители 
на града организираха 
подписка срещу доби-
ва на волфрам в района 
и дори поискаха про-
блемът да се реши с 
референдум.

Мина за волфрам разбуни 
SPA столицата на Балканите

Столична община ще 
направи постъпки да си 
върне около 300 дка в Бо-
рисовата градина. Става 
дума за скандално загра-
бени имоти като басейна 
„мария Луиза“ и Летни-
ят театър, терените под 
автокъща „Капитолия“, 
„маймунарника“, „Весе-
лото село“ и други. С под-
робния устройствен план, 
за който е в ход конкурс, 
ще може да се отчужди 
цялата територия на Бо-
рисовата градина и тя да 
стане публична-общинска 
собственост. Предишните 
им притежатели обаче ще 
трябва да бъдат обезщете-
ни в срок от 15 години.

Според главния архи-
тект на столицата Петър 
Диков хаосът със соб-
ствеността в Борисова-
та градина е умишлено 
предизвикан в годините 
на началото на прехода. 
По думите му в парка 
има около 250-300 дека-
ра плячкосани терени. 
Диков обяснява, че но-
вият устройствен план 
има една-единствена цел 
- да опази и защити пуб-
личния и обществения 
интерес. Той ще обхва-
не цялата територия на 
градината около 3500 дка 
- от Орлов мост до Лов-
ния парк. В границите му 
ще попаднат и приблизи-

телно 1700 декара, които 
никога не са имали акт за 
собственост.

сергии и атракциони

Оказва се, че половината от Борисовата градина в София 
няма акт за собственост

Общината ще се опита да си върне 
300 дка от парка
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Опитвам се да градя бизнес на базата  на принципи, не на изключения

ИНТЕРВЮ

Разговаря  
Елвира ГЕНОВА

- Г-н Щраков, измере-
нията на успеха са раз-
лични, но когато един 
бизнес затвори кръга - 
производство, дистри-
буция, продажби, сякаш 
е безспорен. На какво 
залагате, за да сте лидер 
на пазара на строителни 
материали, да печелите 
доверието на клиентите?

- Това със затваряне-
то на кръга важи за хора, 
които живеят в една рав-
нина. Ние живеем в прос-
транството и аз се опит-
вам да затворя един етап 
от спиралата. Равнината 
е утопия. Не можеш да 
затвориш кръга напълно. 
Всички това се опитваме 
да направим в бизнеса, но 
ако някой мисли, че го е 
постигнал, значи, че оттук 
нататък ще спре да се раз-
вива, а и това не е вярно. 
Да затвориш кръга с про-
изводство, дистрибуция, 
търговия не е достатъчно. 
ако тръгнеш да затваряш 
всичко, значи, че трябва 
да си направиш и машини 
за производството! Така 
ще стигнеш до това сам да 
си направиш металурги-
чен завод и да мислиш кой 
да ти копае материала... В 
бизнеса винаги трябва да 
си оставиш накъде да се 
развиваш.

- Как устоявате толко-
ва години на конкурен-
цията на вноса от съсед-
ните ни държави, които 
субсидират износа си? 

- ако трябва да съм от-
кровен, ще кажа, че труд-

но устоявам, а на момен-
ти и не успявам. По-ско-
ро се боря с това нещо. 
Ние, българите, сме мал-
ко чуждопоклонници, не 
сме достатъчно достойни 
като родолюбци и може би 
това е останало от социа-
лизма. Щом нещо е чуж-
до, значи е хубаво, щом е 
скъпо и вносно, си струва 
да се дадат повече пари, а 
щом е местно и по-евтино 
- едва ли е хубаво. Затова 
ние се опитваме да израв-
ним съотношението меж-
ду цената и качеството на 
продуктите. Ситуацията 
за бизнес в България е 
трудна - държавата ни е 
и малка, и бедна, пазарът 
е ограничен. И австрия 
не е голяма, но е чудесен 
пример как една малка 
страна развива чужди па-
зари и държавата подкре-

пя бизнеса. Знам, че ако 
има проблем с австрийски 
бизнес зад граница, вед-
нага има намеса на ниво 
посолство. а не съм чул 
български дипломати и 
посланици да се занима-
ват с такъв род проблеми. 
Обречени сме да се спра-
вяме сами.

- Повдигнете малко 
завесата за структурата 
на сдружение „Топли-
во“ и организацията на 
работа в търговските и 
складовите бази?

- Често повтарям, че 
една верига е толкова сил-

на, колкото е най-слабото 
й звено. Затова се намес-
вам винаги, когато чувст-
вам, че в организацията, 
точно на това място, нещо 
куца. Старая се да го на-
правя достатъчно прово-
димо и да заздравя това 
слабо звено. Опитвам се 
да развия всички направ-
ления в търговията, в това 
число ритейл търговията 
(на дребно), едровия биз-
нес и дистрибуцията. Това 
е моят път.

- Изборът, отговор-
ността и рискът в бизне-
са, който ръководите, са 
Ваши. Кое е най-новото 
предизвикателство, про-
ект, амбиция? 

- аз съм зодия овен и 
постоянно имам предиз-
викателства. ако нямам 
такива, си ги създавам. 
ако нямам проблеми, си 

ги образувам и ги реша-
вам и докато решавам 
едното, вече имам ново 
предизвикателство! Типи-
чен представител на зо-
дията съм в тази насока. 
Най-новото предизвика-
телство е опитът ми да 
консолидирам нещата, да 
подобря организацията 
и да направя една по-ма-
щабна база със завършен 
цикъл. Там да е производ-
ството, складовата база, 
оттам да излиза транс-
портът. Това е с цел оп-
тимизация на текущите 
разходи, защото в нашия 
бизнес, който е с доста 
ниски маржове, тези неща 
дават отражение на край-
ния финансов резултат. 
Имам предвид разходи за 
охрана, персонал. В този 
ред на мисли работя сери-
озно, организирам произ-
водство на бетон и армату-
ра, искам да създам една 

малка структура за изкоп-
ни работи и след това да 
се намеси търговията със 
строителни материали. аз 
това съм го правил преди 
30 години, по времето на 
социализма, и няма да ми 
е проблем да го направя и 

в пазарни условия.
- Освен в сектора на 

строителните материа-
ли, имате присъствие и 
като инвеститор и като 
хотелиер. Какво Ви мо-
тивира за подобен раз-
мах? Гладен сте за още 
работа?!

- Гладен за работа не 
мога да остана. Лошото 
е, че съм лаком за работа! 
аз обичам да създавам, да 

правя нещата, ненавиж-
дам хора, които рушат. В 
този ред на мисли дори 
съм расист, защото имаме 
една прослойка в наше-
то общество, която няма 
навика да работи, а гледа 
само да вземе нещо, без 

да дава пари за него. От 
тази гледна точка, като 
има някъде проект, който 
ми харесва и е в рамките 
на моите възможности, го 
подкрепям. Така станах 
хотелиер. Обади се един 
приятел, който каза, че 
има място на първа ли-
ния на морето, обаче сам 
не смее да започне. Каза: 
„ако ме подкрепиш, два-
мата с теб скачаме!“. аз 

погледнах мястото, харе-
сах го и „скочихме“. По-
сле се обади друг колега и 
направих същото. аз съм 
просто инвеститор, аз не 
разбирам от този бизнес. 
Смятам, че всеки бизнес 
трябва да се управлява от 
професионалисти. Затова 
делегирам права на хора, 
които знам, че знаят как се 
прави - независимо дали 
е хотелиерство, търговска 
фирма или маркетинг и 
реклама.

- Мениджър, търговец, 
психолог, анализатор на 
пазара, какъв още тряб-
ва да сте, за да стоите на-
чело на армия от толко-
ва служители и фирми?

- Задължително е да 
бъда психолог и анали-
затор на пазара. мени-
джърът за мен трябва да е 
добър комуникатор, защо-
то често пъти стигам до 
извода, че човек в офиса 
само управлява успехите, 
които е постигнал навън. 
Ние сме малка държава 
с прекалено богата бю-

рокрация, прекалено ус-
ложнени процедури по 
одобряване на проекти. 
Колкото и да е жалко, аз 
по-лесно строя един блок, 
отколкото стигам до раз-
решението за строеж. Да 
се преборя със съседите, 
които са на различно мне-
ние, или със зелените, ко-
ито смятат, че бизнесът им 
създава проблеми, отнема 
време. Лично аз смятам, 
че много от екологичните 
организации у нас се под-
помагат отвън по неясни 
програми. Но ако подхо-
дим от гледна точка на 
бизнеса - дали е много до-
бре България да няма вто-
ра писта на Банско? Хо-
рата ще идват на разходка 
в парка, но ще ходят да 
карат ски в Швейцария,в 
австрия... „За“ съм да има 
зеленина в България - това 
привлича и хората, които 
живеят тук, и туристите, 

но съм против да се пречи 
на добър проект заради 
две дървета. Като ги пре-
махнеш двете, засади 20 
на подходящо място! Това 
го приемам за нормално. 
Времето е пари - казват в 
бизнеса, а у нас бюрокра-
цията гълта много време, 
значи струва много пари.

- Връщате ли се към 
годините и наученото 
във Военната академия 

и в Главно управление 
„Строителни войски“, 
когато решавате казус в 
бизнеса?

- аз управлявам по съ-
щия начин, по който упра-
влявах в „Строителни вой-
ски“ и както учих във Во-
енна академия. От военно 
дело много не научих, но 
разбрах как да управля-
вам. Бях малко в конфликт 
с преподавателите, защото 
обясних, че това, което ни 
обясняват, не е тактика, а 
история на тактиката. За-
щото те преподават това, 
което е станало Втората 
световна война, а вече е 
минала операция „Пус-
тинна буря“! Но истина-
та е, че там се научаваш 
как да управляваш хора. 
Как да оформиш екипа си. 
Смятам, че имам да правя 
още много по структурата 
във фирмите си, но се оп-
итвам. 

- Дисциплината, с ко-
ято сте израснали, успя-
хте ли да прехвърлите и 
към служителите, и към 

политиката на фирмите?
- Наскоро в една база 

станаха няколко кражби 
и аз наредих да се прове-
ряват на входа и изхода 
всички автомобили, вклю-
чително и моя. Следващия 
път, когато отидох там, 
дойде портиерът и казва: 
„Шефе, получих заповед 
от началника, но да не е 
някаква шега, да прове-
рявам и твоята кола“. Не, 
не е шега, човек трябва да 
дава личен пример. Няма 
никакъв проблем да си 
отвориш багажника. Едно 
време личният пример 
беше много на мода, но 
беше пародия, на прин-
ципа на дядо поп: „Не 
ме гледай какво върша, а 
слушай какво приказвам“. 
Трудно ми е обаче с хора-
та, защото всеки смята, че 
за него трябва да се напра-
ви изключение. Но когато 
почнеш да правиш изклю-

чения, изключението ста-
ва нещо нормално. И из-
чезва принципът. Опитвам 
се да управлявам базата и 
структурата, която имам 
на основа на принципите, 
без изключения. Опитвам 
се, когато издавам някакви 
заповеди, те да не са за 
отделния човек, да бъдат 
за хората на дадено ниво 
- примерно управители на 
търговски бази.

В бизнеса винаги трябва да си оставиш накъде да 
се развиваш

Мениджърът за мен трябва да е добър 
комуникатор, защото често стигам до извода, че 
човек в офиса само управлява успехите, които е 
постигнал навън

Бизнесът дава финансово спокойствие и отнема 
всичко. Хората не си дават сметка, че да живееш 
без пари понякога е по-леко, отколкото да 
управляваш много пари

Инж. Васил Щраков, управител на сдружение „Топливо“:

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Инж. Васил Щраков е ро-
ден на 10.04.1962 г. Завършва 
Строителен техникум „Хрис-
то Ботев“, а висшето си об-
разование получава във Висше 
военно строително училище 
„Ген. Благой Иванов“ - София, 
и Военна академия „Георги 
С. Раковски“. В периода 1985-
1999 г. работи в Главно упра-
вление „Строителни войски“ 
(ГУСВ), заемайки последо-
вателно длъжностите тех-
нически ръководител, главен 
инженер и началник производ-
ствено-техническа база. От 
2001 г. е управител на сдру-
жение „Топливо“, занимаващо 
се с търговия и производство 
на строителни материали, 
транспорт и строителство. 
Семеен, с две деца.

Видял съм много започнати работи и малко завършени, затова искам всичко, с което се захвана, да го доведа докрай
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Опитвам се да градя бизнес на базата  на принципи, не на изключения

ИНТЕРВЮ

- На какво учите де-
цата си? Синът Ви е в 
семейния бизнес, дъще-
рята следва стъпките 
му.

 -  Уча ги на всичко, 
изредено дотук. Да уп-
равляват с принципи, а 

не с лични отношения. 
Уча ги, че човек, за да 
изисква дисциплина от 
другите, трябва да има 
самодисциплина. ако 
искат точност от екипа 
си, самите те трябва да 
са точни; ако искат да 

се спазват лимитите на 
телефоните, самите те 
трябва да ги спазват. За-
сега постигат резултати, 
но не на нивото, което 
аз искам. Слушат, но не 
слушат между редовете, 
между думите. младите 

слушат това, което ди-
ректно им казваш, а ко-
гато използваш метафо-
ри, сарказъм, понякога се 
обиждат. а аз се опитвам 
да се шегувам, но чес-
то шегата е най-лесният 
начин да кажа на някой 
истината

- Какво дава и какво 
отнема ръководенето на 
мащабен бизнес?

- Няма голям и малък 
бизнес, това е като много 
и малко пари, за всеки е 
индивидуално. Бизнесът 
ти винаги е малък, когато 
си тръгнал и има накъде 
да се развиваш. аз имам 
сравнително  мащаб -
но мислене. И животът, 
и Военна академия ме 
направиха такъв. Често 
хората си казват: „Ше-
фът пак се е размечтал 
нещо...“, когато им под-
хвърля нова идея. Бизне-
сът дава финансово спо-
койствие и отнема всич-
ко. Отнема ти времето, а 
за мен времето е живот. 
Спасението е работата да 
ти бъде хоби и удоволст-
вие. Не разбирам тези, 

които отиват на работа 
само за да мине денят 
или за едната заплата. 
Хората невинаги си дават 
сметка, че да живееш без 
пари понякога е по-леко, 
отколкото да управляваш 

с много пари
- Как изглежда инж. 

Васил Щраков без уточ-
нението „бизнесмен“ 
във визитката? Разли-
чава ли се професиона-
листът от приятеля, да 
кажем?

- Смятам, че извън 
бизнеса оставам един чо-
век, който търси справед-
ливост в живота, защото 
смятам, че правосъдието 
и справедливостта са на 
голяма дистанция у нас. 
Търся и се боря за повече 
справедливост в бизнеса 
и извън него. Иначе смя-
там, че съм добър прия-
тел и често бизнесът ми 
страда от това. Истината 

е, че когато съм подходил 
по-емоционално към ня-
кой и съм искал да му по-
могна, често пъти съм си 
патил. Невинаги, но се е 
случвало. Не ми харесва, 
че хората гледат на ня-

кого, който прави по-го-
лям бизнес, като на вари-
ант да застанат под това 
крило и да се възползват. 
Важен е и генът, баща 
ми е по-корав от мен. Не 
казвам, че е по-успял, но 
той като отношение, като 
характер, като сила на 
волята е над мен. аз съм 
видял много започнати 
работи и малко завърше-
ни. И се опитвам това, 
което започна, да го дове-
да докрай. Лошото е, че 
като типичен представи-
тел на зодията си, когато 
усетя, че вече нещата се 
получават, губя интерес. 
минавам към следващо 
предизвикателство.

Търся и се боря за повече 
справедливост в бизнеса и 
извън него

Нов консултантски цен-
тър Home Plan отвори врати 
в град Стара Загора. Това 
е третата поред специали-
зирана зона на „Сен-Гобен 
Констракшън Продъктс Бъл-
гария“ ЕООД, направление 
Вебер, която е насочена изця-
ло към потребителите.

В центъра се предоставя 
информация за най-новите 
продукти и решения, свър-
зани с енергийната ефектив-
ност и опазването на околна-
та среда. На живо потреби-

телите могат да видят ино-
вациите и да се запознаят с 
основните топлоизолационни 
детайли. Представени са и 
всичките 248 цвята от ката-
лога Color Spectrum, както и 
8-те структури на декоратив-
ните мазилки на Weber. За 
всеки клиент специалисти от 
компанията изготвят индиви-
дуален мултимедиен проект, 
който дава възможност да се 
види домът в реални цветове 
и структури. За почитателите 
на по-нестандартните ком-

бинации пък се изработват 
цветове по поръчка.

В центъра се дава и персо-
нална техническа докумен-
тация за най-подходящите 
материали за топлоизолация 
на жилището, както и ин-
формация за спецификата на 
продуктите и предимствата 
на всеки един от тях.

Консултантите в центрове-
те Home Plan могат да осъ-
ществят връзка със серти-
фицирана бригада, която да 
изпълни проекта. Изготвя се 
и техническа спецификация 

за обекта. На място се изда-
ва 10-годишна гаранция за 
топлоизолационната система, 
като се осигурява монито-
ринг по време на изпълне-
нието й. Клиентите могат 
да получат съвети и про-
фесионална консултация за 
специфични проблеми, въз-
никващи по време на строи-
телството. При необходимост 
може да се направи демон-
страция или пък обучение за 
професионално изпълнение 
на всеки проект. 

Това е мястото, откъдето 
могат да се почерпят нови, 
модерни и ефективни реше-
ния. Това са специалистите, 
на които всеки може да се 
довери при избора на проду-
кти и услуги за изграждане 
или обновяване на дома.

Новият  консултантски 
център Home Plan в Ста-
ра Загора се намира на ул. 
„Руски“ № 6. Официалното 
му откриване е поредното 
събитие в рамките на чест-
ванията на 350-годишнината 
от създаването на „Сен-Гобер 
Вебер“.

България е една от 64-те 
държави по света, където с 
празнични инициативи се от-
белязва специалният юбилей. 

ГРИЖА ЗА КЛИЕНТА

„Сен–Гобен Вебер“ откри нов консултантски център 



8 6 - 12 юли 2015 г.
БРОЙ 25 (1106) КаБ

В природата на ар-
хитекта е да гледа и да 
забелязва преди всичко 
новото, екстравагантно-
то, модерното като ма-
териали и инженеринг в 
сградите наоколо. Така е 
и когато пътувам в чуж-

бина. Сякаш не си да-
ваме много оценка как 
се поддържа сградният 
фонд, за да изглеждат 
толкова добре градовете 
в Европа. У нас тепър-
ва ще се сблъскваме с 
темата, с въпросите око-
ло нея и с нормативите. 
Към момента работим 
повече по обновяване-
то на сградния фонд на 
училища, ясли и детски 
градини, рехабилитират 
се също и някои общест-
вени сгради, културни 
домове, читалища. При 
тях обаче основната цел 
е да запазим съществу-

ващата визия на сгра-
дите, но те да отговорят 
на съвременните норми 
за пожаробезопасност, 
достъпна градска среда, 
на нормите за санитар-
ните помещения и енер-
гоефективността.

Тепърва с национал-
ната програма за сани-
ране ще трябва да се 
справим със задачата па-
нелките да станат едни 
естетични сгради, а ком-
плексите - привлекател-
ни райони за живеене. 
Ролята на архитектур-
ната гилдия тук е безу-
словна.

Арх. Борислав Богданов, РК на КАБ - София:

Предстои битка да направим 
панелките привлекателни

ако самата конструк-
ция на сградата е напра-
вена както трябва, тя би 
могла да се укрепи и да 
издържа дълго време. 
Финишите и инсталаци-
ите обаче трябва да се 
обновяват поне на де-
сетина години веднъж. 
Като цяло тенденцията 
е към локално генери-
ране на енергия и за-
доволяване нуждите 
на съответната сграда. 
Само че това е висока 
технология, която все 
още струва скъпо. а 
като се има предвид, че 
населението не разпола-
га с много средства, не 
мисля, че скоро тя ще се 
случи. И сигурно вед-
нага ще попитате кой 
го иска това. Всичко е 
въпрос на статистика. 
Би трябвало да го иска 
държавата, за да може 
да падне общото по-
требление на ток, на газ 
и т.н. И тъй като дър-
жавата има потребност, 
би следвало да има ня-
какви стимули. Напри-
мер аз съм проектирал 
пасивна сграда, за коя-
то държавата нищо не 
плати. а в Европа не е 
така. Там между 10 и 20 
хиляди евро се връщат 
обратно, ако докажеш, 
че сградата е серти-
фицирана по норми. С 
други думи, първо тряб-
ва да има нормативна 
база, второ - да се съз-

дадат стимули, трето - 
да има пари в населени-
ето чрез нисколихвени 
кредити за целта. Или 
пък да има общ ръст на 
икономиката, така че 
хората сами да осъзна-
ят, че ако сега инвести-
рат средства, в бъдеще 
това ще им донесе пол-
зи. Но тъй като не се 
предвижда някакъв осо-
бен ръст заради общо-
то положение в света, 
е хубаво държавата да 
помисли как да стиму-
лира собствениците да 
си обновят жилището 
и най-вече инсталации-
те. Разполагам с доста 
информация и веднага 
мога да посоча за при-
мер австрия, Германия, 
Унгария и Чехия. Това 
са страни, които имат 
много добре уредена 
система за стимулира-
не. Там, ако тръгнеш 
да правиш пасивна или 
нискоенергийна сграда, 
можеш да бъдеш сигу-
рен, че накрая ще по-
лучиш част от сумата 
обратно. 

Оценявам като добра 
националната иници-
атива за саниране на 
жилищата у нас. Но има 
два момента, с които 
не съм съгласен. Пър-
вият е, че укрепването 
на конструкцията е за 
сметка на собствени-
ците, което не е малко 
като сума. Логиката е 

такава, че ако инвес-
тираш някакви пари в 
сграда, която би се сру-
тила при първите по-
силни трусове,  няма 
да е изгодно за никого. 
Следователно най-на-
пред трябва да се ук-
репи конструкцията и 
да се докаже, че тя е в 
съответствие с нормите 
за земетръс. Вторият 
проблем е, че стиропо-
рът с времето изчезва. 
Този материал обаче е 
избран, защото е най-
евтин. Изчисленията со-
чат, че фирата от цялата 
операция по саниране 
ще е около 800 тира 
стиропор, които след 
това ще трябва някъде 
да се депонират. Реално 
няма къде. материалът 
не бива и да се гори, 
тъй като се отделя ди-
оксид. И какво се полу-
чава? Замърсяване на 
околната среда и в двата 
случая. Този проблем 
съществува, но досега 
не знам някой да го е 
обсъждал.

Арх. Димитър Димитров, член на Международния съюз на 
архитектите - секция България:

Държавата трябва да 
помисли за стимули

Не е добро състо-
янието на сградния 
фонд у нас и причи-
ната за това е, че ня-
маме закон, който да 
вменява поддържането 
на сградите и общест-
вените пространства. 
Затова навсякъде има 
сгради в окаяно със-
тояние. Нормативно 
трябва да се регламен-
тира, че ако собстве-
ник не поддържа сгра-
дата си в съответния 
естетически и безо-
пасен вид, общината 
може да я ипотекира 
и да извърши ремон-
та. Един имот, освен 
дивиденти, носи и раз-

ходи и ангажименти. 
Това хората в Евро-
па отдавна са го раз-
брали. В Германия, в 
Холандия е абсурд да 
видиш порутени фаса-
ди, виснали балкони, 
падаща мазилка. На 
никой не му минава и 
през ум да сменя до-
грами или да изолира 
само своята си част 
от обща сграда. Ще 
отнесе солени глоби за 
такова нещо. а у нас 
е като разграден двор. 
В Европа дори да си 
собственик на апарта-
мент, етаж или части 
от сграда, всеки месец 
плащаш задължителни 

вноски за поддръжка. 
Това е отговорно уп-
равляване на етажната 
собственост. Затова и 
градовете, и квартали-
те, и сградите им из-
глеждат по друг начин.

Проблемът е, че няма закон
Арх. Мартин Христов, РК на КАБ - Варна:

Какви са разликите в поддръжката на  сградния фонд у нас и в Европа?
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О б н о в я в а н е т о  н а 
сградния фонд у нас се 
извършва с голямо за-
къснение. Ние пак сме 
последни на опашката, 
както и с всичко остана-
ло. Няма как да ви убедя, 
че една болница, постро-
ена преди 10 години, е 
запазила нивото, което 
е имала тогава, защото 
всичко непрекъснато се 
развива. И е редно да 
бъде така. Каквото и 
да тръгнем да правим, 
трябва да го базираме 
на идеята за развитие. 
Ето например аз съм ав-
тор на Родопския драма-
тичен театър в Смолян. 
ако трябва днес да го 
направя, със сигурност 
той ще изглежда по съв-
сем различен начин. И 
това е нормално, защото 
светът се развива. Затова 
и нещата, за които в мо-
мента се боря, са свърза-
ни точно с развитието и 
образованието. Знаете ли 
каква е международната 
оценка на резултатите 
от образованието PISA 
(Program for International 
Student Assessment)? 
Българските ученици са 

на последно място, за 
разлика от финландските 
си връстници, които са 
с най-високите успехи в 
света за последните 15 
години. Това показва, че 
там се отделя внимание 
за непрекъснати усъвър-
шенствания в системата, 
отразени в усъвършенст-
ване и на училищните 
сгради. Зданията и тях-
ното архитектурно реше-
ние са изключително ва-
жни за успеха на образо-
вателната система. Това 
е нещо като да желаеш 
да създаваш съвремен-
ни продукти със стари 
машини от миналия век. 
Във Финландия сградата 
е като средство, което 
плътно следва и подпо-
мага „производството“ 
и която на свой ред дава 
идеи за по-нататъшно 
усъвършенстване на са-
мото образование. Там, 
разбира се, има и стари 
училища, но те или се 
реконструират на база-
та на новите принципи, 
или се бутат и на тяхно 
място се строят изцяло 
нови сгради, отговарящи 
на най-новото. а ние и 

до ден днешен копираме 
сгради, строени преди 
сто години. Да, тогава те 
може да са били еталон, 
но трябва да следваме 
новостите и опита в све-
товното образование.

У нас не само че сгра-
дите са стари, но ние не 
умеем и да ги ползваме 
ефективно. Сега деца-
та са в лятна ваканция. 
Защо трябва школата да 
се заключват? Не може 
ли класните стаи и зали-
те да се ползват от об-
ществото за други цели. 
Или пък басейните да са 
със свободен достъп за 
всички граждани. Има 
хиляди варианти, но 
няма желание. Ние не 
умеем да усещаме но-
востите. Някак си все 
вървим против прогреса.

Не умеем да усещаме новостите
Проф. арх. Стефан Попов, „Интегра консулт проект“ - София: 

По света процентът на 
колективната собственост 
не е толкова голям, кол-
кото у нас. Обикновено 
собствеността в чужбина 
е частна, което улеснява 
процеса на обновяването 
й. Затова сградният фонд 
в западноевропейските 
държави изглежда далеч 
по-добре от нашия.

Колективната собстве-
ност, наследена от соци-

ализма, в много случаи 
прави санирането невъз-
можно. В Германия, къ-
дето част от обновения 
сграден фонд е общин-
ски, самата община нае 
фирми за поддръжката 
му. Там хората бяха из-
ведени от домовете си 
и настанени в други об-
щински жилища по вре-
ме на целия процес по 
саниране. По този начин 

различните инсталации 
в сградите бяха сменени, 
без собствениците да въз-
препятстват този процес.

Колективната собственост 
усложнява процеса

В чужбина няма по-
нятие „саниране“. Там 
всяка есен можеш да ви-
диш хора, покатерени по 
покривите, които правят 
ремонт. Те са свикнали 
на всеки четири години 
да пренареждат кереми-
дите, да сменят улуци-
те и да се занимават с 
всички останали текущи 
дейности по поддръжка. 

У нас чакаме покри-
вът да протече и чак 
то г а ва  п р ед п р и е ма -
ме каквито и да било 
действия. Когато се оп-
итвам да обясня на чуж-
денците, че у нас сме 
започнали кампания за 
обновяване на сградния 
фонд, те учудено ме пи-
тат: „а досега какво сте 
правили?“. 

В Лион например, къ-
дето живеят дъщерите 

ми, съм виждал квар-
тал от 19. век, който е 
в перфектно състояние. 
Там поддръжката е една 
нормална, непрекъсната 
дейност, не се извърш-
ва кампанийно. Хората 
там не правят ремонтите 
с цел някакъв бизнес, 
просто съзнанието и 
манталитетът им са та-
кива. Обновяват не само 
сградите, но и засаждат 
дървета, подрязват хра-

сти. Не чакат на дър-
жавата. Но пък самата 
държава има политика, 
насочена към поддръж-
ката на някои от сгради-
те. Тя поема около 30% 
от средствата по ремонт 
на паметниците на кул-
турата. Общината също 
финансира някаква част, 
така че за собственика 
остава около половина-
та от средствата. Това 
е голямо облекчение за 
притежателите на та-
кива сгради, защото те 
изискват изключително 
много грижи. В Бълга-
рия единствената помощ 
от страна на държавата 
е поемането на данък 
сгради, друга няма. а 
какво пречи паметници-
те на недвижимото кул-
турно наследство у нас 
също да се санират? 

Чуждият манталитет 
е различен от нашия

Арх. Слави Славов, РК на КАБ - Хасково:

Арх. Станислав Луков, РК на КАБ - Кърджали:

Какви са разликите в поддръжката на  сградния фонд у нас и в Европа?
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Състоянието на сград-
ният фонд е пряко отра-
жение на възможностите 
и съвестта на собстве-
ниците. Там, където има 
повече собственици, не-
щата излизат от рамката. 
Трудно се постига разби-
рателство по отношение 
на общото - едните с по-

вече финансови възмож-
ности предприемат по-
добрения (кой както ги 
разбира), другите се оп-
равдават, че нямат пари, 
и оставят имота си на 
времето и природата. За-
това трябва да се намеси 
контролът, особено за 
сгради в централна град-

ска част и ембелматични 
за съответния град. Сега 
липсва контрол от стра-
на на общините, а има 
база, на която те могат 
да действат. ЗУТ, ако се 
прилага, ще свърши чу-
десна работа. Ние често 
се оправдаваме, че няма-
ме закони, а не е така. 

Всичко опира до контрол
Инж. Пламен Пенев, зам.-председател на КИИП - Русе:

Нямаме разминавания 
с Европа по отношение 
на показателите за енер-
гийна ефективност. мно-
го пътувам по света - ми-
налата година бях във 
Франция и Белгия, а нас-
коро се върнах от Чехия, 
и мога твърдо да заявя, 
че настигаме тези дър-
жави и дори сме на едно 
ниво с тях. Имаме вече 
нови наредби, евронор-
ми, които са утвърдени и 
трябва да ги следваме. 

Водим обаче много се-
риозни битки с колегите 
от Камарата на архите-
ктите в България относно 
протичащата в момента 
кампания за енергийно 

обновяване на сградния 
фонд. Те искат да напра-
вят възможно най-много 
сгради за парите, които 
се отпускат по нацио-
налната програма. Това 
обаче означава да сни-
жим критериите, само за 
да се бием после в гър-
дите и да казваме: „Ви-
жте ни, направихме 1000 
сгради“. Ето, по този по-
казател имаме размина-
ване с Европа. Би било 
по-добре, ако санираме 
по-малко сгради, но го 
направим професионал-
но, защото количеството 
винаги е за сметка на ка-
чеството. Схващането, че 
трябва да гоним някак-

ва бройка, е абсолютно 
погрешно и обезсмисля 
напълно процеса на са-
ниране.

Има и друг проблем: 
никой не обяснява на хо-
рата какво ги очаква. В 
момента, в който сдруже-
нието на собствениците 
се учреди, блокът се пре-
връща в една фирма. На 
определен етап от стро-
ителството обаче някой 
от собствениците може 
да реши да се оттегли от 
сдружението. Тогава то 
ще се разпадне, а етажна-
та собственост ще трябва 
да плаща от джоба си за 
извършените до момента 
строителни работи.

Водим битки с КАБ за 
качеството на саниране

Инж. Богомил Хорозов, председател на секция „Отоплителна, 
вентилационна, климатична и хладилна техника, топло- и 
газоснабдяване“ в КИИП - РК София-град:

Сградният фонд у 
нас е доста стар. Голяма 
част от града ни е дело 
на някогашния Домо-
строителен комбинат. 
За времето и нормите 
нещата са били добре, 
но сега, току се чуе, че 
се срути покрив, падне 
балкон, панела от фа-
сада, облицовъчна пло-
ча... Пращахме скоро 
колеги от Камарата за 
експертиза на падна-
лото училище в Казан-

лък. Това е реалността! 
Нищо не е вечно, руши 
се, особено като не се 
поддържа. а и битува 
разбирането, че държа-
вата трябва да се гри-
жи. Българинът държи 
да е осбственик, но ня-
кой друг да му оправя 
имота, друг да плати. 
Повечето от сградите 
не са застраховани и 
виждате след едно на-
воднение, свлачище или 
земетресение какво ста-

ва. Никой не осъзнава, 
че Законът за етажната 
собственост го задължа-
ва да поддържа сграда-
та. Всеки казва - нямам 
пари за общото! Скоро 
проверявахме едни ха-
лета в Индустриална-
та зона, дървета бяха 
прораснали на покрива. 
Такова е състоянието на 
сградния фонд в Бъл-
гария. Същото е и по-
ложението с мостове, 
тунели, виадукти. 

В Сливенския регион 
положението със сград-
ния фонд не е никак до-
бро. В последните го-
дини не се прави нищо 
Дори процесът, свързан 
със санирането на панел-
ните жилища, изостава. 
На този етап няма ни-
какви масови дейности. 
Общо взето, собствени-
ците, които са решили 
да си изолират домовете, 
го правят индивидуално. 
Вижда се, че по блокове-
те се извършва частична 
топлоизолация, но тол-
кова. В нашия град пър-
вото експериментално 
строителство по систе-
мата „пакетно повдига-
ни плочи“ е било между 
1969-1975 г. Има доста 
сгради от този тип, но те 
изглеждат сравнително 
добре. По-лошо е със-

тоянието на панелните 
жилища, а имаме цели 
три квартала с такива 
блокове. Там картина-
та е покъртителна. аз 
лично съм много про-
тив предварително да си 
запечатваме сградите, 
преди да се направи нуж-
ното обследване. а за 
да се направи истинско 
такова, са нужни дос-
та средства. Доколкото 
знам, в момента малко 
се претупват нещата. а 
към цялата тази проце-
дура е необходимо да 
има доста по-сериозно 
отношение. Трябва да се 
върви стъпка по стъпка, 
в правилната посока, до-
като се стигне до край-
ния резултат - да имаме 
чисто визуално едни кра-
сиви сгради. Винаги съм 
била оптимист и много 

си обичам родината, но 
не смятам, че в близките 
години ще догоним оста-
налите европейски стра-
ни. Причини има доста-
тъчно. Възложителите, 
които ни възлагат някак-
во проектиране, почти 
не се съобразяват с това, 
което е предадено. Не 
се цени трудът ни, нито 
пък се зачита мнението 
ни. Да не говорим, че 
и ние като специалисти 
също не сме на нужно-
то ниво. Особено тези, 
които имат контролни 
функции. Нещата се вър-
шат безотговорно и не-
обмислено, а повечето 
възложители не осъзна-
ват какви са рисковете 
след това. Трябва да си 
променим най-напред 
мисленето и тогава да 
гоним европейците. 

Никой не застрахова и 
не иска да плаща за общото

Състоянието на панелките е покъртително

Инж. Стоян Колев, председател на РК на КИИП - Стара Загора:

Инж. Ирена Аврамова, председател на РК на КИИП - Сливен:

Какви са разликите в поддръжката на сградния 
фонд у нас и в Европа?

 Машинно полагане на мазилка и замазка; шпакловка; 
боядисване; монтаж на окачени тавани; предстенни обшивки и 
преградни стени от гипсокартон; поставяне на фаянс, теракота, 
гранитогрес; външни и вътрешни хидроизолационни системи; 
саниране на фасади; топлоизолационни системи
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В община Несебър бе 
пуснат в експлоатация 
дългоочакван инфра -
структурен обект - дъл-
боководното заустване. 

На тържественото от-
криване лентата преря-
заха кметът на общината 
Николай Димитров, об-
ластният управител на 
Бургас Вълчо Чолаков, 
директорът на ВиК-Бур-

гас Ганчо Тенев и вре-
менната директорка на 
РИОСВ-Бургас Таня ма-
нолова.

Важно за създаването 
на качествен туристиче-
ски продукт е разшире-
нието на пречиствателна 
станция Равда и изграж-
дането на дълбоководно 
заустване, обясни кметът 
Димитров.

От юли системата от 
тръби, положени по дъ-
ното, ще отвежда пречис-
тените отпадъчни води 
на 2.5 км навътре в мо-
рето, съгласно всички 
съвременни екологични 

норми и международни 
стандарти.

Новите пречиствател-
ни съоръжения, свързани 

със станцията в Равда, 
ще бъдат готови изцяло 
наесен и сезон 2016 г. ще 
бъде посрещнат изцяло 
по европейски.

Строително-монтаж-
ните дейности по про-
екта на община Несебър 
„Събиране, пречистване 
и отвеждане на отпад-
ните води от агломера-
ция Несебър- Слънчев 

бряг-Равда“ стартираха 
през 2013 година. В об-
хвата на проекта влизат 
реконструкцията и мо-

дернизацията на ПСОВ-
Равда и изграждането на 
довеждащи и отвеждащи 
колектори, реконструк-
ция и изграждане на 7 
КПС (канално-помпени 
станции) и изграждането 
на дълбокоморско зау-
стване.

Обектът е разширение 
на съществуващите мощ-
ности, на практика това е 

една нова пречиствател-
на станция. В рамките на 
проекта, който се реали-
зира по ОП „Околна сре-

да“, ще бъдат изградени 
и 22 км нови довеждащи 
колектори и 3 нови ка-
нално-помпени станции. 

Обновената база ще 
обслужва Слънчев бряг, 
Несебър, Свети Влас, Ко-
шарица, Равда и Тънко-
во, с капацитет да бъдат 
включени и Каблешково 
и ахелой. 

Столичната община 
ще търси на търг купу-
вачи на отпадъците, ко-
ито ще остават след пре-
работката на боклука в 
новия завод. Това стана 
ясно от предложението 
на зам.-кмета по еколо-
гията мария Бояджийска 
за промени в наредбата 
за провеждане на търго-
ве и конкурси. Заводът 
трябва да заработи през 
есента, като годишно в 
него ще се третират око-
ло 410 хил. тона отпадъ-
ци. Прогнозите са от тях 
да се получават 30-40 
хил. тона рециклируеми 
материали - метали, хар-
тия, пластмаса и стъкло. 
Според предложението, 
търговете ще се обявя-
ват на база месечни ана-
лизи от оценители, за 
да се определи начална 
тръжна цена, съобразена 
с пазарната. В наредбата 

се залага и 10% намале-
ние на цената, ако след 
провеждане на търг не е 
имало интерес към бок-
лука. Не е ясно обаче 
точно колко ще носи тази 
дейност годишно, тъй 
като началната цена в 
търга ще зависи от ка-
чеството на материала 
и цените на пазара. По 
думите на Бояджийска, 
пазар на вторични су-
ровини има. В момен-
та подобна дейност се 
извършва от общинска-
та фирма „Чистота Ис-
кър“, като половината 
от приходите от тези 
сделки постъпват в об-

щината. материалите, 
които обаче ще остават 
след обработката в но-
вия завод, няма как да се 
продават от общинската 
фирма. Причината е, че 
инсталациите и заводът 
се експлоатират от об-
щината и тя трябва сама 
да извършва сделките. 
Самият завод се упра-
влява от създадено об-
щинско предприятие, но 
то не може да извършва 
търговска дейност. При-
ходите пък ще отиват в 
общината и ще се израз-
ходват за дейности, свър-
зани с чистота, обясни 
зам.-кметът.

Над 300 нови кош-
чета за дребни бито-
ви отпадъци ще бъдат 
поставени в централ-
ната градска част на 
Русе. Те ще бъдат пози-
ционирани по улици-
те „александровска“, 
„Борисова“, „Николаев-
ска“, „цар Фердинанд“, 

„цар Освободител“, 
„Хан Крум“,  „П.  Д. 
Петков“, „Константин 
Иричек“, „Славянска“, 
сладкарница „Неделя“, 
около площад „Сво-
бода“, Операта, хотел 
„Дунав“, Историческия 
музей, пред сградата 
на СЗ КООРС, Пощата, 

Доходното здание, цен-
тралната жп гара, хра-
ма „Св. Троица“, НаП, 
сградата на Общината, 
Информационния цен-
тър и младежкия дом.

Новите кошчета са 
направени от бетон и 
стомана с цел да оце-
леят след евентуални 

вандалски прояви. С 
тях ще бъдат подме-
нени съдовете за смет 
със смачкан или увре-
ден корпус, без капа-
ци, изгнили от корозия 
или с дефекти, които 
ги правят негодни за 
употреба, съобщиха от 
община Русе.

Организациите  з а 
оползотворяване на от-
падъците от опаковки и 
производителите на без-
алкохолни напитки се 
обявиха против въвеж-
дането на депозитната 
система за еднократни 
опаковки в България, ка-
квито намерения заявиха 
от екоминистерството.

На дискусия по темата 
те изразиха позицията, че 

въвеждането на подоб-
на система ще застраши 
съществуващата система 
за разделно събиране на 
отпадъците, която екоми-
нистерството се опитва 
да наложи вече десета 
година, и ще оскъпи про-
цеса на рециклиране от 
2 до 3 пъти. Депозит-
ната система е възмож-
ност за потребителите 
да връщат срещу запла-

щане в магазина празни 
пластмасови, стъклени 
или метални бутилки от 
напитки. Те могат да се 
приемат автоматизирано 
- чрез специални машини 
в хипермаркетите или в 
пунктове. За да се отчи-
та изкупеният обратно 
отпадък и за да се възста-
новят разходите обаче, 
трябва да се въведе мар-
кировка на пуснатите от 
производители и търго-
вци опаковки на пазара. 
Това ще излезе скъпо на 
индустрията, аргумен-
тират се още противни-
ците на системата. От 
екоминистерството се 
ангажират да направят 
нов анализ за ефекта от 
въвеждането на депозит-
на система в България, 
като за изготвянето му 
ще възложат обществена 
поръчка на външни екс-
перти. 

ЕКОЛОГИЯ

Кметът на община Несебър 
и областният управител 
на Бургас Вълчо Чолаков 
оглеждат напредването на 
строежа на пречиствател-
ната станция

Заработи дълбоководното заустване в Несебър

КОНТРА

София ще продава на търг 40 хил. тона 
боклук годишно

Слагат над 300 нови кошчета в Русе

Бизнесът и организациите за опаковки 
срещу система за връщане на бутилки

Финансиране - 95,8 млн. лева, от които 92,9 млн. 
лв БФП и съфинансиране от община Несебър в размер 
на 2 910 173 лв.

Капацитет - ПСОВ Равда се реконструира и мо-
дернизира за 222 000 еквивалент жители.

(29 684 жители, 150 000 туристи в сезон)
Срок - Дълбоководното заустване приключи на 30 

юни. Пречиствателните съоръжения ще бъдат готови 
изцяло до 31 октомври 2015 г.

ПРОЕКТъТ в цИфРИ

Системата от тръби, по дъното ще отвежда пречистените 
отпадъчни води на 2.5 км навътре в морето

НАМЕРЕНИЕ
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1,6 млрд. лева ще ин-
вестира правителството 
в подобряване на път-
ната инфраструктура у 
нас. Това заяви минис-
търът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Лиляна Павло-
ва по време на третата 
национална дискусия 
от кампанията „Да! На 
българската икономи-
ка“ - „Възможности за 
публично-частни парт-
ньорства в инфраструк-
турата и професионал-
ното обучение“, която 
се проведе на 2 юли в 

Стара Загора. Организа-
тори на събитието бяха 
вестниците „Стандарт“, 
Преса“ и „Строител“, 
Конфедерацията на ра-
ботодателите и индус-
триалците в България 
(КРИБ) и Камарата на 
строителите в България 
(КСБ). 

Участниците в дис-
кусията коментираха 
промените в законо-
дателството, които ще 
подпомогнат публично-
частните партньорства. 
Във фокуса на събити-
ето бяха и проектите, 

осъществявани чрез ев-
росредствата в областта 
на инфраструктурата, 
както и алтернативи-
те за тяхното финанси-
ране. На срещата бяха 
обсъдени също възмож-
ностите за партньор-
ство между бизнес и 
държава в областта на 
дуалното образование. 

Големите 
планове на 

властта
„Правителството има 

амбициозната програма 
за развитието на път-

ната инфраструктура 
и трябва максимално 
да се възползваме от 
уникалната даденост, 
че през нашата терито-
рия преминават 5 от 10 
трансевропейски кори-
дори“, каза по време на 
дискусията министър 
Павлова. По думите й 
сега е моментът да се 
положат усилия за до-
вършване магистрални-
ят пръстен на България. 
„Понастоящем работим 

заедно със Световна-
та банка по проучване 
на най-подходящия за 
страната ни модел за 
въвеждане на по-спра-
ведлива система за за-
плащане при ползване-
то на пътищата у нас, а 
именно тол-системата. 
Идеята е винетката за 
леките автомобили да 
се запази, но тя да стане 
електронна, а за превоз-
ните средства над 3,5 т 
да се въведе тол-такса-
та. Така тези, които ру-
шат повече, ще плащат 
повече и ще се увеличат 
приходите. целта е от 
2018 г. тази система да 
бъде въведена.

В очакване 
на нови 

възможности
Равно сметкат а  на 

мРРБ за пътната ин-
фраструктура до мо-
мента показва, че са 
пуснати 195 км магис-
трали. До края да 2015 
г. се очаква да бъдат 
изградени още 140 км. 
Ремонтират се 80 км 
магистрални участъ-

ци и се рехабилитират 
1600 км пътища - 1, 2 и 
3 клас.

Водят се преговори 
за осигуряване на фи-
нансиране за изгражда-
не на няколко приори-
тени обекта, сред които 
е и тунелът под връх 
Шипка, посочи в пре-
зентацията си Лиляна 
Павлова. 

По думите й още 280 
млн. лв. чрез ОП „Реги-
они в растеж“ ще бъдат 
инвестирани в по-мал-
ките пътища.

България разглежда 
нови възможности за 
инвестиции в пътната 
инфраструктура и те 
са свързани с публич-
но-частното партньор-
ство (ПЧП). Първата 
опция е инструментът 
за свързаност в Евро-
па. Втората възмож-
ност за финансиране е 
чрез плана „Юнкер“. 
По него страната ни е 
представила проекти за 
над 3,5 млрд. лв., каза 
още министър Павло-
ва. Като трети вариант 
за развитие на сектора 

тя посочи създаването 
на Национален фонд за 
пътна инфраструктура. 
На принципа на финан-
совия инженеринг и с 
част от средствата по 
новата ОП „Транспорт“ 
и привлечен ресурс ще 
имаме възможност да 
инвестираме в ПЧП, за-
яви регионалният ми-
нистър.

Бизнесът е готов да 
инвестира в полиго-
ни, на които учени-
ците от профилирани 
гимназии да получа-
ват практическо об-
разование, информи-
ра председателят на 
Българския форум за 
транспортна инфра-
структура и ръково-
дител на катедра „Пъ-
тища“ в УаСГ проф. 
д -р  инж.  Николай 

На ФОКУС

Тунелът под Шипка е сред приоритетните обекти

Глад за кадри в строителството

102 млн. евро ще бъ-
дат разпределени по но-
вата ОП „Инициатива 
за мСП“. Това става 
ясно от проекта на про-
грамата, който е качен 
за обсъждане в Портала 
за обществени консул-
тации. Една от основ-
ните й цели е повиша-
ването на конкурентос-
пособността на малки-
те и средните предпри-
ятия у нас. Средствата 
ще бъдат разпределени 
от Европейския фонд 
за регионално разви-
тие чрез финансови 
посредници (банки), е 
записано още в пред-
ложението. През юни 
2015 година вече са 
водени преговори със 

седем банки във връз-
ка с плановете на пра-
вителството да пред-
ложи този по своята 
същност гаранционен 
инструмент в помощ 
на малкия бизнес. Спе-
цифичните цели, които 
си поставят авторите 
на проекта, са до 2023 
година 55% от малкия 
бизнес в страната ус-
пешно да са получили 
финансиране чрез бан-
ков заем. Базовата годи-
на за сравнение е 2010 
година, когато 42,5% от 
малките предприятия 
у нас са получили кре-
дитиране. Очакванията 
са производителността 
на предприятията да се 
повиши до 19,3 пункта 

спрямо 16,8 през базис-
ната година. Нуждата 
от изготвянето на опе-
ративната програма се 
мотивира с доклад на 
Европейската комисия, 
според който заради 
икономическата криза 
през 2009 година 37% 
от мСП са намалили 
броя на служителите 
си, а 22% - трудовите 
възнаграждения. Про-
учваният а  показват 
още, че 22% са отложи-
ли инвестиционните си 
планове.

Българското  пра -
вителство възнамеря-
ва да използва новата 
оперативна програма 
за кредитни гаранции 
без таван на загубите в 
портфейла от кредити 
като основно средство 
за улесняване на дос-
тъпа до външно финан-
сиране за всички пред-
приятия. Така ще бъде 
увеличена производи-
телността, иновациите, 
конкурентоспособност-
та на нови пазари при 
предприятията.

Нова оперативна програма ще 
подпомага малкия бизнес у нас

САНИРАЙТЕ С
TONDACH®

лесно;

ефективно;

дълготрайно;

сигурно;

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

Правителството инвестира 1,6 млрд. лева 
в подобряване на пътната инфраструктура

В момента в строителството 
има 7571 технически ръководите-
ли със средно образование. Реално 
работещите хора в строителния 
бранш са 180 хиляди, което оз-
начава, че ни трябват поне още 
толкова технически ръководители. 

Липсват подготвени 
технически ръкводители

Светослав Глосов, председател на КСБ:
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тя посочи създаването 
на Национален фонд за 
пътна инфраструктура. 
На принципа на финан-
совия инженеринг и с 
част от средствата по 
новата ОП „Транспорт“ 
и привлечен ресурс ще 
имаме възможност да 
инвестираме в ПЧП, за-
яви регионалният ми-
нистър.

Реформите 
ñ начин на 
употреба

Лиляна Павлова при-
помни, че близо 1,5 млрд. 
лв. от Оперативна про-
грама „Региони в растеж“ 
вече са предоставени на 
39-те големи общини в 
България, като те сами ще 
могат да определят своите 

приоритети.
министърът коменти-

ра, че ОПРР поставя ак-
цент върху две основни 
реформи - в образовани-
ето и в здравеопазване-
то. 160 млн. лв. от про-
грамата са предвидени 
за подкрепа на спешната 
помощ. С тези средства 
изцяло ще бъдат преобо-
рудвани над 170 центъра 

за спешна помощ. Ще 
бъде доставена и апара-
тура за тях. 

220 млн. лв. ще бъде 
директната подкрепа за 
професионалните гим-
назии във всички сек-
тори от икономиката, 
посочи Павлова.

По думите й голя-
ма част от ресурса на 
ОПРР 2014-2020 ще 
бъде предназначен за 
публично-частното 
партньорство. С 380 
млн. лв. ще бъдат създа-
дени фондове за ПЧП.

Продължава работата 
и по реформирането на 
ВиК сектора, коментира 
министърът. Вече са из-
готвени 51 регионални 
плана за ВиК. Предстои 
разработването и на 16 
прединвестиционни 
проучвания.

Бизнесът е готов да 
инвестира в полиго-
ни, на които учени-
ците от профилирани 
гимназии да получа-
ват практическо об-
разование, информи-
ра председателят на 
Българския форум за 
транспортна инфра-
структура и ръково-
дител на катедра „Пъ-
тища“ в УаСГ проф. 
д -р  инж.  Николай 

михайлов. мотив за 
стъпката е засилва-
щият се недостиг на 
кадри в сектор стро-
ителство.  Важно е 
стандартите за обу-
чение в тези полиго-
ни да са еднакви за 
цялата страна, смятат 
обаче от Камарата на 
строителите в Бълга-
рия. Друга мярка за 
подобряване на ква-
лификацията на ра-

ботещите в бранша е 
въвеждане на задъл-
жителен професиона-
лен стаж. „магистър 
няма да се дипломира 
без 100 дни стаж в 
индустрията“, насто-
яват от бизнеса. Пла-
нирано е министер-
ството на труда и со-
циалната политика да 
отпусне 400 милиона 
лева на бизнеса да 
създава възможност 

за нови работни мес-
та. Още 200 милиона 
ще бъдат отпуснати 
наесен. Създава се и 
Институт за профе-
сионална подготовка, 
който ще обучава ка-
дри за строителния 
бранш.

На ФОКУС

Глад за кадри в строителството
Правителството прие решение за 

отчуждаване на части от 17 имота с 
обща площ 578 кв. м за реконструк-
цията на съществуващи електро-
проводи по железопътната линия 
Пловдив-Свиленград. Терените се 
намират в местностите „Табите“ и 
„Сувантията“ в землището на гр. Лю-
бимец, съобщават от пресслужбата 
на кабинета.

Процедурата се финансира от На-
ционална компания „Железопътна 
инфраструктура“, която трябва да 
уведоми собствениците за решение-
то.

То може да бъде обжалвано по 
реда на административно-проце-
суалния кодекс в 14-дневен срок от 
съобщаването му.

Кабинетът учреди и безвъзмездно 
безсрочно право на строеж в полза 
на община Добричка върху четири 
имота - държавна собственост, с обща 
площ 3,6 дка. Терените се намират в 
землищата на селата Стожер и Драга-
ново и са необходими за изграждане 
на пътна връзка до регионалното депо 
за твърди битови отпадъци. Обектът 
се реализира по Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.“.

Отчуждават имоти за изграждането 
на жп линията Пловдив–Свиленград

Правителството инвестира 1,6 млрд. лева 
в подобряване на пътната инфраструктура

В момента в строителството 
има 7571 технически ръководите-
ли със средно образование. Реално 
работещите хора в строителния 
бранш са 180 хиляди, което оз-
начава, че ни трябват поне още 
толкова технически ръководители. 

Тежко е положението и с квали-
фикацията на работниците и бри-
гадирите, липсват кадрите, които 
навремето подготвяха СПТУ-тата 
и професионалните центрове. Тези 
хора сега работят извън Бълга-
рия. Разчитаме на Институт за 
професионална подготовка, който 
ще създава политики в областта 
на професионалното образова-
ние и ще осъществява тези идеи. 
Осъществили сме и конкретни 
дейности с Немската строителна 
камара. Обучаваме млади хора, 
които са ни подадени от минис-
терството на труда и социалната 
политика, включително и по про-
грама „Еразъм“. Те преминават 
курсове за езикова подготовка тук 
и след това отиват да учат в цен-
тровете в Германия. Проблемът е, 
че когато германските колеги ме 
попитат ще се върнат ли тези хора 
в България, аз признах, че повече-
то вероятно няма да го направят.

Липсват подготвени 
технически ръкводители

Светослав Глосов, председател на КСБ:
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Завършваме най-големия проект в историята 
на общината - обновлението на водния цикъл 

Разговаря  
Цвета ИВАНОВА

- Г-н Гергов, вижда ли 
се краят на най-големия 
и в същото време на най-
критикувания проект на 
общината - обновлени-
ето на водния цикъл на 
града?

- Да, вижда се. Изпъл-
нението на проекта е към 
своя край. Подмяната на 
тръбите за чистата вода и 
за отпадната приключи, 
сега върви възстановява-
нето на уличните платна 
след голямото разкопава-
не. Проектът наистина е 
най-големият в история-
та на общината. Сменени 
са водопроводите по 40 
улици с обща дължина 
13 648 м. По 46 улици са 
сменени канализацион-
ните тръби с обща дъл-
жина 16 501 м, изграден е 
нов колектор от каналната 
помпена станция № 1 до 
пречиствателната стан-
ция за отпадни води. Тя 
се изгражда в момента. 
За изпълнител е избрана 
фирмата „Понс Вабаг Еко 
- Видин“, а консултант е 
ДЗЗД „Логистика - м“. За 
пръв път Видин ще има 
такава станция, което оз-
начава, че Дунав ще тече 
по-чист след Видин. Пол-
зите са и други - броят на 
свързаните с чиста вода 
потребители е почти 100 
процента. От 90 процента 
сега, броят на жилищата, 
свързани с каналната мре-
жа, става 95 процента.

- Каква е финансовата 
стойност на този проект?

- Най-голямата в ис-
торията на общината. За 
пръв път за чиста питей-
на вода се влагат 75 млн. 
лв. От тях 25 млн. лв. е 
стойността на пречиства-
телната станция за отпад-
ни води. Финансиране-

то е чрез Оперативната 
програма „Околна среда“, 
национално и общинско. 
Приносът на общината е 
2,6 млн. лв.

- Кога започна изпъл-
нението на проекта и 
защо видинчани него-
дуват срещу разкопава-
нето?

- Изпълнението на про-
екта започна на 4 ноем-
ври 2013 година, а пър-
вата копка официално бе 
направена на 9 декември 
същата година. През 2014 
година заради липса на 
европейски средства из-
пълнението на проекта 
бе спряно. Това породи 
недоволството на граж-
даните на Видин. Защото 
някои улици останаха не-
проходими по-дълго от 
предварително обявеното 
време. Недоволството бе 
породено от невъзмож-
ността да се придвижваш 
с автомобил по улиците на 
града. Имаше недоволство 
и заради разкопаването на 
основния булевард „Па-
нония“, който бе преас-
фалтиран изцяло година 
преди началото на водния 
проект. Но това е станало 
при моя предшественик 
- защо е трябвало да бъде 
асфалтиран, когато е пред-
стояло разкопаване зара-
ди водния цикъл, не ми е 
известно. Сега духовете 
се успокояват - все пак 
хората виждат, че улици-
те се възстановяват след 
разкопаването. Ползата от 
този проект е огромна, но 
хората ще оценят това по-
късно. Сега се дразнят от 
неудобствата за движение-
то и запрашеността, която 
предизвикват строителни-
те работи.

- С кой друг проект 
ще бъде белязан манда-
тът ви?

- С изграждането на 
депото за твърди битови 

и строителни отпадъци. 
Това е проект, за който са 
работили и моите предше-
ственици. Но реализация-
та му стана възможна през 
последните две години. На 
13 км от Видин изгради-
хме модерно сметище. То 
се простира върху площ 
от 22 хектара. Има две 
клетки, в които за 20 годи-
ни трябва да бъдат депо-
нирани 516 000 т отпадъ-
ци. Към него е изградена 
модерна инфраструктура 
- има клетка за неопасни 
отпадъци, съоръжение за 
оползотворяване на строи-
телни отпадъци, собствена 
пречиствателна станция за 
отпадни води, инсталация 
за улавяне на оделяните 
газове, инсталация за ком-

постиране. Предназначено 
е не само за Видин, но и 
за останалите 10 общини 
в областта. В него вече 
работят 12 души.

- Каква е стойността 
на депото?

- 20 млн. лв. Средствата 
са от Европейския еколо-
гичен фонд. Получихме 
ги чрез Оперативната про-
грама „Околна среда“.

- Как Видин успя да 
вземе най-много пари 
от новата Оперативна 
порграма „Региони в 
растеж“? При 19 млн. за 
Монтана и малко повече 
за Враца, Видин ще усво-
ява цели 38 млн. лв. 

- Ние разполагаме с го-
тови проекти за обновле-
ние на 7 знакови сгради 
и на централното градско 
пространство. Ще дадем 
нова визия на музея „Ко-
нака“, на сградата на Дра-
матичния театър, на ста-
рото СОУ „цар Симеон 
Велики“, на младежкия 
дом и Природо-матема-
тическата гимназия. Ще 
ремонтираме основно и 
Художествената галерия. 
Напълно по нов начин ще 
изглежда и центърът на 
Видин с фонтаните. Общо 
ще бъдат обновени 38 000 
кв. м. Средствата ще стиг-
нат и за изпълнение на 
други проекти.

- Кои от останалите 
проекти също носят про-
мени на Видин?

- Във Видин се изпъл-
нява един голям социален 
проект - строим жилища 
за 280 души, които са от 
рисковите групи от на-
селението. Жилищата са 
разположени на две места 
- в кварталите „Гео ми-
лев“ и „Строител“. Надя-
вам се, че още тази есен 
определените хора ще ста-
нат новодомци. Това са 
общински жилища, които 
те ще ползват за срок от 5 
години.

- Има ли проекти, кои-
то се изпълняват от дър-
жавни организации, но 
са във Видин?

- Да. мостът над Дунав, 
който ни свързва с Европа 
и с отсрещния румънски 
град Калафат, е най-го-
лемият от тях. Той беше 
открит през 2013 година. 
В момента се изпълнява 
и друг много важен про-
ект на министерството 
на транспорта и инфор-
мационните технологии 
- изгражда се мрежа за 
високоскоростен интернет. 
От нея ще се ползват об-
щините Видин, макреш, 
Чупрене, Димово и Бело-
градчик. Общата дължина 
на трасето във Видинско 
е 106 км. Това ще ни даде 
възможност за по-сигурни 
връзки с публични инсти-
туции в Сърбия и Румъния 
и възможност да разработ-
ваме общи проекти.

- С кои от малките 

проекти се гордеете?
- Реализирахме много 

по-малки проекти. Едни 
със средства на община-
та, други - на спонсори 
и дарители. Гордея се, че 
успяхме да изградим и мо-
дернизираме над 20 дет-
ски площадки във всички 
квартали на града.

- А от неинфраструк-
турните проекти?

- Проектите за създа-
ване на фестивали на из-
куствата - „Дунавски въл-
ни“, „мостът“, „Бъдин“, 
„Щуроландия“ и др. Хора-
та се научиха почти всеки 
ден да се събират на цен-
тралния площад и да се 
наслаждават на изкуство-
то на гостуващи известни 
състави. Бих искал тези 
фестивали да продължат 
да се провеждат и през 
следващите години.

- Какво оставяте за 
следващия мандат?

- Проектът за изграж-
дане на интегрирана и 
устойчива градска среда. 
Имаме и други, както и 
идеи за нови. целта ни е 
да подобряваме условията 
за живот във Видин, да 
създаваме качествена град-
ска среда. Оказва се, че 
не само липсата на работа 
гони видинчани из други-
те градове на страната и 
чужбина, но и средата на 
живот. Ето защо тази цел 
трябва да стане най-важна-
та в работата на общината.

РЕГИОНИ
Герго Гергов, кмет на Видин: 

Герго Гергов 
управлява Ви-
дин от послед-
ните местни 
и з б о р и  п р е з 
2 0 11  г од и н а . 
Има финансо-
ва специалност 
от УНСС. Две 
години след за-
в ъ р ш в а н е т о 
на висшето си 
образование е 
работил в Ан-
глия. След връ-
щането си по-
стъпва в клона 
на Булбанк във 
Видин, който 
оглавява до из-
бирането си за 
кмет.

През последните 3 години инвестирахме над 116 млн. лв.

Поли ВАСИЛЕВА

министърът на земеделието и 
храните Десислава Танева направи 
първа копка за рехабилитация на 
водоснабдителната мрежа на 4 села 
от община Бяла Слатина. Стартът 
на строителните работи бе даден в 
село Търнак, но подмяна на тръбите 
предстои и в селата Галиче, Габаре, 
Попица.

Изпълнението на проекта започва 
веднага. Крайният срок за завърш-
ването му е 15 септември т.г.

Финансирането е осигурено чрез 
Програмата за развитие на селските 
райони. Стойността на проекта е 5,6 
млн. лв. Обновената водоснабдител-
на мрежа ще осигури непрекъсна-
тост в снабдяването, чиста питейна 
вода за всички жители на селата и 
възможност за инвестиции и бизнес.

Над 1 милиард евро са инвести-
рани в селските райони чрез съща-
та програма през първия период, 

изтъкна Десислава Танева. Те се 
усвояват с 1306 проекта. 234 от тях, 
на стойност 800 млн. лв., се отнасят 
до обновление на водната инфра-
структура. 89 вече са приключени и 
са платени. През новия програмен 
период за същата инфраструктура 
се отделят 625 млн. евро. 

Във Врачанско Десислава Танева 
откри дневен център за стари хора 
в град Оряхово, изграден с пари по 
Програмата за развитие на селски-
те райони, както и рехабилитиран 

общински път. 7-километровата 
отсечка свързва селата Галово-Кру-
шовене-Остров.

За центъра за стари хора е напра-
вен ремонт на сградата на бивше 
училище в Оряхово. Покривът и въ-
трешните пространства са обновени 
основно, подменена е ВиК инста-
лацията, канализацията, направена 
е нова отоплителна инсталация, из-
граден е кухненски блок. Сградата 
отговаря на всички европейски из-
исквания за енергийна ефективност.

Рехабилитират ВиК мрежата 
на 4 белослатински села
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Лилия ЦВЕТАНОВА

Ново парково прос-
транство ще бъде из-
градено на мястото на 
цирковата площадка 
във Велико Търново. 
Наскоро министерски-
ят съвет прехвърли на 

старопрестолната об-
щина собствеността 
на атрактивния терен, 
който беше държавна 
собственост. Площта на 
имота, който се намира 
в района на Качица, е 
18 дка. Проектирането 
на парка в него ще бъде 
възложено до дни, съ-

общиха от общината. 
По думите на кме-

та Даниел Панов, фи-
нансиране за обекта ще 
бъде търсено по новата 
оперативна програма 
„Региони в растеж“. 
Неодавна той подписа 
договор за предоставя-
не на средства за целия 

програмен период на 
стойност 53 млн. лв. От 
тях 43 млн. лв. ще бъ-
дат инвестирани в ин-
фраструктурни проекти 
за зелена и достъпна 

градска среда.
Велико Търново ще 

кандидатства за финан-
сиране на ремонта на 
редица паркове, които 
не са добре обгрижва-

ни, но имат потенци-
ал да се превърнат в 
атрактивни места за 
отдих на жителите на 
града, каза още кметът 
Панов.

Николай АНТОНОВ

От гр .  Белица  до 
Парка за танцуващи 
мечки в Рила планина 
вече се пътува по ас-
фалт и се стига само за 
петнайсетина минути. 
В ход са довършителни-
те дейности от рехаби-
литацията на 11-кило-
метровата пътна отсеч-
ка, която свързва града 
с мечото селище, съоб-
щи кметът на Белица 
Ибрахим Палев. 

Предстои да се мон-
тират мантинели, да се 
направи хоризонтална-
та и вертикалната мар-
кировка, да се офор-
мят крайпътните съо-
ръжения и отбивките 
за горските пътища, за 
да приключат изцяло 
строително-ремонтни-
те дейности. С това, 
по думите на кмета, 
се слага край на една 
дългогодишна одисея, 
а уникалният парк и 
тази красива част на 

Рила стават достъпни 
за туристите през всич-
ки сезони. Ремонтът на 
пътната отсечка, коя-
то преди това бе в ока-

яно състояние, е част 
от проект на община 
Белица, финансиран по 
Програмата за развитие 
на селските райони.

Асфалтов път свързва вече Белица 
с Парка за танцуващи мечки

Цвета ИВАНОВА

модерна оптична ка-
белна инфраструктура 
се изгражда във Видин, 
съобщиха от областната 
управа. мрежата за ви-
сокоскоростен интернет 
ще стига до общините 
Кула, макреш и Чупре-
не. Към мрежата с от-
ворен достъп ще бъдат 
свързвани училища, чи-
талища, болници и об-
щински адмиистрации в 
Димово и Белоградчик. 

Общата й дължина е 106 
км.

Системата ще поз-
воли съединяване и с 
оптичните телекому-
никационни мрежи на 
Сърбия и Румъния. Това 
ще даде възможност да 
се използват високоско-
ростни защитени теле-
комуникационни канали 
за информация. Ще се 
облекчи и съвместната 
работа между изследо-
вателски, образователни 
и публични организа-
ции при изпълнението 

на общи проекти.
О п т и ч н ат а  ка бе л -

на инфраструктура на 
Видин ще обхваща 29 
общински центъра и 24 
села. Тя е част от проек-
та за изграждане на мре-
жа за високоскоростен 
интернет на миинстер-
ството на транспорта, 
информационните тех-
нологии и съобщенията, 
която се финансира чрез 
Оперативна програма 
„Регионално развитие“. 
Дължината на всички 
трасета е 870 км. 

Изграждат оптична кабелна 
мрежа във Видинско

РЕГИОНИ

Велико Търново превръща 
циркова площадка в зелена зона

международен конкурс за проек-
тиране на терена на Старото военно 
училище ще инициира кметът на 
Велико Търново Даниел Панов. Това 
ще се случи след като бъде актуали-
зиран Подробният устройствен план, 
разработен през 2001 г. Градоначал-
никът вече е възложил задачата на 
регионалната колегия на Камарата 
на архитектите в България. Той при-
помни, че преди време седем екипа 
изготвиха идейни проекти за терена. 

„Категоричен съм, че това трябва 
да бъде новият градски център - с 
много зеленина, пешеходни зони, 
спортни и детски съоръжения, кон-
цертна зала, конгресен център, нова 
библиотека. можем да кандидат-
стваме за финансиране за инфра-
структурата и подземните гаражи в 
района. Необходимо е обаче да се 
извърши проектиране, а строител-
ството да протече на етапи“, посочи 
Панов. 

КОНКУРС
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Поли ВАСИЛЕВА

На последното си за-
седание Общинският 
съвет в мездра реши 

общината да купи Дома 
на железничаря, който е 
затворен от доста време 
и не развива дейност. 
Обектът е собственост 
на БДЖ - „Товарни пре-

вози“ ЕООД. Сделка-
та обаче ще стане през 
2016 година, тъй като 
в бюджета на община-
та за тази година сред-
ства за покупката не са 

предвидени. До ноем-
ври 2015-а БДЖ трябва 
да представи актуал-
на оценка за стойност-
та на сградата, както 
и документи за право 
на собственост и за 
учредяване на право на 
строеж на Дома. Сегаш-
ната оценка е с изтекъл 
срок на валидност. Спо-

ред нея сградата струва  
487 021 лв.

Интерес към Дома на 
железничаря има и от 
страна на Национална-
та компания „Железо-
пътна инфраструктура“. 
Но тъй като теренът, на 
който е построена сгра-
дата, е общинска соб-
ственост, БДЖ е длъж-

на съгласно Закона за 
собствеността да го 
предложи най-напред 
на общината.

Домът на железни-
чаря е една от знако-
вите сгради в центъ-
ра на мездра. Общи-
ната трябва да реши и 
за какви нужди ще го 
ползва след покупката.

ДНСК продължава 
акцията за премахване 
на незаконните строежи 
в квартал „Кремиковци“ 
н а  о б щ и н а  Г ъ рм е н . 
Една от постройките бе 
съборена доброволно от 
обитателите й, а на дне-
вен ред са още 3 обекта. 
Заповеди за събаряне са 
връчени на нарушите-
лите, обитаващи неза-
конни строежи. Задъл-
жително изискване на 
административно про-
цесуалния кодекс е пре-
ди да се пристъпи към 
принудително премах-
ване, до нарушителите 
да се отправят покани за 

доброволно изпълнение, 
поясниха от ДНСК. По 
89 от връчените покани 
срокът за доброволно 
изпълнение е изтекъл. 
До момента са провере-
ни 63 незаконни стро-
ежа и е установено, че 
те не са премахнати. 
Поради това са пред-
приети действия по при-
нудително изпълнение.

З а  п ъ р в и т е  ч е т и -
ри обекта акцията по 
събаряне започна на 
29.06.2015 г., а за дру-
гите два строежа е опре-
делено премахването да 
започне на 13.07.2015 г. 
За осем от незаконните 

строежи е установено, 
че след издаване на за-
поведите са надстро-
явани, поради което за 
новите незаконни час-
ти ще бъдат проведени 
нови производства по 
премахване. Процеду-
рите по събаряне в квар-
тала са планирани съо-
бразно възможностите 
на строителните фирми 
и ДНСК, ангажирани 
с акцията, и се органи-
зират със съдействието 
на кмета на Гърмен, об-
ластния управител, ди-
рекция „Социално под-
помагане“ и органите на 
мВР.

Все по-активен става 
пазарът на жилища в зат-
ворени комплекси, а ин-
веститорите се опитват 
все повече да отговарят 
на нарасналото търсене, 
отчитат от консултант-
ска компания Colliers. 
Към момента в процес 
на строителство са три 
комплекса, а инвести-
торите в още четири са 
обявили намеренията си 
да стартират проекти-
те. Водещите фактори 
при избор на такъв тип 
жилище са район, функ-
ционално разпределение 
и добро съотношение 
между качество и цена. 

Не по-малко важни са и 
наличието на паркомес-
та, зелени площи, детски 
площадки и бърз дос-
тъп до ключови артерии. 
Обикновено апартамен-
тите се продават в голя-
мата си част „на зеле-
но“, заради по-слабото 
предлагане в сегмента, 
а основните купувачи са 
семейства с деца и по-ви-
соки доходи.

Най-предпочитани са 
комплексите в райони 
като Симеоново, Драга-
левци, Бояна, малино-
ва долина, Камбаните. 
Локациите се избират 
според качеството на ин-

фраструктурата, комуни-
кативността и близостта 
до главни пътни артерии, 
както и наличието на об-
ществен транспорт. Спо-
ред анализите, търсенето 
продължава да изпревар-
ва предлагането. Това 
води и до връщане на ин-
тереса към сделките на 
етап строеж. Същевре-
менно ръстът на предла-
гането е само 1% заради 
един-единствен завър-
шен комплекс в полите 
на Витоша. Така броят 
на жилищните единици 
в сегмента достига 6,580 
апартамента, редови или 
самостоятелни къщи.

ИмОТИ

Расте интересът към жилища 
в затворени комплекси

Общината в Мездра купува Дома на железничаря

ДНСК срещу незаконните строежи 
в кв. „Кремиковци“ на Гърмен

Имот в асеновград 
продаде за рекордните 
800 200 лв. Национал-
ната агенция за прихо-
дите (НаП) - Пловдив. 
Парцелът с площ 2755 

кв. м се предлагаше на 
търг заедно с простроен 
върху него производ-
ствен обект. С прихода 
от продажбата ще бъдат 
покрити на 100% данъч-

но-осигурителните за-
дължения на предишния 
собственик, уточняват 
от териториалната ди-
рекция.

Със същата цел - по-
гасяване на дълг към 
бюджета, НаП - Плов-
див стартира продажби-
те на фитнес зала за 114 
000 лв. и SPA център за 
81 000 лв. И двете поме-
щения се намират в база 
за отдих в Пампорово, 
на 150 метра от долна-
та станция на лифта за 
хижа „Студенец“. Фит-
нес залата не е обзаве-
дена със спортни уреди, 
а SPA центърът е със са-
уна, две джакузита, зала 
за масаж, душ кабини и 
санитарни помещения. 

НАП продаде сграда в Асеновград 
за рекордните 800 200 лв.

НА МУшКА
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Две жп отсечки у нас 
- София-Волуяк и София-
Елин Пелин, получават 
финансиране от механи-
зма за свързване на Ев-
ропа, съобщиха от ЕК. 
В рамките на програма-
та Брюксел ще отпусне 
средства и за проект за 

подобряване на корабо-
плаването по р. Дунав, по 
който България работи 
съвместно с Румъния.

Ремонтът на жп лини-
ята София-Волуяк е на 
стойност над 104,5 млн. 
евро, като от механизма 
може да се финансират до 

73% от него. За жп отсеч-
ката София-Елин Пелин 
са необходими малко под 
68 млн. евро, като делът 
на средствата от финан-
совия инструмент достига 
85 на сто. Проектът за ко-
рабоплаването е за малко 
над 7 млн. евро и също ще 

получи 85% финансиране.
Решението на ЕК тряб-

ва да бъде официално 
прието от Комитета по 
механизма за свързване 
на Европа, който ще за-
седава на 10 юли 2015 г. 
След това отделните спо-
разумения за отпускане на 

безвъзмездна помощ ще 
бъдат подготвени от Из-
пълнителната агенция за 
иновации и мрежи (INEA) 
и ще бъдат сключени с по-
лучателите на средствата 
през втората половина на 
2015 г., поясняват от Ко-
мисията.

България кандидатства 
по програмата и с проект 
за модернизацията и на 
жп линията Видин-мед-
ковец, който обаче не е 
в списъка с избраните за 
финансиране, стана ясно 
след оценката на предло-
женията.

ИНФРаСТРУКТУРа

Поли ВАСИЛЕВА

Общината в Берко-
вица изготви проект за 
прокарване на минера-
лен водопровод от село 
Бързия до града. По 
8-километровото трасе 
вода от минерален из-
вор в Бързия ще бъде 
доставена за нуждите 
на бъдещ балнеолечебен 
център.

Преди изработването 
на проекта общината от-
чужди имоти, през които 
преминава тръбата. Оча-
ква се строителните ра-

боти да започнат в края 
на август.

Берковица е имала та-
къв водопровод и ми-
нерална баня. Тръбите 
обаче са разрушени. Ба-
нята отдавна е собстве-
ност на частната фирма 
„Геотехмин“. Продадена 
и е през 2006 година. 
Фирмата ще изгради са-
мия водопровод, както и 
балнеолечебницата. Това 
е предвидено с договора 
за приватизация на би-
вшата баня.

Проектът на „Геотех-
мин“ предвижда из-
граждане на съвременен 

комплекс за лечение и 
отдих. Освен лечебница, 
ще бъде изграден и ба-
сейн с минерална вода, 
детски кътове и спортни 
площадки.

Брюксел финансира две жп отсечки у нас

Общината в Берковица изготви 
проект за минерален водопровод

Приключи третият 
етап 3 от рехабилита-
цията и разширяването 
на ВиК мрежата на гр. 
Габрово - част от Интег-
рирания проект за водния 
цикъл на града, информи-
рат от фирма „Пътинже-
неринг“ ЕООД , изпъл-
нител на етапа. Изгра-
дени са около 4 км нов 
водопровод и около 3 км 
нова канализация само 
в кв. „Беленци“, както и 
изцяло нова пътна мрежа 
в кварталите „Беленци“ 
и „Лисец“. Подменена е 
и водопроводната мре-
жа в централната градска 
част - от часовниковата 
кула на площад „Пър-
ви май“ към Шиваров 
мост. монтиран е също 
чугунен магистрален во-
допровод, който започва 
от Шиваров мост, преми-
нава по улиците „Неофит 
Рилски“, „Николаевска“, 

„цанко Дюстабанов“ и 
стига до площада, от-
където ремонтните дей-
ности са поети от фирма 
„Станилов“. Другият по-
важен обект, включен в 
проекта, е изграждане на 
довеждащ водопровод от 
Пречиствателната стан-
ция за питейни води към 
разпределителната шахта 
на град Габрово, откъде-
то водата тръгва по двата 
бряга на реката по чугу-
нени водопроводи - еди-
ният стига до пл. „Първи 
май“, другият върви по 
бул. „априлов“. Според 
строителните компании, 
реализирали проекта, 
тази задача е била голямо 

предизвикателство, тъй 
като не се прави често 
толкова голям водопро-
вод - с диаметър 90 см. 
Освен това е приложена 
и безизкопна технология, 
която се използва на мал-
ко места в страната. Об-
щина Габрово е заложила 
по проекта около 2 км и 
700 м тръби да се поло-
жат безизкопно при реха-
билитацията на етерни-
тов водопровод от водоем 
Любово до града, който 
попада в републиканския 
път Шипка - Габрово - 
Велико Търново, чиято 
настилка е нова и не е 
трябвало да бъде нару-
шавана.

Ще се отпуснат средства и за подобряване 
на корабоплаването по р. Дунав

През втората полови-
на на юли се очаква да 
стартират ремонтните 
дейности по столичния 
бул. „Витоша“ в участъ-
ка между НДК и Юж-
ния парк, съобщи кметът 
Йорданка Фандъкова, 
която инспектира работа-
та по бул. „цариградско 
шосе“. Преди 15 септем-
ври ще приключи рабо-
тата по булеварда и пъ-
туващите ще могат да се 
придвижват без пробле-
ми от „Орлов мост“ до 
началото на магистрала 
„Тракия“. На 15 юли пък 
ще бъде пуснато движе-
нието в тунела и естака-
дата при алея „Яворов“, 
където тече цялостен ре-
монт и саниране, каза 
още Фандъкова. По ду-
мите й, там ситуация-
та е била много тежка и 
са падали отломки пре-

ди началото на ремон-
та. В момента усилено 
се работи и при „Руски 
паметник“, където се 
премества трамвайната 
линия и се подменя кана-
лизацията, която е на по-
вече от 100 години. Там 
се изгражда и първият 
участък от т.нар. зелена 
трамвайна линия, която 
на следващ етап ще про-
дължи към площад „ма-
кедония“, каза още кме-
тът. Работи се и на моста 

на бул. „Сливница“ при 
„Захарна фабрика“. Там 
все още се извършват 
укрепителни дейности, 
но съвсем скоро ще запо-
чне и наземната работа. 
Фандъкова увери, че се 
следи много внимателно 
качеството на работата 
на изпълнителите. Еки-
пи на агенция „Пътна 
инфраструктура“ правят 
измервания на готовите 
участъци, преди да бъдат 
пуснати в експлоатация.

Ремонтират „Витоша“ от НДК до парка 
след 15 юли

Центърът на Габрово с нова 
BиК мрежа
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Две балкански страни, 
които са и членки на ЕС, 
са най-застрашени от кри-
зата в Гърция, твърдят 
финансови анализатори 

от Royal Bank of Scotland 
(RBS). Това са България 
и Румъния. „Въпреки 
уверенията на централ-
ните банки, че гръцките 

дъщерни дружества са 
добре капитализирани и 
дори изолирани, смята-
ме, че тези две страни са 
най-силно застрашени от 
негативни икономически 
последици заради кризата 
в Гърция“, се посочва в 
оценката на RBS.

Българската икономи-
ка, която преодоля фина-
совата криза и отбеляза 
ръст с около 1 процент, е 
тясно обвързана с гръц-
ката икономика, твърдят 
анализаторите. Седем 
процента от българския 
износ е предназначен за 
Гърция. Нито една друга 
страна на Балканите не 
изнася повече продукция 
в Гърция. България про-
дава на южната си съсед-
ка най-вече облекло, ме-
тали и електроенергия. И 
обратното - Гърция е един 

от най-големите чуждес-
транни инвеститори в 
България. ако банките 
на атина останат затво-
рени за по-дълъг период 
от време и страната не 
получи нова финансова 
инжекция, това немину-
емо ще създаде вакуум 
в разплащанията с чуж-
дестранните партньори, 

считат финансисти.
„ако Гърция е в реце-

сия, това се отразява на 
българската икономика 
в много по-голяма сте-
пен, отколкото на дру-
гите страни в региона“, 
съобщават от UBS Wealth 
Management. а анализа-
тори за Източна Европа 
в лондонската IHS по-

сочват, че ако гръцките 
филиали на банки в Бъл-
гария останат без пари, 
българските власти едва 
ли ще започнат да ги 
спасяват. Страната още 
страда от кризата с КТБ 
и няма да поеме излиш-
ни финансови рискове, 
прогнозират от Royal 
Bank of Scotland. 

Четири нови онлайн 
услуги пусна Национал-
ният осигурителен ин-
ститут (НОИ) от 1 юли.

Гражданите вече имат 
възможност да заявят по 
електронен път искане за 
издаване на удостовере-
ние за получен доход от 
пенсия (и добавка) и за 
ползване в друга държа-
ва. С издаденото удосто-
верение те доказват при 
необходимост получения 
доход.

Друга нова услуга е 
„Издаване на удостове-
рение за месечен размер 
на получаваните суми 
за пенсия (и добавка) 
и за ползване в друга 
държава“. Издаденият 
документ може да пос-
лужи на гражданите за 
доказване при необходи-
мост на месечния размер 
на получаваната от тях 

сума.
Третата услуга - „Из-

даване на удостоверение 
за обстоятелството, че 
лицето не е пенсионер“, 
може да е от полза на 
гражданите с настоящ 
адрес на територията на 
други държави, които 
трябва да доказват обсто-
ятелството, че не полу-
чават пенсия, отпусната 
по законодателството на 
Република България.

Изплащането на не-

получена пенсия от по-
чинал пенсионер също 
ще бъде възможно чрез 
подаване на заявление 
по електронен път от 
наследниците към съот-
ветното териториално 
поделение, посочват още 
от НОИ.

Новите  елект рон -
ни услуги са достъпни 
чрез интернет страни-
цата на Националния 
осигурителен институт -  
www.nssi.bg.

ИКОНОмИКа

България и Румъния най-застрашени от гръцката криза

НОИ пусна 4 нови онлайн услуги

Съвет по енергийна 
сигурност към минис-
терския съвет ще коорди-
нира националната поли-
тика в сектор „Енергети-
ка“ и ще определя прио-
ритетите на България в 
рамките на Европейския 
енергиен съюз. Решение-
то е прието на заседание 
миналата седмица, съоб-
щиха от правителствения 
пресцентър.

Оттам посочиха, че 
ролята на новата струк-
тура е свързана с про-
веждането на интегрира-
на енергийна политика 
за осигуряване на дос-
тъпна енергия за потре-
бителите, за модерниза-
ция и доизграждане на 
националната енергийна 
инфраструктура и про-
веждането на реформи в 

сектора.
Съветът ще отговаря 

за ефективната коорди-
нация между различните 
ведомства, които имат 
отношение към въпро-
сите на енергийната си-
гурност на страната. Той 
ще следи енергийната 
политика и свързаните с 
нея външнополитически 
приоритети, включител-
но участието на страна-
та в инфраструктурни 

трансгранични проекти в 
Югоизточна Европа. 

Председател на съвета 
ще бъде вицепремиерът 
Томислав Дончев, а него-
ви заместници - енергий-
ният министър Теменуж-
ка Петкова и министърът 
на външните работи Да-
ниел митов.

Заседанията на новия 
правителствен орган ще 
се провеждат веднъж ме-
сечно при закрити врата. 

Специална структура координира 
политиките в енергийния сектор Общият размер на де-

позитите в български 
банки в края на май е 
70,6 млрд. лв., от кои-
то 60,2% са привлечени 
от домакинства. През 
месец май влоговете на 
физически лица се уве-
личават с 204 млн. лв. 
(0,5%) до 42,5 млрд. лв,. 
показва статистиката. 
Висока ликвидност и 
увеличена печалба на 
банките, ръст на депо-
зитите, въпреки истори-
чески ниските лихви, и 
спад на кредитите, сочат 
данните на Българска-
та народна банка (БНБ) 
към края на май 2015 г.

Отчетената за петте 
месеца на годината пе-

чалба на банковия сек-
тор е 447 млн. лв., което 
е с 83 млн. лв. повече 
спрямо същия период на 
2014 г. и със 73 млн. лв. 
повече спрямо натрупа-
ната до края на април 
2015 г.

Основен фактор за 
подобрената доходност 
е повишеният нетен 
лихвен доход. Натру-
паната обезценка на 
кредитите и вземания-
та в отчета за приходи-
те и разходите към 31 
май 2015 г. е 321 млн. 
лв. при 336 млн. лв. за 
първите пет месеца на  
2014 г.

Общите активи на 
банковата система въз-

лизат на 83,4 млрд. лв. 
в края на май. В края на 
текущия период брутни-
те кредити възлизат на 
60,7 млрд. лв., от кои-
то 55,1% са експозиции 
към нефинансови пред-
приятия. Спрямо края 
на април кредитите на 
нефинансови предпри-
ятия намаляват с 380 
млн. лв. (1,1%) под вли-
яние на извършени про-
дажби на портфейли.

Брутният размер на 
заемите за домакинства 
е 18,5 млрд. лв., или 
30,5% от брутните кре-
дити и аванси. През май 
вземанията от населени-
ето се увеличават с 46 
млн. лв. (0,2%), като при 
жилищните ипотечни 
кредити е отчетен не-
значителен спад, а при 
потребителските - слабо 
увеличение. 

Към момента банко-
вата система в страна-
та запазва високо ниво 
на ликвидност. В края 
на месец май коефици-
ентът на ликвидност е 
33,58%, при 32,93% към 
края на април.

Домакинствата спестиха 
204 млн. лв. през май

Royal Bank of Scotland:
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ПРОЕКТИ

- Защо избрахте да се 
реализирате в България?

- Защото за мен е инте-
ресна средата в България. 
Освен че е пословично 
„дива“, хаотична и може 
да откаже много хора, тя е 
и предизвикателство - да 
преоткриеш постепенно 
корените си и да ги прет-
вориш в идентичност, да 
се опиташ да промениш 
начина на мислене в себе 
си и хората наоколо и да 
повярваш, че клишетата 
могат да бъдат разруша-
вани лека-полека, с малки 
или по-сериозни стъпки. 
Вдъхновение може да бъде 
намерено навсякъде около 
нас, стига да се научим да 
се вглеждаме по-дълбоко. 
аз харесвам да живея в 
България - тук се науча-
ваш да импровизираш във 
всяка сфера на живота, 
включително и в работата 

си - в това има определен 
чар. Но това не означава, 
че съм си поставила някак-
ви географски граници - 
важното за мен е да работя 
по проекти, в които вярвам 
и които са ми интересни.

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

- Това, което може да е 
предизвикателство, може 
да е и трудност. Всички 
знаем, че процесите в Бъл-
гария почти никога не вър-
вят гладко в която и да е 
сфера. Тъжно ми е, че все 
още при доста проекти се 
работи със занижени очак-
вания и критерии, които не 
на 100% съвпадат с моите. 
Че невинаги има адекватен 
диалог между проектанти 
и инвеститори и че поня-
кога „правенето на бизнес“ 
дава като резултат неба-
лансирана, дори опорочена 

среда. Иска ми се това да 
се промени и хората да 
мислят по-дългосрочно. 
Защото архитектурата има 
силата да променя терито-
рии и начин на живот на 
хората и аз силно мечтая 
да успяваме да правим по-
вече положителни проме-
ни с проектите си.

- В какви обществени 
каузи във Вашия град 
бихте се включили? 

- В такива, в които виж-
дам силна идея и възмож-
ност да осъществят някак-
ва положителна промяна 
- било тя директна и ви-
дима или пък по-далечна 
в перспектива. Старая се 
все по-голяма част от про-
ектите, в които участвам, 
да крият в себе си някак-
ва кауза. Съвместните ни 
инициативи с „Хамалоги-
ка“ и „Трансформатори“ 
са израз на този стремеж. 

Би било чудесно хората да 
усетят, че дори и с малки 
действия могат да са част 
от нещо голямо и хубаво. 
Това разбиране идва чрез 
образователни, интересни, 

творчески и взаимодейст-
ващи с хората проекти. За 
да повярват, усетят или 
харесат нещо, те трябва 
да могат да се докоснат 
до него, а още по-добре 

би било, ако се породи не-
обходимост у тях, да про-
дължат сами да действат в 
съответната посока. Това 
прави каузата истински 
устойчива.

Арх. Мариана Сърбова:

Мариана Сърбова e 
архитект по професия 
и художник по душа, за 
който природата и об-
щуването с нея е голямо 
вдъхновение. 

Завършила е специал-
ност „Архитектура“ в 
УАСГ, била е на обмен 
в специалността „Ди-
зайн“ в Hochschule fuer 
Technik в Щутгарт. Ра-
боти в архитектурно 
студио „Мото“. Съосно-
вател е на „Хамалогикa“, 
както и член на сдруже-
ние „Трансформатори“. 

Награда в категория „Living“ от конкурса TileAward 2014, организиран от 
Agrob Buchtal, участие в CONTEMPO 2014 във Варна с проекта СОЛ. На-
гради от Национален преглед на българската архитектура за „Стената на 
Приказките“, гр. Бургас (в екип с арх. Десислава Стоянова) и за офис-сграда 
„На тясно“ също в Бургас. Отличия от „Архимория“ - Бургаски архите-
ктурни награди. III място в конкурса на Трансформатори за Паметника 
1300 години България и др. 

Старая се проектите, в които участвам, 
да крият в себе си някаква кауза

Предизвикателство е да повярваш, че клишетата 
могат да бъдат разрушавани

1. Стената на приказките, гр. Бургас - проект на архитектурно студио
Мото, в екип с арх. Десислава Стоянова

2. „На тясно“, офис-сграда, гр. Бургас
3. Конкурсен проект за Художествена галерия в гр. Бургас - проект 

на архитектурно студио „Мото“, в екип с арх. Десислава Стояно-
ва и арх. Габриела Илиева

4. Проект „Pat(t)io“ - конкурс TileAward 2014, организиран от 
Agrob Buchtal - награда в категория Living

5. Идеен проект за реконструкция на Магазия 1 на територията на 
Пристанище Бургас - проект на архитектурно студио „Мото“, в 
екип с арх. Десислава Стоянова

6. Проект за реконструкция на Културния дом на нефтохимика 
в гр. Бургас - 1 награда в конкурс на Община Бургас - проект на 
архитектурно студио „Мото“, в екип с арх. Десислава Стоянова и 
арх. Габриела Илиева

7. „Солта на живота“ - рисунка от Фестивал на солта 2015, 
организиран от БФБ, Бургаски солници

8. „Памет“ - 3D мапинг върху паметника 1300 години България по 
инициатива на Сдружение Трансформатори и Електрик.Ме - в 
екип с арх. Адриана Сърбова, арх. Галина Милкова и Яни Чаушев1

2

3
4 5

6 7 8
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малка вила в Стром-
боли, недалеч от Сици-
лия, буквално смешна 
за парите им, е любимо 
лятно кътче за стили-
стите Доменико Долче и 
Стефано Габана. Стром-
боли е остров с площ от 
12,5 кв. км и население, 
вариращо между 400 и 
850 души. а безспорна-
та атракция е намира-
щият се на надморска 
височина от 924 метра 
вулкан, който е от най-
активните в цял свят. 
Изригва на всеки 2 ми-
нути. Енергията на това 
място е като магнит за 
Долче и Габана и куп 
знаменитости. На ос-
трова е забранено ново-
то строителство - може 
само да се благоустро-
яват или преустройват 

вече съществуващи сгра-
ди. Движат се единстве-
но електромобили,а но-
щем улиците се осветя-
ват само от звездите.

Двамата ексцентрич-
ни дизайнери са влюбе-
ни в местната бяла куби-
ческа архитектура и ат-
мосферата на първия си 
общ дом до такава сте-
пен, че са ги овековечи-
ли в аромата и опаковка-
та на своя аромат класи-
ка „Living of Stromboli“. 
Долче и Габана купуват 

къщата в края на 90-те 
години, а интериорът е 
изцяло по техен проект, 
повлиян едновременно 
от синевата на морето 
и стихията на вулкана. 
Тандемът преустройва 
напълно сградата и ме-
белировката, запазвай-
ки обаче характерния 
южняшки дух. Всеки 
от артистичната двой-
ка преобразява части от 
пространството по свой 
вкус и въображение.

Единият е романтик 
хедонист, обожаващ тан-
ците и тълпите приятели 
до зори. Затова и цвето-

вете в неговото крило 
са огнени, мебелите - 
тежки, с орнаменти и 
инкрустации, сякаш це-
лунати от вулканичната 
лава.

Другият е гений ин-
троверт, който предпо-
чита спокойствието, до-
машното уединение и 
вечерите в тесен кръг. 
Затова проектираните 
от него части на дома 
са светли, изчистени и 
сякаш приканващи за 
релакс и медитация.

Къщата на магнетич-
ния остров Стромболи 
се ползва като лятна 

резиденция на тандема 
и приятелите им, сред 
които са мадона, Рики 
мартин, Кайли мино-
уг, топмоделът Наоми 
Кембъл и т.н. При обза-
веждането и подредбата 
дизайнерите съобразяват 
средиземноморския си 
дом и с евентуалните 
му гости. Така Наоми 
получава собствена стая, 
издържана в любимия й 
цвят фуксия. При всяко 
нейно гостуване дома-
кините аранжират вази 
с наситено цикламени 
стръкове на популярното 
и у нас цвете обичка.

ИНТЕРИОР

Къща на остров-вулкан вдъхновила Долче 
и Габана за аромата „Living of Stromboli“
Наоми Кембъл има запазена стая в 
крилото за гости, аранжирана от двамата 
дизайнери в любимия й цвят фуксия
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Уникална детска гра-
дина в провинция Донг 
Най във Виетнам стана 
прототип на устойчи-
во образователно прос-
транство в условията на 
тропически климат. За 

изграждането й са при-
ложени различни архи-
тектурни и технологич-

ни решения за спестя-
ване на енергията: зелен 
покрив и фасада, солар-
но отопление на водата, 
пречистване на отпа-
дъчните води. Зданието 
се простира на площ от 
3800 кв.м. То се състои 
от непрекъсната дъл-
га ивица, по която са 
разположени прозорци, 
осигуряващи максимал-
на вентилация и естест-
вено осветление. 

О б e з о п а с е н а  д е т -
ска площадка пък дава 
простор за игра на де-
цата под открито небе. 

Сградата е с необичай-
на заплетена форма, на-
помняща възел, а върху 
покрива й се намират 
истински градини, в ко-
ито целогодишно се от-
глеждат растения.

Про ст ранството  е  
оформено като различ-
ни дворчета и площад-

ки, които са напълно 
достъпни за децата и 
техните преподаватели. 
За успеха на проекта 
спомага и тропическият 
климат на Югоизточен 
Виетнам. „Фермата“ 

предоставя на посе-
щаващите я малчугани 
уникална възможност 
да растат в среда, коя-
то е максимално близо 
до природата. малки-
те палавници могат да 
играят на воля и имат 
редкия шанс сами да 
отглеждат продуктите, 
които консумират. В зе-
ленчуковата градина, 
която се простира на 
200 кв. м, децата при-
добиват безценен земе-
делски опит, за който 
връстниците им от го-
лемия град дори не са 

чували. Учебното заве-
дение се намира в бли-
зост до голяма фабрика, 
където работят родите-
лите на децата.

Рециклиране на вода, 
соларно  захранвано 
отопление и енергий-
на ефективност са за-
ложени още при про-
ектирнето на сградата, 

като една от целите е 
приучаване на подра-
стващите към процеси-
те на пестене на енер-
гия. Детското заведение 

и фабриката използват 
само слънчева енергия 
за отопление, а отпа-
дъчните води от двете 
сгради на 100% се пре-
чистват чрез специална 
министанция.

Зеленият покрив има 
формата на спирала. 

Под него класните стаи 
и закритите простран-
ства са защитени от 
слънцето чрез бетонни 
ламели.

Проектът, разрабо-
тен от архитектурно 
студио „Vo Trong Nghia 
Architects“, е носител на 
Сребърен сертификат на 
LOTUS, зелена рейтин-
гова система от Съвета 
по зелени сгради във 
Виетнам. 

ЕКСТЕРИОР

Зелена детска градина учи децата 
да пестят енергия
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Николай АНТОНОВ

Лятото вече дойде и в 
красивата Пирин планина, 
а с настъпването на горе-
щините все по-оживена 
става и хижа „Вихрен“. 
Тя е разположена върху 
скалния праг на река Бън-
дерица, на 1972 м надмор-
ска височина. След като 
цяла зима бе недостъпна 
заради дебелия, четири-
метров сняг, хижата, ко-
ято преди години биеше 
рекордите по посещае-
мост, отново отваря гос-
топриемно врати за мно-
гобройните любители на 
планината. 

„Вече имаме гости, 
българи и чужденци, за-
почваме да посрещаме 
и първите организирани 
групи“, разказа хижа-
рят Иван Баряков от ту-
ристическо дружество 
„Вихрен“ в Банско. В 
момента се монтират и 
тенти на слънчевата те-
раса отвън, за да хвърлят 
сянка и да е по-удобно 
за гостите, които сядат 
тук да се хранят или да 
си почиват след преход. 
а може и просто да се 
наслаждават на гледката 
към пиринския първенец 
Вихрен, към склоновете 
на Тодорка с все още зас-
нежените тук-таме улеи 
или към речната долина 
надолу, потънала в свежа 
зеленина.

Река Бъндерица - и 

тя като че ли е по-кра-
сива от всякога с крис-
талночистите си буйни 
води, които се изливат 
върху камъните надолу 
като снежна, млечнобяла 
пяна. Само на моменти 
грохотът им заглъхва и 
се поукротяват, макар и 
за кратко, докато преми-

нат някое равно място 
или брод. Но пък това 
време е достатъчно, за 
да може човек да се на-
слади на бистротата на 
водата и да види как в 
зависимост от фона тя 
може да мени цвета си в 
топлите и нежни гами на 
зеленото и кафявото или 
да отразява синьото на 
небето.

През  лятото почти 
няма свободни места в 
хижата. Най- пренаселе-
но е през юли и август, 
когато обикновено тук 
може да се отседне само 
след предварителна заяв-
ка, обяснява Иван Баря-
ков. Този високопланин-

ски дом може да приюти 
около 80 души, включая 
и бунгалата на поляната 
над реката. В кухнята се 
приготвят и предлагат 
различни ястия, а сто-
ловата може да побере и 
стотина души. Баня и са-
нитарни възли допълват 
удобствата за гостите. 

От Банско до хижата 
се стига по удобен ас-
фалтов път с всякакъв 
вид транспорт. Наред с 
автобусите, леките коли 
и джиповете, нагоре мо-
гат да се видят и мото-

ристи, и колоездачи, и 
пеши туристи. На път 
за х. „Вихрен“ мнозина 
се отбиват да видят най-
старото дърво в Бълга-
рия - над 1300-годиш-
ната Байкушева мура. 
От хижата маршрутите, 
които се предлагат, са 
много. За тях и забеле-

жителностите, към ко-
ито водят маркираните 
пътеки, човек може да 
се ориентира и от ин-
формационните табла, 
монтирани от дирекция-
та на Националния парк 
„Пирин“. Естествено, 
н ай -си лн и ят  маг н и т 
за любителите на пла-
нината е връх Вихрен. 
След три часа катерене 
по т. нар. „царска пъ-
тека“ стръмният купол 
с най-високата кота на 

Пирин, която се издига 
на 2914 м н.в., може да 
бъде покорен. Табели-
те насочват и към хи-
жите „Синаница“, „Де-
мяница“, „Тевно езеро“, 
„Попина лъка“, заслон 
„Кончето. Има указания 
и към върхове и езера, 

най-близкото от които е 
„Окото“. То се намира 
на по-малко от половин 
час път. „Окото“ всъщ-
ност е част от голямата 
група Бъндеришки езе-
ра, които са общо 16 на 
брой. Те са разположени 
в Бъндеришкия циркус 
и дават началото на река 
Бъндерица.

По пътеките край хижа 
„Вихрен“ вече се чува и 
чуждоезична реч. Райо-
нът се посещава най-ве-
че от поляци, чехи, анг-
личани, обяснява Иван 
Баряков, който заедно с 
персонала на планинския 
дом довършва послед-
ните приготовления за 
лятното стълпотворение 
на туристите.

ПъТЕШЕСТВЕНИК

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

Изкачването до х. „Вихрен“ минава край найñстарото 
дърво в България, 1300ñгодишната Байкушева мура

Красота и лятна прохлада посрещат 
туристите в Пирин
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може би вече сте от 
групата на хората, които 
са успели да убедят съсе-
дите си в ползите от са-
нирането на техния блок 
и ще се възползвате от 
програмата, която покри-
ва всички разходи по са-
нирането, а за вас остават 
ниски сметки за отопле-
ние и по-висок комфорт? 

Или живеете в къща и 
искате да намалите раз-
ходите си за отопление 
през зимата, но се чудите 
каква топлоизолцаия да 
поставите. Новата топ-
лоизолационна система 
MULTIPOR на минерал-

на основа предлага най-
доброто решение и в два-
та случая.

м и н е р а л н и т е  то п -
лоизолационни плочи 
MULTIPOR са напълно 
нов, уникален за българ-
ския строителен пазар 
продукт. Те вече се про-
извеждат в България по 
немска технология. В 
Европа MULTIPOR се 
ползва вече 16 години, 
като с този материал до-
сега са изолирани над 4 
милиона кв. м.

Избирайки външната 
топлоизолационна сис-
тема с минерални плочи 

MULTIPOR, Вие пости-
гате в дома си:

Сигурност
 MULTIPOR притежа-

ват най-високия клас по 
негоримост а1. Основ-
но тяхно предимство е, 
че в случай на пожар, за 
разлика от други топло-
изолационни материали, 
не се възпламеняват и не 
отделят вредни за човека 
и околната среда газове.

Енергийна 
ефективност

 Топлоизолационните 
плочи MULTIPOR при-
тежават отличен коефи-
циент на топлопровод-
ност, изолирането с тях 
води не само до намаля-
ване на месечнитe смет-

ки, но и до повишаване 
стойността на имота.

Твърда фасада
Т в ъ р д о с т т а  н а 

MULTIPOR увеличава 
твърдостта на фасадата и 
дава възможност за нама-
ляване броя на дюбелите 
в сравнение с другите 

топлоизолационни систе-
ми, а също така позволя-
ва лесното измазване на 
външната повърхност.

Дълготрайност
 минералните плочи 

MULTIPOR  не старе-
ят, т.е. не се наблюдават 
съществени изменения 

в качествата и структу-
рата на материала през 
годините. За разлика от 
други изолационни ма-
териали, изолираната с 
MULTIPOR стена не се 
нуждае от често послед-
ващо саниране. Също 
така можете да сте си-
гурни, че изолираната 
ви фасада няма да стане 
дом на гризачи и други 
животни. 

Лесно и бързо 
поставяне

Плочите MULTIPOR 
са с размери 50х60 cm и 
дебелина от 5 до 20 cm. 
Това прави поставяне-
то им бързо и удобно. 
Твърдостта на материала 
е съчетана с лесна обра-
ботваемост, така че да се 
постигат лесно желаните 
форми. Благодарение на 
точните размери и ниско-
то обемно тегло, плочите 
лесно могат да бъдат по-
ставяни дори и на най-
недостъпните места.

Санирайте по немски с негоримата 
топлоизолационна система Multipor

ЛИДЕРИТЕ

Екологично и сигурно решение

Възможни приложения на MULTIPOR при санирането на 
жилищни сгради:

• Цялостна външна негорима топлоизолационна система.
• Негорими противопожарни ивици, при условие че се използва 

топлоизолационна система от горими материали.
• Негорима, трайна и лесна за поддържане изолация на таваните 

на подземни гаражи и мазета. 
• Вътрешна изолация на външни стени, при условие че такава е 

предвидена в проекта.
• Негорима изолация на стените, отделящи стълбищната 

клетка от апартаментите, при условие че е предвидено стълби-
щето да не бъде отоплявано.


