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Летищата - апетитна хапка 
за концесионери

интервю На стр. 6 каб На стр. 8-9

Коя е любимата ви лятна 
дестинация?

За следващите 
4 години 

подготвяме 
проекти за над 

350 млн. лв.

Николай Димитров, 
кмет на община Несебър:

Подробности на стр. 4 и 5

www.bosstore.bg

на фокус На стр. 12-13

Брюксел дава финансов старт 
на нови жп проекти у нас

Следващият брой на вестник „Строителство Имоти“ ще излезе на 31 август 2015 г.



2 27 юли - 2 август 2015 г.
БРОЙ 28 (1109)

Министерският съвет 
одобри проект за нов За-
кон за обществените по-
ръчки. Рамковият доку-
мент урежда основните 
принципи и правила в 
процеса на възлагане, 
свързани с обявяване, 
провеждане и приключ-
ване на процедурите, 
някои аспекти от изпъл-
нението на договорите, 
както и необходимите 
условия да се гарантира 
правилното планиране 
на поръчките. Техниче-
ските аспекти на процеса 
на възлагане ще бъдат 
обект на подзаконова 
нормативна уредба. 

В законопроекта се съ-

държат правилата за об-
жалване и контрол върху 
процедурите за общест-
вени поръчки. Разрабо-
тен е и изцяло нов на-
ционален ред за тяхното 
възлагане под праговите 
стойности на директиви-
те, който съответства на 
основните принципи за 
публичност, прозрачност, 
равнопоставеност и про-
порционалност. Осигуре-
ни са максимални усло-
вия за публичност чрез 
Регистъра на обществе-
ните поръчки и инди-
видуалните профили на 
купувача на възложите-
лите. Администрирането 
на процеса поетапно ще 

бъде електронизирано до 
степен, свеждаща субек-
тивната намеса до ми-
нимум. Това ще се оси-
гури чрез използване на 
единна, централизирана 
платформа. Редуцирано 
е и съдържанието на до-
кументите, които ще се 
представят в процедури-
те, като преобладаваща 
част от тях са заменени с 
единна за целия ЕС дек-
ларация. Предвидени са 
стимули за участие, на-
сочени към малките и 
средните предприятия. В 
законопроекта са опре-
делени и функциите на 
специализирания орган, 
отговорен за методоло-

гията и предварителния 
контрол върху обществе-
ните поръчки - Агенция-
та по обществени поръч-
ки, редът за провеждане 
на последващ контрол, 
осъществяван от Смет-
ната палата и Агенцията 
за държавна финансова 
инспекция, както и про-

цедурата по обжалване, 
реализирана чрез Коми-
сията за защита на кон-
куренцията и Върховния 
административен съд. 

Законопроектът въ-
вежда пет европейски 
директиви, които съдър-
жат правилата за про-
веждане на процедури от 

възложители, разходва-
щи публични средства. 
В тях влизат и друже-
ствата, чийто капитал е 
финансиран с публични 
средства, възложители 
в области с обществено 
значение като енергети-
ката, водоснабдяването и 
транспорта. 

ОТ СЕдМицАТА

Ирина ГЕНОВА 

Пътен възел „Запад“ в Бургас 
почти прекрачи ул. „Одрин“ и 
успоредната на нея железопътна 
линия в посока ул. „Крайезер-
на“. Кметът димитър Николов 
направи поредна проверка на 
съоръжението, за да се убеди 
в качеството на строителни-
те дейности. довършването на 
изключително важния обект 
струва още 7 милиона лева, за 
които община Бургас разчита 
на държавата. Тя вече направи 
предложение след завършване 
на проекта официално да бъде 
променен маршрутът на репу-

бликански път I-9, като в него 
бъде включен и пътният възел.

Той е с ключово значение за 
създаването на нов околовръс-
тен път, чиято цел е да изведе 
тежкия транспортен трафик по 
обходен маршрут, без да влиза 
в центъра на Бургас, да намали 
задръстванията, пътните инци-
денти, шума и вредните емисии 
във въздуха.

„и в момента се образуват 
километрични опашки при вхо-
да на града. Всяко лято е така, 
когато половин България тръгне 
насам. Единственият начин да се 
премахне тази тапа, е довършва-
нето на пътен възел „Запад“. То-
гава транзитният трафик няма да 

минава като сега по бул „Стефан 
Стамболов“ - МБАЛ - „Струга“ 
и да задръства кръстовище „Тра-
пезица“, а при входа на Бургас 
ще завива веднага надясно - пе-
риферно на к-с „Славейков“ по 
ул. „Проф. Якимов“ - след това 
през пътен възел „Запад“ ще 
се излива към „Крайезерна“ и 
оттам ще се включва в път I-9 
за Южното Черноморие“, каза 
кметът Николов.

Пътен възел „Запад“ е логис-
тично свързан с реконструкци-
ята и разширяването на улица 
„Крайезерна“. За този обект 
община Бургас също е предста-
вила готов технически проект и 
очаква държавно финансиране. 

Община Бургас предлага републикански път I–9 да мине през града

Одобриха нов проектозакон 
за обществените поръчки
Участниците вече ще подават офертите си 
чрез единна за целия ЕС декларация

41 общински депа за 
отпадъци у нас, които 
не отговарят на изисква-
нията на европейското 
законодателство, ще бъ-
дат закрити до октом-
ври. Междувременно 9 
нови регионални сис-
теми ще бъдат въведе-
ни в експлоатация. Това 
съобщиха от МОСВ по 
повод решение на Съда 
на Европейския съюз 
(СЕС) по делото срещу 
България, в което се по-
сочва, че страната ни не 
е изпълнила директива-
та относно депониране-
то на отпадъци. 

до 16 юли 2009 г. 
България трябваше да 

прекрати експлоатация-
та на старите, неотгова-
рящи на изискванията 
общински депа. За цел-
та обаче бе необходимо 
да бъдат изградени нови 
съоръжения.

Забавянето  им с е 
дължи на спиране на 

плащанията по ОПОС, 
несъгласие от страна на 
населението за местона-
хождението на депата, 
както и на дългите съ-
дебни процедури по об-
жалване на стъпките по 
изграждането им, посо-
чиха от министерството.

Мащабни ремонти 
на спешните центрове 
у нас ще започнат в 
средата на 2016 г., съ-
общи зам.-министърът 
на здравеопазването 
Ваньо Шарков. По ду-
мите му, средствата са 
осигурени по проект 
за модернизация на 
спешната помощ по 
ОП „Региони в рас-
теж“ на обща стойност 
85 милиона евро. Сро-
кът му на изпълнение 
е до 2020 година. 

По проекта ще бъ-
дат оборудвани, пре-
базирани или ремон-
тирани 28 центъра на 
„Спешна помощ“, 172 

филиала и 35 спешни 
приемни в страната, 
ще бъдат закупени и 
400 линейки. 

Необходимо условие 
за реализация на про-
грамата е общински-
те съвети да гласуват 
промяна на ползваните 
по проекта общински 

имоти в публична дър-
жавна собственост.

В момента се уточ-
нява състоянието и 
собствеността на сгра-
дите на всички цен-
трове и филиали. 

Шарков  обеща  и 
ново райониране на 
спешната помощ. 

Закриват 41 общински депа 
за отпадъци до октомври

С 85 млн. евро ремонтират 
спешните центрове у нас

РАЦИОНАЛНО
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Инж. Димитринка 
КАВръКОВА

Една от основните 
задачи на проектан-
та е оптимизирането 
на строителните кон-
струкции, така че те 
да се изграждат с ми-
нимални разходи, без 
да се прави компро-
мис с тяхната надежд-
ност и с експлоатаци-
онните им качества. 
Това може да се по-
стигне с разработва-
нето на проектни ва-
рианти, при които се 
използват различни 
съвременни строител-
ни материали.

Бих искала да спо-
деля резултатите от 
един такъв опит за оп-
тимизация от моята 
проектантска практи-
ка. При проектиране-
то на жилищна сграда 

бяха разработени два 
варианта на изпълне-
ние на неносещите зи-
дани стени:

- с използване на 
блокчета YTONG;

- с керамични блоко-
ве (тухли „четворки“).

целта беше да се 
сравнят технико-ико-
номическите характе-
ристики на конструк-
цията за двете алтер-
нативни решения. из-
борът на продуктите 
YTONG по вид и раз-

мери беше извърше-
но така, че външните 
и вътрешните стени 
да изпълняват норма-
тивните изисквания 
еднакво или по-добре 
от варианта с „четвор-
ки“.

• Масата на зидари-
ите намалява с 209,7 t 
(57,1%) общо за цяла-
та сграда.

• Общата сеизмична 
маса намалява с 264 t 
(етажните - средно с 
15,1%).

• Отпадат двуетаж-
ните  едноотворни 
рамки (4 броя), кои-
то участваха в поема-
нето на сеизмичното 
натоварване, поради 
крайно ограничените 
от архитектурното ре-
шение възможности за 
разполагане на шайби 
в сградата.

• Резултати от се-
измичния анализ на 
конструкцията:

° Намаляват хори-
зонталните премества-
ния на конструкцията 
от сеизмично натовар-
ване.

° В резултат на на-
маляване на масите 
намаляват етажни-
те сеизмични сили и 
усилията във верти-
калните носещи кон-
струкции, поемащи 
земетръса.

• икономията на 
стомана за изпълне-
ние на цялата кон-
струкция е 9818 kg 
(16,2%).

• Количествата на 
бетона нямат голямо 
изменение (намале-
ние с 2,5%), поради 
спецификата на сгра-
дата и конструктив-
ните изисквания.

•  К о л и ч е с т в о -
то на зидариите от 
YTONG  е  със 7% 
повече, тъй като де-
белината на външни-
те стени е 30 cm, от 
което изцяло отпада 

необходимостта от 
полагане на топлои-
золация по тях.

Ниското обемно 
тегло на продуктите 
YTONG се отразява 
пряко върху посто-

янното натоварване 
на  конструкцията 
от външните и пре-
градните стени, кое-
то рефлектира върху 
цялостното ù пове-
дение и значително 

облекчава нейната 
работа.

Опростяват се ста-
тическите схеми на 
част от елементите, 
а чрез това и тяхно-
то конструиране (из-

пълнение на армиро-
въчни работи). Най-
голямо и положител-
но е въздействието 
върху сеизмичното 
моделиране и анализ 
на конструкцията.

К е р а м и ч н и 
тухли (t)

YTONG 
(t)

Намаление (t) Намаление % Спестени пари 
(лв.)

Количество 
армировка 60,5 50,5 10 16 ~ 20 000
Маса на зиданите 
стени 367 157 210 57 ñ

Обща сеизмична 
маса 1 746 1 482 264 15 ñ

Количество ма-
зилки 88 34 54 61 ~ 8 100

Употребата на продуктите YTONG е свързана с намалява-
не количествата на вложените материали за изпълнение на 
конструкцията, бетон и армировка и води до реализиране 
на значителен икономически ефект.

ЕфЕкт От ИзпОЛзвАНЕтО НА пРОдуктИтЕ YTONG

Мнението на проектанта

О б е к т ъ т  п р е д -
ставлява жилищна 
сградa в гр. София.

Застроената площ 
(ЗП) е 187.7 m2. 

Р а з г ъ н ат ат а  з а -
строена площ (РЗП) 

е 1115.6 m2. Сграда-
та може да бъде раз-
глеждана като един 
от примерите на на-
ложилите се през по-
следните години тен-
денции в жилищното 

строителство в град-
ска среда, а именно - 
стремеж за възможно 
най-голямо оползо-
творяване на допус-
тимата интензивност 
на застрояване. 

ЛидЕРиТЕ

Възможности за отпимизиране 
на разходите в строителството

СПЕСТЕНИ

28 100 лв.

ОпИсАНИЕ НА сгРАдАтА
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Катя ТОДОрОВА

до края на годината 
трябва да бъдат готови 
концесионните анализи за 
летищата в София и Плов-
див, сочат плановете на 
транспортното министер-
ство.

„В момента текат про-
цедури за изготвянето им. 
Ако анализите покажат, че 
летищата могат да бъдат 
дадени на концесия, ще се 
пристъпи към откриване 

на процедура за предоста-
вянето им за стопанисва-
не“, обясни транспортният 
министър ивайло Мос-
ксовски. Той допълни, че 
в предишния му мандат е 
проведена процедура само 
за карго терминала в Плов-
див, а сега тя е за цялото 
летище. „Не се обсъжда 
въпросът за продажба на 
летища. Всички инвести-
ции, направени по време 
на концесиите, остават 
собственост на държава-
та“, категоричен бе Мос-

ковски.
Четирите обществени 

поръчки за аеропорта в 
София бяха обявени още 
в края на април от транс-
портното министерство. Те 
са за подготовката на пра-
вен, технически, екологи-
чен и финансово-икономи-
чески анализ на летището. 
За всеки поотделно бе оп-
ределена горна граница от 
66 000 лв. без ддС, или 
общо 264 000 лева. В до-
кументацията към търго-
вете се казваше, че цел-

та на концесията е да се 
модернизира летищната 
инфраструктура, да се при-
влекат нови авиокомпании 
за редовни и чартърни по-
лети, да се разширят тър-
говските дейности като 
резултат от увеличаването 
на трафика. другата зало-
жена цел бе да се привле-
кат транзитни пътници от 
Близкия и Средния изток, 
Задкавказието и централ-

на Европа. 
Процедура за концесия 

бе обявена и по време на 
първия кабинет на ГЕРБ, 
като юристите тогава се 
сблъскаха със сериозни 
трудности. Спънка се ока-
заха заемите, отпуснати 
за изграждането на новия 
терминал и новата пис-
та на летище София. За 
тях бяха похарчени 210 
млн. евро, от които 60 млн. 

кредит от Европейската 
инвестиционна банка, 38.1 
млн. от Кувейтския фонд 
за арабско икономическо 
развитие, 50 млн. евро от 
предприсъединителните 
програми иСПА и ФАР, 
а останалите 61.9 млн. 
евро дойдоха от държав-
ния бюджет. За предви-
деното публично-частно 
партньорство кабинетът 
вече получи разрешение 

Столичното летище се 
намира край кв. „Враж-
дебна“. Теренът е извес-
тен с това, че е най-мъгли-
вото място в Софийското 
поле. То е избрано по вре-
ме на Първата световна 
война и мъглите са пома-
гали да се скрият излита-
щите и кацащите от там 

бойни балони.
През 80-те години се 

заговори за премества-
нето на летището. Еди-
ният вариант бе на те-
риторията на Нови хан. 
По онова време синоп-
тиците бяха изчислили, 
че районът е с най-мал-
ко мъгливи дни близо до 

София. Предвиждаше се 
от там до София да бъде 
изградена скоростна же-
лезница. другото място, 
което се спрягаше за нов 
аерогара на столицата, бе 
доброславци. Там има-
ше военно летище, чиято 
инфраструктура отчасти 
можеше да се използва.

В крайна сметка обаче 
всичко остана само на 
книга. В края на миналия 
век отново се заговори за 
преместване, но и тези 
идеи не бяха реализира-
ни и инвестициите бяха 
налети в модернизация на 
сегашното летище. Малко 
преди Коледа на 2006 г., 
след 18-месечно забавяне 
от графиците, бе пуснат 
вторият терминал на ае-
ропорта. През май тази 
година столичното метро 
стигна до него.

ТЕМАТА

Транспортното министерство търси 
варианти за модернизацията им

Една от пречките за концесия на столичното летище са дълговете на превозвача „България 
Еър“

Ирина ГЕНОВА

С поредица завърше-
ни инвестиционни про-
екти посрещна турис-
тическия сезон летище 
Бургас. 

извършена бе реха-
билитация на участъци 
от перона за въздух-
оплавателни средства, 
пистата за излитане и 
кацане и пътека за ру-
лиране „Н“. Функци-
онира нова сграда за 
пожарната, успешно 
приключи и изгражда-
нето на канализацио-
нен колектор за отвеж-
дане на дъждовните 
води на летище Бургас. 
Започна изграждане и 
на дренажна система за 
пистата. 

В началото на актив-
ния летен сезон напъл-
но обновена ВиП залa 
с първокласна атмос-
фера ще посреща гос-
тите, които желаят да 
използват ВиП услу-
гите на летището и по 
този начин да напра-
вят своя престой още 
по-приятен, спокоен и 
ползотворен.

Като част от зале-
сителен пояс на тери-

торията на летището 
бяха засадени 1500 
дървета и 18000 хра-
сти. 

„ Ф р а п о р т  Т у и н 
Стар“ внедри с голям 
успех нова програма за 
гостоприемно обслуж-
ване „WE CARE“. С 
въвеждането й гостите 
на летище Бургас по-
лучават едно още по-
комфортно, вълнуващо 
и с грижа към детайла 
летищно преживяване. 

„От началото на го-
дината досега на лети-
ще Бургас са обслуже-
ни 1.2 млн. пътници. 
Най-много са тези от 
Р у с и я ,  В е л и ко б р и -
т а н и я  и  Ге рма н и я . 
През летния сезон се 
обслужват повече от 
12 авиолинии, които 
свързват Бургас с над 
250 дестинации от раз-
лични точки на света“, 
съобщи ивилина Пана-
йотова, пиар на „Фра-
порт Туин Стар“.

С обновена ВИП зала и разширена 
тераса посрещат пътниците в Бургас

Столичният аеропорт в 
най–мъгливото място на полето

Летищата - апетитна хапка за  концесионери

 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:

От пролетта столичното метро стига и до втория терминал 
на литище София
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от ЕК, което се налагаше 
заради отпуснатите пари по 
двете европейски предпри-
съединителни програми. За 
останалите международни 
споразумения обаче тепър-
ва ще трябва да се намери 
най-вярното законово ре-
шение.

Към момента няма ясно-
та каква би била концесион-
ната такса, която държавата 
ще прибира, ако отдаде ле-
тището. Началото на проце-
дурата се бави заради имот-
ни проблеми и дублираща 
собственост на терена. Сега 
Министерството на транс-
порта се занимава активно 
с изчистването на тези про-
блеми по собствеността и с 
обособяването на тази част 
от летище София, която ще 
се отдава на концесия. След 
това процедурата ще бъде 

обявена.
Всички специалисти смя-

тат, че в крайна сметка ще 
се намери концесионер, за-
щото държавата няма пари 
да развива летището. 42 
млн. долара трябва да вне-
сем по съдебно решение 
отпреди десетина години 
за пропуснати плащания за 
новата писта. Отделно ле-
тището изгоря с 27 млн. във 
фалиралата КТБ. Около 50 
милиона пък са дългове на 
„България Еър“ към летище 
София. 

По време на българо-
баварски икономически 
форум, проведен наскоро, 
интерес към столичната 
аерогара беше заявен от 
дружеството, управляващо 
летището в Мюнхен.

Концесията на летищата 
в двата най-големи града е 

свързана и със стратегията 
за развитие на транспорта. 
Наскоро министър Москов-
ски обяви още, че отново 
ще бъде започната проце-
дурата за изработването й, 
защото по старата е имало 
обжалване. Той не уточни 
от кого е жалбата, но спо-
ред него е от някой, който 
е преценил, че така разпи-
сано, заданието не отговаря 
на някакви условия. „Няма 
да има проблеми поне да я 
стартираме и едва ли това 
ще попречи на отпускането 
на средства от Брюксел. 
За тях е важно да видят, 
че има стартирана такава 
стратегия. Правим всичко 
по силите, за да се съкратят 
сроковете. Няма промяна в 
приоритетите“, категоричен 
е министърът. са дълговете 
на превозвача 

Третият по големина 
китайски карго опера-
тор проявява интерес да 
вземе на концесия лети-
щето в Пловдив, съобщи 
в края на месец май ми-
нистърът на транспорта 
ивайло Московски по 
време на парламентарен 

контрол. изказването му 
е във връзка с опасения 
на депутати от регион 
Пловдив, че държавата 
се готви да предостави 
летището с чудесната му 
инфраструктура в частни 
ръце и така да се раздели 
с добри приходи. Според 

министър Московски 
управлението на лети-
щето в Пловдив от голя-
ма компания ще донесе 
много по-голяма добаве-
на стойност и за града, 
и за местния бизнес, а 
държавата ще продължи 
да печели. Той подчерта, 

че планът на правител-
ството е по тази схема да 
се привличат инвести-
ции в летищна и приста-
нищна инфраструктура, 
защото държавата няма 
собствени средства за 
това, не достигат и па-
рите от европрограми-
те. Летище Пловдив е 
с изразен чартърен ха-
рактер, с обслужване на 
полети предимно през 
зимния период, поясни 
министър Московски и 
допълни, че всички пла-
щания за летището се 
извършват чрез бюджета 
на Гд „Гражданска въз-
духоплавателна адми-
нистрация“. Общо пла-
тената сума през 2014 г. 
е над 2 млн. лева, а пла-
щанията през 2015 г. 
досега са 339 958 лева. 

„Летище Пловдив е тър-
говско дружество, а не 
бюджетен разпоредител, 
допълни той. 

От 1 юли летището 
е с ново работно време 
- от 6 до 22 часа, тоест 
то вече не е денонощно. 
През останалото време 
аеропортът ще бъде за-
творен. По думитe на ръ-
ководството, при пред-
варителна заявка, която 
трябва да бъде направе-
на 12 часа преди съот-

ветния полет, летището 
може да функционира и 
след 22,00 часа, но та-
кива случаи биха били 
епизодични, ако изобщо 
се стигне до тях. избран 
е екип, който да напра-
ви цялостен анализ на 
функционирането на ле-
тището, чийто резултати 
ще се вземат в предвид 
при подготовката на бъ-
дещата концесия. Вече 
са направени и съкраще-
ния на персонала.

ТЕМАТА

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 

Русе стана първата 
община със собствено 
летище, след като нас-
коро бе одобрено пред-
ложението за прекра-
тяване с ликвидацията 
на аеропорта. Тя трябва 
да продължи 12 месе-
ца. След това общината 
може самостоятелно да 
кандидатства за удосто-
веряване на експлоата-
ционна годност на лета-
телната площадка, без 
да е необходимо това 
да го прави търговско 
дружество, в което да е 
апортирано общинско 
имущество. По този на-
чин ще се избегне рис-
кът от загуба на общин-
ското имущество при 
процедура по ликвида-
ция на дружеството или 
обявяването му в несъс-

тоятелност. С решение 
на общинския съвет е 
създадено звено „Лети-
ще Русе“ в структура на 
предприятието „Парк-
строй - Русе“ и е пре-
доставен поземлен имот 
в с. Щръклево, община 
иваново. Той е с площ 
1763 дка и представлява 
летищен комплекс заед-
но с изградените в него 
25 сгради. Капиталът на 
дружеството е в размер 
на 6510 лева, разпреде-
лен в 651 дяла, всеки от 
които е на стойност 10 
лева. Към този момент 
дружеството не развива 
стопанска дейност. На-
мерението на общината 
е да кандидатства за по-
лучаване на Удостовере-
ние за експлоатационна 
годност на летателна 

площадка и да получава 
приходи от летателна 
и нелетателна дейност. 
След това ще се търси и 
стратегически инвести-
тор за аеропорта.

Русе е първата община 
със собствен терминал

П р е в р ъ щ а н е то  н а 
л e т и щ e т o  в  C т a p a 
Зaгopa в междунаро-
ден авиационен и кар-
го  център  и  връзка 
между Европа и Азия 
e пpиopитeт нa пpaви-
тeлcтвoтo. „Пpи вcяĸo 

мoe пътyвaнe пpeдcтa-
вям нeгoвитe възмoж-
нocти пpeд пoтeнциaл-
ни инвecтитopи“ - това 
зaяви миниcтъpът нa 
иĸoнoмиĸaтa Бoжидap 
Лyĸapcĸи. По думите 
му, еднa oт възмoж-

нocтитe дa ce ocигypи 
ф и н a н c и p a н e  н a 
пpoeĸтa зa аеропорта e 
плaнът „Юнĸep“.

друга инициатива, 
която ведомството пред-
лага по линия на ин-
вестиционния механи-
зъм на председателя на 
Европейската комисия 
(ЕК) Жан-Клод Юнкер, 
е „Тракия икономическа 
зона“ като един от го-
лемите центрове на ин-
дустрията у нас, комен-
тира още министърът.

Третият проект, пред-
ложен от икономиче-
ското министерство, е с 
наименование „Зелена 
алтернатива“ и ще се 
реализира край Пазар-
джик, каза още Лукар-
ски.

Летищата - апетитна хапка за  концесионери

По–малко полети и съкращения на персонала
в пЛОвдИв

Стара Загора чака 
пари по плана „Юнкер“
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Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

За следващите 4 години подготвяме 
проекти за над 350 млн. лв.

разговаря  
Ирина ГЕНОВА

- Г-н Димитров, на 30 
юни бе пуснато дълбо-
ководното заустване на 
отпадните води, а кога 
ще бъде завършена пре-
чиствателната станция 
в равда?

-  Пречиствателната 
станция трябва завърши 
през октомври, но пус-
нахме дълбоководното, 
тъй като сезонът напред-

ва и за да нямаме тези 
проблеми със замърсява-
нето на водите.

От началото на юли 
системата от тръби, поло-
жени по дъното, отвежда 
пречистените отпадъчни 
води на 2,5 км навътре в 
морето, съгласно всички 
съвременни екологични 
норми и международни 
стандарти.

П р е ч и с т в а т е л н а т а 
станция се работи, както 
е по договора - октом-
ври трябва да приключат 
строително-монтажните 
работи, а до края на годи-

ната окончателно целия 
проект.

Обектът е разширение 
на съществуващите мощ-
ности, на практика това е 
една нова пречиствателна 
станция. В рамките на 
проекта, който се реали-
зира по ОП „Околна сре-
да“, ще бъдат изградени 
и 22 км нови довеждащи 
колектори и три нови ка-
нално-помпени станции. 

ПСОВ Равда се рекон-
струира и модернизира 
така, че капацитетът й да 

е за 222 000 еквивалент 
жители - 29 684 местни 
жители и 150 000 туристи 
в сезона.

Стойността на проекта 
е 95,8 млн. лева, от които 
съфинансиране от общи-
на Несебър в размер на  
2 910 173 лв.

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

- Това означава ли, че 
сезон 2016 ще има вече 

затворен цикъл?
- Сезон 2016 - да. и 

сега си работи една част 
от  пречиствателнат а 

станция, но започна да 
се натоварва и затова раз-
ширението ще дойде до-
бре. Ще бъде включено 
и Тънково, и Кошарица, 
а пък по проект за двете 

села Оризаре и Гюльовца 
ще има локална пречис-
твателна станция. За нея 
ще кандидатстваме през 
следващия програмен пе-
роид по държавен фонд 
„Земеделие“, защото те са 
под 10 хил. жители и не 
може да се кандидатства 
по Оперативна програма 
„Околна среда“.

- разбрахме, че проек-
тът се е забавил заради 
колонията от скални 
лястовици, която е в не-
посредствена близост. 
Имаше ли промени за-
ради защитените пти-
ци?

- Заради скалните ляс-
товици не можахме да из-
ползваме старите тръби, а 
трябваше да правим ново 
трасе на дълбоководното 
заустване.

Лястовиците пристигат 
тук през април и оста-
ват до края на август. От 

много години те гнездят, 
мътят и отглеждат своите 
малки на това място.

Наред с опазване на 

чистотата на морето, се 
грижим и за тях. има-
ше известно забавяне от 
около 3 месеца, но после 
беше наваксано.

- Проектът за пречис-
твателна станция Слън-
чев бряг окончателно 
ли отпада?

-  Проект за  ПСОВ 
Слънчев бряг е имало 
само на думи. В момента, 
където е канално-пом-
пена станция 15, където 
се включват Тънково и 
Кошарица и една голя-
ма част от Слънчев бряг, 
площадката (в местност-
та Стролата) е отредена 
за пречиствателна стан-
ция. имаме предпроект-
ни проучвания и идеен 
проект - евентуално през 
следващия програмен пе-
риод и там да има разши-
рение. 

Площадката е преот-
редена, минати са всички 
процедури по нея, но в 
момента, понеже няма 
там финансиране, сме на-
правили канално-помпе-
на станция. 

Тъй като има много 
подробни устройствени 

планове за преотреждане, 
има интерес за стоител-
ство, надявам се, че този 
застой в момента е вре-
менен заради геополити-
чески събития. Мисля, че 
след време ние ще имаме 
готовност и там да има 
още една пречиствателна 
станция, която при нужда 
да обхване още по-голям 
еквивалент жители.

- Може ли да се каже, 
че всички селища, кои-
то имат излаз на море, 
са с гарантирано пре-
чистване на отпадните 
води?

- Абсолютно - да, може 
да се каже. Сега този ек-
вивалент за 225 хиляди 
дава хоризант до 2040 го-
дина да няма проблеми с 
пречистването и третира-
нето на отпадните води. 

Но пречистването на 
водите не е единстве-
ният екологичен проект 
на община Несебър. В 
края на май бе открита 
новата и модерна Пре-
товарната станция за от-
падъци - Несебър - още 

един изключително ва-
жен и необходим еколо-
гичен проект на община 
Несебър, реализиран по 
ОП „Околна среда“ за из-
граждане на регионална 

система за управление 
на отпадъците в регион 
Бургас. Съоръжението е 
оборудвано с модерна и 

съвременна техника и е 
разположено на над 35 
декара. Станцията разпо-
лага и със съоръжение за 
рециклиране на строител-
ни и едрогабаритни от-
падъци с капацитет от 20 
до 36 хил. тона годишно, 
или 20 тона на час.

-  През изминалия 
програмен период об-
щина Несебър е усвоила 
и е в процес на усвоява-
не на проекти на стой-
ност над 120 млн. лв. 
по оперативните про-
грами. За какво канди-
датствате в следващия 
програмен период?

- През новия програ-
мен период, който обхва-
ща следващите 4 години, 
сме предвидили за реали-
зация общо 158 проекта 
за над 350 млн. лв., раз-
пределени по приоритети 
и нужди на всички насе-
лени места. 

Това са проектите за 
интегрирани водни про-
екти в Оризаре и Гю-
льовца, за канализаци-
онни системи и локални 
пречиствателни станции, 
изграждане на нови об-
щински пътища - Емона, 
Тънково, разширението 
на пътя между Кошари-
ца и Слънчев бряг, из-
граждане на стадиони, 
изграждането на  ри -
барското пристанище в 
старата част на града, и 
лодкостоянки в морските 
селища, на нова мулти-
функционална спортна 
зала, доизграждане на 
вело- и пешеходни алеи, 
тържища за плодове и 
зеленчуци, екопарк, зони 
за отдих и забавления с 
аквариум, нов културен 
дом със съпътстваща ин-
фраструктура, изграж-

дане на тротоари в жк 
„Черно море“, рекултива-
ция на съществуващото 
сметище, реализация на 

различни енергоспестява-
щи мерки, соларно освет-
ление. 

Планирали сме и до-
вършването на духовния 
път „Вяра в Несебър“, 
за да обхванем всички 
паметници на културата в 
Стария град. 

Николай Димитров, кмет на община Несебър:

Николай Димитров е роден на 11 
май 1965 г. Завършва средното си 
образование в Техникума по индус-
триална химия в Бургас, след което 
полувисше в Института по между-
народен туризъм в Бургас.

Висшето си образование завърш-
ва в Бургаския свободен универси-
тет“ (БСУ) със специалност „Ико-
номика и управление на туризма. 
Защитава магистърска степен по 
„Публична и териториална адми-
нистрация“ във Варненския свобо-
ден университет „Черноризец Хра-
бър“. По-късно защитава и магис-
тратура по „Екология и опазване 
на околната среда“ в университета 
„Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас.

Владее немски, английски, руски и 
чешки език.

През 2007 г. е избран за кмет 
на община Несебър с 68.04% като 
независим кандидат, издигнат от 
инициативен комитет. През 2011 г. 
печели втори мандат за кмет на 
община Несебър, отново като неза-
висим кандидат.

Скални лястовици промениха трасето на дълбоководното заустване в района

Заради скалните лястовици не можахме да 
използваме старите тръби, а трябваше да правим 
ново трасе на дълбоководното заустване

В края на май бе открита новата и модерна 
Претоварна станция за отпадъци - Несебър, още 
един изключително важен и необходим екологичен 
проект на общината

Планирали сме довършването на Духовния път 
„Вяра в Несебър“, за да обхванем всички паметници 
на културата в Стария град 
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Тайната на успеха е да мислиш непрестанно 
за това, което искаш да постигнеш

пРОЕктИ

- Защо избрахте да 
се реализирате в Бъл-
гария?

- Работил съм на мно-
го места в чужбина, но 
истината е тази, че ви-
наги съм бил в екип с 
други колеги и съм се 
изявявал като асистент- 
дизайнер. Много е труд-
но навън да се докажеш 
и да изградиш собстве-
но име, колкото и да си 
талантлив. А и българи-
те не се толерират осо-
бено, поне в държави 
като Швейцария, където 
съм работил. Мисля, че 
в крайна сметка камъ-
кът си тежи на мястото. 
Аз съм българин и ис-
кам да се реализирам в 
България. да защитавам 
името си тук. А между-
народният опит, който 
успях да натрупам през 
годините, може само и 
единствено да ми пома-
га в работата. Успях да 
овладея стилистиката 
на интериорния дизайн 
на различните нации - 
необарок, неокласика, 
рустикана и т.н. Това 
ми дава възможност да 
се справя с всяко едно 
задание, което имам. 

Според мен тайната на 
успеха е да мислиш не-
прекъснато за онова, 
което искаш да постиг-
неш.

-  Какви с а  т руд -
ностите,  с  които се 
сблъсквате по време 
на работа?

- Контактът с клиен-
тите. За мен това е сло-
жен процес. За да имаш 
успех като интериорен 
дизайнер, трябват не 
само знания и въобра-
жение. Нужно е и да 
си много добър психо-
лог. Няма как да напра-
виш подходящ проект 
за нечие жилище, без 
да си наясно с характе-
ра на клиента. В края 
на краищата домът е 
огледално отражение 
на човека, който го оби-
тава. Затова смятам, че 
най-добрите интериори 
се получават в диалог 
и в отворена дискусия 
с клиента. Няма уни-
версален сценарий, по 
който да убедиш някого, 
че това, което му пред-
лагаш, е най-доброто и 
като стил, и като цена. 
Необходимо е да имаш 
нюх, да вникнеш по-

дълбоко в същността и 
характера на човека, да 
можеш да го усетиш. 
Освен това е важно да 
имаш и много добри ко-
муникативни способ-
ности.

- В каква обществе-
на кауза във Вашия 
град бихте се включи-
ли? 

- Честно казано, не 
съм се замислял, но ве-
роятно бих участвал в 
инициатива, свързана с 
екологията. С удоволст-
вие бих се включил на-
пример в кампания по 
засаждане на дръвчета 
или нещо подобно. да 
си призная, досега не 
съм се присъединявал 
към някаква кауза. Не 
че нямам желание, но 
съм страшно натоварен 
и почти не ми остава 
време. Освен това често 
пътувам. Смятам, че е 
важно за един дизайнер 
да се обогатява, да сле-
ди тенденциите и ново-
стите при материалите, 
мебелите, аксесоарите. 
Така си запознат с всич-
ко актуално на пазара и 
можеш да го предлагаш 
на клиентите си.

Кирил Станев, интериорен дизайнер:

Кирил  С танев  за -
вършва и стажува в 
Л о н д о н ,  с л ед  ко ето 
трупа опит в Канада и 
Швейцария. Създава соб-
ствено студио, с което 
изпълнява интериорни 
проекти не само в Бъл-
гария, но и в Италия, 
САЩ, Франция, Швей-
цария и Великобрита-
ния. Работи еднакво ус-
пешно във всички сти-
лове. Известен е с не-
традиционните си идеи. 
Говори свободно 6 езика. 
Печели множество зна-
чими награди. Автор е 
на голям брой публика-
ции както в българската 
преса, така и в чуждес-
транната. Най-големи-
ят му пробив зад грани-
ца е в Италия, където 
си сътрудничи с едни 
от най-големите компа-
нии на интериорния и 
продуктов дизайн. Има 
съвместни бизнес проек-
ти с Angelo Cappellini и 
MASIERO. През 2015 г. 
Кирил Станев подпис-
ва договор за продуктов 
дизайн на осветителни 
тела с холандския лидер 
в обсластта на модер-
ния дизайн QUASAR.
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Ходи ми се на необи-
таем остров по средата 
на Тихия океан, а задъл-
жителното ми изисква-
не е там да няма Wi-Fi. 
По технически причини 
обаче - два започнати 
проекта и още куп зада-
чи, засега си оставам в 
София. В момента вся-
ко друго място, различ-
но от столицата, би ме 
разведрило, независимо 
дали е в планината, на 
морето, в Гърция или 

Турция.
Но който решава къде 

да отиде на ваканция 
от днес за утре, обик-
новено няма особено 
голям избор. С идеята 
да открия по-спокой-
ни плажове и по-чис-
та вода съм се насочил 
към най-южните части 
на родното Черномо-
рие. Надявам се, ако пъ-
туването ми дотам се 
реализира, да успея да 
отпочина качествено и 

да отделя време на де-
цата си.

Арх. Николай Гълъбов, зам.-председател на КАБ:

По-важно е с какви хора 
прекарваш времето си, не 
толкова на кое място. Затова 
аз и семейството ми сме ре-
шили да заминем при наши 
близки във Варна - град, кой-
то за мен е свързан с много 
скъпи спомени. Харесвам го, 
макар че през последните го-

дини леко позападна в срав-
нение с другия черноморски 
център - Бургас. 

Ако трябва обаче да спо-
мена най-приятното място, 
което съм посетил, със си-
гурност бих посочил остров 
Тасос. Природата там е неве-
роятна.

Важна е компанията, не мястото

Мечтая за необитаем 
остров без Wi–Fi

Няколко са местата, 
на които си почивам 
най-добре. Първо в кла-
сацията ми е морето с 
къмпингите. Преди го-
дини ходехме в тези по 
родното Черноморие, ко-
ито са с инфраструктура 
от Татово време. Макар 
и занемарени, районите 
са по-добре оразмере-
ни като база и брой ту-
ристи. Няма презастро-
яване, навалица, но вече 
всичко взе да рухва. За-
това се насочихме към 

Гърция. Като природни 
дадености е много близ-
ко до нашето море, но 
условията за къмпингу-

ване са в пъти по-добри 
от тук. Наистина там 
намирам спокойствие 
и качествена рекреация 
. другата голяма тръп-
ка са планините. Бъл-
гарските нямат аналог, 
затова със семейството 
отделяме винаги част от 
ваканцията за летуване 
на зелено. Рила ни е най-
любима, Пирин също е 
атрактивна. децата се 
чувстват много добре и 
играят на воля сред при-
родата.

Арх. Николай Баровски, председател на РК на КАБ, София-град:

Ценя спокойствието

Арх. Живко Велев, председател на РК на КАБ - София-област:

Коя е любимата ви лятна  дестинация?



927 юли - 2 август 2015 г.
БРОЙ 28 (1109)КАБ

Ваканцията за мен за-
почна с едноседмична 
почивка на българското 
море. Но това беше още 
преди началото на ак-
тивния сезон, през юни. 
Тогава си направихме 
по-скоро разходка, от-
колкото да плажуваме. 
Сега предвиждам още 
едно пътуване до море-
то, но този път до гръц-
кото, където възнаме-
рявам истински да ре-
лаксирам. Смятам да се 
отдам на прекрасните 
плажове там, на слън-

цето и на водата. За мен 
пълноценният отдих е 
когато съм на друго мяс-
то, извън България. Лю-
бимата ми дестинация е 
Тайланд. Там ми харс-
ва всичко. Впечатлена 
съм и от плажовете, и 
от архитектурата, и от 
природата, и от екзоти-
ката. и мога да кажа, 
че това не е чак толкова 
непостижима дестина-
ция, колкото си мислим. 
Ако нещата се планират 
от по-рано, смятам, че 
много хора ще могат да 

си го позволят. Пълно-
ценната почивка според 
мен зависи най-много от 
това къде си и с кого си. 
Ако си на правилното 
място с любимите хора, 
то няма как да не си пре-
караш ваканцията добре.

Харесвам екзотиката 
на Тайланд

Арх. Десислава Димитрова, КАБ - София-област:

имам още доста ан-
гажименти, които тряб-
ва да свърша - както в 
личен, така и в профе-
сионален план, и едва 
тогава мога да се отдам 
на почивка. Все още не 
съм решил и къде, но 

една от любимите ми 
дестинации е иракли. 
Местността е защите-
на и е сравнително от-
далечена от големите 
курорти. доскоро не се 
посещаваше и от много 
хора. Но за съжаление 
„колеги“ посегнаха и 
на това кътче. Напра-
виха един смешен хо-
тел точно на брега, на 
пясъчните дюни. По-
добна е ситуацията и в 
с. Емона, там също се 
строи хотел на 6 или 
7 етажа, като копче на 
слама. Не знам кой е 
разрешил всичко това, 
кой е проектантът и 
т.н., но за мен място-

то вече е осквернено, 
природата е погубена. 
А доскоро там препус-
каха диви коне, има-
ше причудливи гледки. 
Там планината влиза 
в морето и може да се 
наслаждаваш на неве-
роятно красиви фиорди. 
На това място навреме-
то е имало тракийско 
селище, чиито останки 
се пазят и до днес. За 
жалост обаче, всичко 
това вече започна да се 
унищожава. 

и въпреки това, ако 
успея да си открадна 
време за почивка, ще 
отида там. Най-вероят-
но в края на лятото.

На Иракли се наслаждавам 
на причудливи фиорди

Арх. Емил Жечев, зам.- председател на КАБ:

За мен ваканцията 
тепърва предстои. Пла-
нирала съм почивка в 
чужбина. Ще си направя 
една екскурзия до скан-
динавските страни. Ха-
ресвам много тези мес-
та, затова отивам там за 
втори път. Пленена съм 
от архитектурата, от кра-
сотата, от културата и 
традициите в тези стра-
ни. Навсякъде е много 
чисто и подредено, хо-
рата са възпитани и дру-

желюбни, атмосферата е 
приятна. След това въз-
намерявам да отскоча за 
няколко дни и до морето, 
най-вероятно на българ-
ското.

Пълноценният отдих 
за мен включва сън, ху-
бава книга и приятна му-
зика. Хубаво е човек да 
се откъсне, макар и за 
кратко, от ежедневните 
си ангажименти и да се 
отдаде на любимите си 
занимания. 

Пленява ме архитектурата 
на скандинавските страни

Арх. Сияна Янчева, РК на КАБ - Стара Загора:

Коя е любимата ви лятна  дестинация?
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Аз ще почивам на 
Слънчев бряг, място-
то, където съм творил и 
изпълнявал най-много 
проекти. Харесвам този 
курорт и винаги, кога-
то мога, го посещавам. 
Много от колегите ми 
избраха тази година да 
летуват в Гърция, но аз 
си обичам родината и ще 
почивам тук. Никога не 

съм предпочитал вакан-
цията в чужбина, затова 
и не ходя. Разкошни са 
ни и планините, и наше-
то море. Харесвам много 
и балкана, но не знам 
дали ще ми остане време 
за него, тъй като имам 
доста ангажименти. На-
времето ходех много на 
планина, но сега не мога 
да си позволя този лукс. 

Най-добрият начин за 
релаксация за мен е дви-
жението. Мога да оби-
калям сред природата с 
часове и да не ми омръз-
ва. дори напротив - за-
реждам се. Обожавам да 
се разхождам по морския 
бряг, особено по познати 
места. Те ми навяват ста-
ри, хубави спомени и от 
това ми става мило. 

Познатите места навяват 
мили спомени

Инж. Апрахам Саркисян, РК на КИИП - Пловдив:

В Лондон - не е мно-
го горещо, град, пълен с 
емоции и инженерни съо-
ръжения. За мен е важно 
почивката да е свързана с 

натрупване на впечатле-
ния и позитивна енергия, 
които да ме поддържат до 
следващото пътуване. 

В Лондон строителният 

инженер може да види 
и научи много неща за 
нашата професия. Тук, в 
сградата на ICE (Institution 
of Civil Engineers), се 
намира регистрираният 
офис на Европейския съ-
вет на строителните инже-
нери в Европа.

ICE, основана преди 
185 години, е най-прес-
тижната и водеща органи-
зация на оправомощените 
строителни инженери, в 
която членуват 80 000 от 
150 страни.

В Лондон, освен да 
прекараш забавно, можеш 
и да изпълниш Европей-
ската директива за учене 
през целия живот. Стра-
хотно място. 

Пожелавам хубава ваканция на 
инженерно–архитектурната колегия

Това лято ще празну-
ваме сватбата на дъще-
ря ми в голф комплекс в 
Балчик. Там ще прекара-
ме няколко дни, като по 

този начин ще съчетаем 
семейното тържество с 
лятната ваканция. Пра-
вим го основно заради 
роднините на момчето, 

което е от Германия. На 
чужденците със сигур-
ност ще им е интересно 
да разгледат Българското 
Черноморие.

Вдигаме сватба в Балчик
Инж. Тодор Енев, председател на РК на КИИП - 
Пазарджик:

Коя е любимата ви 
лятна дестинация?

Въпреки натоварено-
то си ежедневие, всяко 
лято отделям по 10-15 
дни за почивка на море-
то. Любимата ми дести-
нация е Балчик, а и като 
цяло предпочитам Се-
верното пред Южното 
ни Черноморие. То не е 

толкова пренаселено и е 
много по-екзотично като 
атмосфера. 

Години наред посе-
щавам Балчик, познавам 
хората, местата, плажо-
вете в района, затова 
обичам да прекарвам 
ваканциите си там.

Предпочитам Северното 
Черноморие

Доц. д-р инж. Константин Проданов, 
председател на КИИП - РК София-област:

Инж. Димитър Начев, РК на КИИП - София:
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Цвета ИВАНОВА

Последният събор на 
приятелството и добро-
съседството между Бъл-
гария и Сърбия, който се 
състоя в старопланин-
ския проход „Кадъ боаз“ 
край Белоградчик, събра 
рекорден брой участни-
ци. През трите дни на 
празника среща си да-
доха повече от 10 000 
души. „С присъствие-
то си хората показаха, 
че искат да общуват, да 

развиват търговия и биз-
нес“, коментира кметът 
на Белоградчик Борис 
Николов. „Ако на про-
хода бе открит граничен 
пункт, преминаването ни 
щеше да бъде свободно 
и полезно“, каза и кметът 

на най-близкия сръбски 
град Княжевац Милан 
джокич.

Съборът премина с 
оживена търговия и сре-
щи с приятели, съседи, 

роднини, разделени през 
годините от границата. 
Сърбите купуваха от 
българските търговци 
килими, пътеки, олеко-
тени завивки, възглав-
ници, посуда, сладкар-
ски изделия. Българите 
пълнеха торби с пресни 
зеленчуци, които про-
изводители от близките 
сръбски села предлагаха 
на ниски цени. Тази го-
дина по-предпочитани 
бяха сръбските заведения 
за хранене, в които пред-
лагаха печени пред очите 

на клиентите прасета и 
агнета на шиш. Но не 
спряха да димят и бъл-
гарските скари.

Граничният събор в 
прохода се провежда от 
1925 година и е признат 
за най-голямата тран-

сгранична среща на Бал-
каните. От 1960 е бил 
прекъснат, а през 2000-та 
отново възстановен. По-
следното му издание бе 
90-о поред. То премина, 

освен с търговия, и с бо-
гата културна програма. 
На откритата сцена, из-
дигната в българската 
част на прохода, се ре-
дуваха родни и сръбски 
състави, духови оркес-
три, танцьори. имаше 
изложби на мед и вина, 
на старинно оръжие, лов-
ни трофеи.

На миналогодишния 
събор от българска стра-
на бе направена първа 

копка за изграждането на 
път от прохода до първо-
то българско село Салаш. 
Средства за изгражда-
нето му бяха осигуре-
ни от инвестиционната 
програма на правител-
ството на Пламен Оре-
шарски. Той обаче остана 
недовършен. За събора 
обаче 5-километровото 
трасе бе засипано с тро-
шен камък и валирано. 
То беше нужно заради 
споразумението между 
двете страни за изграж-
дане на ГКПП в прохода. 
Откриването му обаче не 
е актуално за това пра-
вителство, поради което 

и изграждането на пътя 
спря.

За гранична връзка 
между двете страни се 
говори от 2000-та година. 
Тя може да оживи райо-

ните на Белоградчик и 
Княжевац, да спомогне 
за развитие на търговия-
та и бизнеса. През 2006 
година президентите на 
двете страни Георги Пър-
ванов и Борис Тадич по-
дипсаха официално спо-
разумение за откриване 

на пункта. Очакваше се 
след година той да бъде 
открит, тъй като бе дого-
ворен само за леки коли 
и пешеходци. 

П р е з  2 0 0 9  год и н а 
представители на двете 
страни се събраха в Бе-
лоградчик и решиха, че 

изграждането на пунк-
та трябва да започне от 
пътищата. От българска 
страна трябваше да бъде 
изграден 5 км път от село 
Салаш до границата, а от 
сръбска - само 1 км от 
село Ново корито до мяс-
тото на пункта. Сърбите 
асфалтираха своята част, 
а у нас трябваше да бъ-
дат отчуждавани терени 
и едва тогава работата да 
започне. През 2014 го-
дина всичко изглеждаше 
решено и строителството 
на пътя започна. Но със 
смяната на правителство-
то спря. Сега се търсят 
200 000 лв. за довършва-

нето му. Отварянето на 
пункта обаче не е прио-
ритет, макар с него да се 
съкращава пътят от Ниш 
и Белгард към дунава с 
цели 120 км. Пунктът ще 
улесни общуването меж-
ду двете общини. Макар 
Княжевац да се нами-
ра на 15 км от прохода 
„Кадъ боаз“, за да стиг-
нат дотам, общинарите 
от Белоградчик измина-
ват по 200 км през ГКПП 
Връшка чука или Кало-
тина. „Надежда обаче 
имаме, един ден ГКПП 
на това място ще има. 
Ще го наложи животът“, 
заявиха кметовете Борис 
Николов и Милан джо-
кич. „Чакахме 15 години 
за този път и пункт, ще 
чакаме още“, категорич-
ни са и двамата. 

ТРАдиции

Българи и сърби се веселиха на най-големия 
граничен събор на Балканите
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два жп проекта ще 
получат финансиране 
по Механизма за свърз-
ване на Европа. Това 
стана ясно, след като 

държавите от Европей-
ския съюз одобриха 
плана за инвестиции в 
транспортния сектор. 
Официалното реше-

ние на ЕК трябва да 
бъде прието до края 
на юли 2015 г. След 
това споразуменията 
ще бъдат подготвени 

от  изпълнителнат а 
агенция за иновации 
и мрежи (INEA) и ще 
бъдат сключени с полу-
чателите на средствата. 
Очаква се безвъзмезд-
ното финансиране да 
започне през последно-
то тримесечие на 2015 
г.  Сред включените 
276 проекта са и двата 
български жп обекта 
София-Волуяк и Со-

фия - Елин Пелин. В 
рамките на Механизма 
за свързване на Евро-
па (МСЕ) от бюджета 
на ЕС за 2014-2020 г. 
ще бъдат предоставени 
на разположение 24,05 
млрд. евро за съфинан-
сиране на проекти за 
обекти от трансевро-
пейската транспорт-
на мрежа в страните 
от ЕС. От тази сума 
11,305 млрд. евро ще 
са само за проекти в 
държави членки, които 
отговарят на условията 
за финансиране от Ко-
хезионния фонд, каква-
то е България. 

до сега  за  големи 
големи железопътни 
проекти, изпълнявани 
по европейски програ-
ми, са платени над 622 
млн. лв., като общата 
им индикативна стой-
ност е за над 1,85 млрд. 

лв. без ддС. Най-мно-
го средства са отделе-
ни за рехабилитаци-
ята на отсечки от жп 
линията Пловдив-Бур-
гас. Това е и проектът 
в най-напреднала фаза. 
Трасето Михайлово-
Калояновец е въведено 
в редовна експлоата-
ция през месец април 
2014 г. Сега се работи 
в участъците Стара За-
гора-Завой-Зимница и 
церковски-Карнобат-
Бургас и те са завър-
шени на около 87%. 
Обновява се железният 
път, контактната мре-
жа и осигурителната 
техника по протеже-
ние на трасето. Общата 
стойност на проекта 
е 477,92 млн. лв., без 
ддС.

Напредва и рекон-
струкцията на жп ли-
нията Първомай-Сви-

ленград .  Обектът  е 
част от финансирания 
по  ОП „Транспорт“ 
(2007-2013) проект за 
модернизацията на тра-
сето между Пловдив 
и Свиленград на обща 
стойност около 663,32 
млн. лв., без ддС. Той 
включва и реконструк-
ция на железния път в 
железопътен участък 
димит ровград-Сви -
ленград и изгражда-
н е  н а  н о в и  тя го в и 

Проектът „Аварий-
но укрепителни и отво-
днителни строителни 
работи в междугарието 
царева ливада - Габро-
во“ на Министерството 
на транспорта, инфор-
мационните техноло-
гии и съобщенията и 
държавно предприятие 
Национална компания 
„Железопътна инфра-
структура“ е одобрен 
за безвъзмездно финан-

сиране чрез средства, 
отпуснати на страната 
от фонд „Солидарност“ 
на ЕС.

договорът за финан-
сиране на проекта е с 
максимална стойност от 
520 000 лева. Постра-
далите обекти са вклю-
чени в заявлението за 
щети от бедствията, на-
стъпили в резултат на 
обилните валежи в пе-
риода 19 юни - 23 юни 

2014 г. Транспортното 
министерство е една от 
първите държавни ин-
ституции, което получа-
ва безвъзмездна финан-
сова помощ по линия на 
еврофонда. Отпуснатите 
средства ще подпомог-
нат възстановяването 
на засегнатата от бед-
ствията железопътна 
инфраструктура. След 
като проектът бъде за-
вършен, движението във 

въпросния участък от-
ново ще се осъществява 
в рамките на нормал-
ните експлоатационни 
параметри и ще бъде 
осигурено безопасното 
движение на влаковете.

НА ФОКУС

С тях ставаме част от трансевропейската транспортна мрежа в страните от алианса

Районът на централ-
на жп гара в Пловдив 
може да се обособи като 
интермодален терминал 
или транспортен хъб с 
претоварна станция в 
близост. Концепцията 
предвижда изграждане 
на южната тангента, по 
която ще преминават ва-
жните за града транс-
портни потоци в посо-
ка изток-запад, пробив 
под жп гарата, който ще 
свързва бул. „В. Апри-

С напредването на ре-
монта на централната 
гара в София Столична 
община предприема рено-
виране и на прилежащия 
към гарата подлез. Наско-
ро общинските съветници 
гласуваха пешеходното съ-
оръжение да стане пазар 
с културни пространства, 
като прехвърлиха управле-
нието му към общинското 
дружество „Пазари Въз-
раждане“.

идеята е да бъде под-
готвен проект за фи-
нансиране по програма 

Подлез край перона става търговска 
и артзонаинтермодален тер-

минал на стойност 43 
милиона лева ще бъде 
изграден в Русе. Модер-
ното инфраструктурно 
съоръжение ще свързва 
автомобилния, железо-
пътния и водния транс-
порт. То ще заема тери-
тория от 12,4 хектара 
и ще бъде ситуирано в 
източната промишлена 
зона на града. Първата 
копка се очаква да бъде 
направена след 2 годи-
ни. В края на миналия 
месец бяха представе-
ни първите две фази на 
проекта. Възложител е 
Национална компания 
„Железопътна инфра-

структура“. изпълнител 
е обединение „дунав“, 
съставено от „Евро-
транспроект“ ООд и 
„Мигети“ ЕООд. Стой-
ността на договора е 3 
898 900 лв. без ддС. 
Към момента са извър-
шени предпроектните 
проучвания. Подготве-
ни са варианти на ге-
нералния план на пло-
щадката. Започнати са 
процедурите, свързани 
с оценка на въздейст-
вието върху околната 
среда. Предстои подгот-
вянето на идеен проект 
за избраната площадка. 
Терминалът е с дължи-
на 992 м и широчина 

128 м. Общата площ 
на пътните настилки е 
80 093 кв. м, а общата 
дължина на железния 
път е 7420 м. инвести-
ционната стойност на 
съоръжението е 21 792 
543 евро. Терминалът 
трябва да заработи през 
2020 г. 

Чрез изграждането 
му ще се осъществи 
транспортна верига от 
типа „море - жп транс-
порт - река“. Проектът 
е включен в приоритет-
ния списък с проекти 
за финансиране по ОП 
„Транспорт и транс-
портна инфраструкту-
ра“ 2014-2020 г.

Верига от типа „море – релсов път – 
река“ изграждат в Русе до 2020 г.

Фонд „Солидарност“ обезпечава 
строителството на Царева ливада – Габрово

САНИРАЙТЕ С
TONDACH®

лесно;

ефективно;

дълготрайно;

сигурно;

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

Брюксел дава финансов старт на нови 
жп проекти у нас

в сОфИЯ

Интермодален терминал ще има 
в сърцето на Пловдив
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ленград .  Обектът  е 
част от финансирания 
по  ОП „Транспорт“ 
(2007-2013) проект за 
модернизацията на тра-
сето между Пловдив 
и Свиленград на обща 
стойност около 663,32 
млн. лв., без ддС. Той 
включва и реконструк-
ция на железния път в 
железопътен участък 
димит ровград-Сви -
ленград и изгражда-
н е  н а  н о в и  тя го в и 

подстанции в Симео-
новград и Свиленград, 
както и разширяване 
на съществуващата в 
димитровград.

В процес на реализа-
ция е модернизацията 
на железопътния учас-
тък Септември-Плов-
див. Проектът пред-
вижда изграждане на 
нови подлези и нови 
перони в жп гарите. 
Ще бъде подменено на-
пълно електрифицира-

нето в целия участък. 
досега са изплатени 
102,32 млн.  лв.  без 
ддС, а общата стой-
ност на проекта над-
хвърля 630,62 милиона.

Наскоро бе даден 
стартът и на интермо-
да лния  термина л  в 
Пловдив. Той се реа-
лизира по ОП „Транс-

порт“ и е на стойност 
13,94 млн. лв. без ддС.

Очаква се до края на 
годината да бъдат за-
вършени и централните 
гари в София и Бургас.

Стойността на про-
екта за столичната гара 
е над 63 милиона, а на 
бургаската - 8,2 млн. 
лв. без ддС. 

НА ФОКУС

С тях ставаме част от трансевропейската транспортна мрежа в страните от алианса

За Северозападния 
район се предвижда да 
бъде изпълнен проектът 
за модернизация на жп 
линията Видин-Медко-
вец, заяви вицепреми-
ерът Томислав дончев. 
Новоизграденото тра-
се ще бъде с проект-
на скорост 160 км/ч. 
Тръжните процедури 
за строителството са 
планирани за октомври 
идната година. Реал-
но строителството ще 
може да започне през 
2017 г. дължината на 
трасето е над 64 км. 
Вече има сключен до-
говор за проектиране. 
индикативната стой-
ност на проекта е 792 
млн. лева.

В момента се под-

готвя концепция, която 
вероятно ще стигне до 
законодателни промени 
и ще насърчи мигра-
цията на специалисти 
от държавната админи-
страция. интегрирана 
териториална инвести-
ция би могло да има 
само ако са налице две 
условия - изключител-
но конкретен и зрял 
планов обмен какво 
трябва да се направи в 
съответната територия 
и на второ място, силен 
орган, който да прила-
га подобен план или 
стратегия, коментира 
дончев. По думите му, 
в Северозападна Бъл-
гария няма нито едно-
то, нито другото. МРРБ 
подготвя целенасочена 

инвестиционна програ-
ма, чиято разработка 
става с вътрешен ре-
сурс на министерство-
то. Привлечени са и 
експерти на БАН.

Най-вероятно кон-
цепцията ще бъде гото-
ва и ще влезе в сила до 
края на годината, каза 
още вицепремиерът.

Районът на централ-
на жп гара в Пловдив 
може да се обособи като 
интермодален терминал 
или транспортен хъб с 
претоварна станция в 
близост. Концепцията 
предвижда изграждане 
на южната тангента, по 
която ще преминават ва-
жните за града транс-
портни потоци в посо-
ка изток-запад, пробив 
под жп гарата, който ще 
свързва бул. „В. Апри-

лов“ и бул. „Македония“, 
както и обновяване на 
предгаровия площад. Той 
ще бъде благоустроен и 
на него се планира из-
граждане на туристиче-
ски информационно-при-
емен център. Така тери-
торията се оформя като 
главния транспортен аре-
ал на града. Той обхваща 
сегашната централна жп 
гара, две от трите най-
големи автогари в града, 
които осигуряват повече 

от 70% от превозите. Тук 
попада и Сточна гара, къ-
дето освен съществуваща 
жп инфраструктура има 
и парцел, който е част-
на собственост. Според 
урбанисти най-логично 
и функционално е тере-
нът да се ползва за за-
строяване с обществени 
функции, най-вече зара-
ди локацията. Мястото е 
пресечна точка на шест 
транспортни артерии с 
изключителен трафик: 
бул. „Хр. Ботев“, „Ко-
матевско шосе“, ул. „Н. 
цанов“, бул. „Руски“, 
бул. „В. Априлов“ и бул. 
„Македония“. В интерес 
на бъдещия транспор-
тен хъб е и близостта с 
летище Пловдив, което 
допълнително повишава 
значението на зоната. 

С напредването на ре-
монта на централната 
гара в София Столична 
община предприема рено-
виране и на прилежащия 
към гарата подлез. Наско-
ро общинските съветници 
гласуваха пешеходното съ-
оръжение да стане пазар 
с културни пространства, 
като прехвърлиха управле-
нието му към общинското 
дружество „Пазари Въз-
раждане“.

идеята е да бъде под-
готвен проект за фи-
нансиране по програма 

JESSICA. Кметът на гра-
да Йорданка Фандъкова 
подкрепя концепцията за 
промяната на облика на 
подлеза, тъй като в мо-
мента Министерството на 
транспорта ремонтира са-
мата централна гара и е 
недопустимо подлезът да 

остане в стария си и доста 
неугледен вид. Затова за 
района вече е осигурена 
охрана, през деня има по-
стоянно полиция, поставе-
но е и видеонаблюдение. 
Започнало е също възста-
новяването на електриче-
ските табла в подлеза.

Бургас ще си има 
собствена вътрешна жп 
линия, която ще съеди-

нява града с летището. 
Това обяви министърът 
на транспорта, инфор-
мационните технологии 
и съобщенията ивайло 
Московски. За следва-
щия програмен период 
е заложено изграждане-
то на железопътна връз-
ка между двата обекта. 
Вече има изготвен иде-
ен проект, а до средата 

на лятото се очаква да 
бъде разработен и по-
подробен технически 
проект. 2-километро-
вото трасе ще тръгва 
от летището, ще след-
ва старата поморийска 
линия, ще минава през 
гара „Владимир Пав-
лов“ и ще стига до бур-
гаската гара. За връзка-
та ще се направи допъл-

нителен коловоз, който 
ще обслужва само тази 
линия.

П о  м н е н и е т о  н а 
транспортния минис-
тър, рехабилитацията 
на жп гара Бургас се 
движи с добри темпове. 
именно заради това той 
очаква до края на го-
дината обектът да бъде 
завършен.

Новият участък Видин–Медковец 
ще е с проектна скорост 160 км/ч

Подлез край перона става търговска 
и артзона

Влакова линия ще свързва гарата 
и летището в Бургас

Вицепремиерът Томислав Дончев: 

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: 

Брюксел дава финансов старт на нови 
жп проекти у нас

в сОфИЯ

Интермодален терминал ще има 
в сърцето на Пловдив
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Мнозина, които сега „радеят“ за родния туризъм, 
участваха активно в презастрояването по морето

разговаря  
Елвира ГЕНОВА

- Арх. Димов, като 
тежест или привиле-
гия приемате факта, че 
делите отговорността 
за облика на Несебър с 
колегата си арх. Пин-
ков? Екипен играч ли 
сте?

- Класифицирането на 
общините в Република 
България е на база броя 
на населението и в този 
смисъл община Несебър 
е „малка община“, с на-
селение до 30 000 души. 
Но в тази „малка общи-
на“ поради засиления 
инвестиционен интерес, 
обемът на строителство-
то е съизмерим с този в 
големите общини, което 
е причина още от 1994 г. 
в структурата на общин-
ската администрация 
да бъде разкрит щат за 
втори архитект с оглед 
подобряване админи-
стративно-техническото 
обслужване на населе-
нието. През годините не-
колкократно сме отпра-
вяли искания до МРРБ 
за допускане отклонения 
от нормите на ЗТСУ и 
ЗУТ за делегиране оп-
ределени правомощия 
на втория архитект, но 
същите не бяха уважени. 
Едва с влезлите в сила 
през 2003 г. законови 
изменения бе създаде-
на възможност за деле-
гиране правомощия на 
главния архитект на друг 
служител от общинската 
администрация. Полз-
вайки създадената зако-
нова възможност, след 
приемане на изискуемо-
то по закон решение на 
Общинския съвет в Не-
себър делегирах право-

мощия на колегата си 
за конкретни населени 
места, което доведе до 
разумно разпределение 
на администрирането на 
огромния брой преписки 
по ЗУТ, и в никакъв слу-
чай не следва да се счита 
като тежест, а като едно 
своего рода разтоварва-
не. Нещо повече - как-
то народът е казал, „две 
глави мислят по добре 
от една“. С арх. Пинков 
имаме възможност да 
обсъждаме възникналите 
проблеми до избор на 
крайно решение, което 
не означава, че по всич-
ки теми сме единодуш-
ни. имали сме случаи 
както на сходни мнения, 
така и на разногласия 
помежду ни, при които 
е надделявало разумно-
то предложение. В този 
смисъл отговарям и на 
въпроса за „екипния иг-
рач“, като самата дума 
„играч“ приемам в до-
брия смисъл, и считам, 
че с колегата ми работим 
добре в екип.

- Какви качества и 
характер са нужни, за 
да сте главен архитект 
на една от емблемите 
на родното Черномо-
рие? 

- По отношение на ка-
чествата бих отговорил 
„не много по-различни 
от тези, необходими за 
заемането на тази длъж-
ност в която и да е об-
щина“. В този смисъл 
като основно качество 
бих визирал познаване 
на законовата материя и 
правилното тълкуване и 
прилагане на законовите 
постановки. По-интере-
сен е въпросът за „харак-
тера“, в който следва да 
присъстват:

- спокойствие и уме-

реност в комуникацията 
с гражданите на общи-
ната, инвеститорите, а 
определено не бих про-
пуснал и вашето съсло-
вие - журналистите;

- разумна до позволе-
ното по закон строгост 
към нарушителите;

- нормални отноше-
ния с колегите както от 
отдела и общинската ад-
министрация, така и с 
членовете на Общинския 
съвет - Несебър, и коле-
гите проектанти;

- уважение (но не и 
раболепничене) към ин-
станциите над заеманата 
длъжност;

- Визията Ви за ку-
рортната община? На-
къде и как трябва да се 
развива Несебър?

- Визията ми за ку-
рортна община не се 
припокрива изцяло с на-
личното в община Несе-
бър, а именно:

В разгара на строи-
телството бяха приети 
промени в законодател-
ството, беше отменен 
ЗТСУ и приет ЗУТ. Ос-
тана непроменена под-
законовата нормативна 
уредба - близо 2 години 
продължи да действа На-
редба № 5 за ПНТСУ 
и едва през 2003 г. бе 
приета Наредба № 7 за 
ПНУОВТУЗ, като в пър-
вата й редакция имаше 
завишени лимитни стой-
ности на допустимите 
устройствени показатели 
за курортни територии, 
от които се възползва-
ха инвеститорите с цел 
усвояване максимално 
допустимите показатели 
за застрояване при лип-
са на адекватна инфра-
структура и несъобра-
зяване с потенциала на 
територията. Мнозина 

от тези, които сега „ра-
деят“ за родния туризъм, 
участваха активно в пре-
натоварване на терито-
рията, довело до нормал-
ния отлив на туристи и 
промяна в качествения 
състав на туристопотока.

Въпреки тези натрап-
чиви факти, не съм чер-
ноглед по отношение 
развитието на региона. 
Считам, че следва да 
се направи преоценка 
на наличния курортен 
ресурс, възможностите 
за подобряване на пред-
лагания туристически 
продукт, за подобряване 
инфраструктурното и ре-
кламно обезпечаване на 
курортната дестинация, 
и на последно място, но 
не и по значимост - раз-
гръщане на туристиче-
ските услуги в тилна-
та зона на общината, а 
именно - създаване на 
екозони, приоритетно 
развитие на селския ту-
ризъм и насищане на те-
риторията с атракции.

- Какъв проблем на 
Несебър успяхте да раз-
решите до началото на 
туристическия сезон?

- В дейността ми като 
главен архитект на об-
щината проблемите са 
стандартни, ежедневни 
и нямат отношение към 
началото на туристиче-
ския сезон. Конкретен 
проблем, свързан с ту-
ристическия сезон 2015 
г.,  е изграждането на 
дълбоководното зауства-
не на отпадните води на 
ПСОВ Равда - дългого-
дишен проблем, имащ 
отношение както за нор-
малното обитаване на 
територията от местното 
население, така и към 
развитието на туризма. 
Като одобряващ орган в 

общината мога да кажа, 
че съм дал своя принос 
за реализацията на обек-
та и разрешаването на 
този проблем.

- За добро или зло сте 
от хората, които „вли-
зат“ в новините. А как 
излязохте от „Дюни-
гейт“?

- По отношение често-
то спрягане на името ми 
в новинарските емисии 
не желая да правя комен-
тар, тъй като невинаги 
бомбастичните заглавия 
на рубриките отговарят 
на истината. Практика на 
голяма част от колегите 
Ви е да поднесат в пуб-
личното пространство 
„ексклузивната новина“, 
което води до редица 
проверки и доказване на 
истината, но за крайните 
резултати обикновено 
няма коментари и за мен 
остават само неприят-
ностите и негативните 
емоции. Явно за автори-
те на тези публикации 
и предавания е важен 
ефектът на „топ новина-
та“, а не достоверността 
и последствията от нея 
за мен и близките ми. Но 
това е един от рисковете 
на тази длъжност - както 
казваше бившият гла-
вен държавен инспектор 
Светла Гебрева, „Който 
го е страх от мечки, да 
не ходи в гората!“.

- Как отговаряте на 
критиките за презас-
трояване и унищожа-
ване на природата по 
Черноморието? Подло-
жен ли сте на натиск 
от инвеститори и еко-
лози?

-  Не приемам като 
лични критиките за пре-
застрояване и унищо-
жаване на природата по 
Черноморието. да, ис-
тина е, че разрешенията 
за строеж са подписа-
ни от мен, но такива са 
били действащите пра-
вила и норми. През 2004 
година направих опит 
да се противопоставя 
на прилагането на то-
ку-що влезлите в сила 
норми за застрояване, 
за което получих пълна-
та подкрепа на Общин-
ския съвет - Несебър, но 
приетото решение беше 
обжалвано от областния 
управител и съответно 
отменено с решение на 
съда. Когато говорим за 
натиск от страна на ин-
веститори, тогава, когато 
е налице такъв, следва 
да си зададем въпроса 
за съучастието на коле-
ги проектанти в него. 
Кой ако не проектантът е 
длъжен да убеди клиента 

си за негативния ефект 
от иначе примамливо го-
лямата разгъната застро-
ена площ? Кой изгот-
вя проектите за сгради, 
които в един нереален 
фотомонтаж са обгърна-
ти от зеленина и плуват 
в пространството, а в 
действителност са почти 
свързани с околната за-
стройка. Отговаряйки си 
на тези въпроси, следва 
да се замислим „дали не 
режем клона на който 
сме стъпили“. За натиск 
от страна на екологич-
ни сдружения и орга-
низации не бих казал, 
че съм бил подлаган в 
прекия смисъл на дума-
та, но мисля, че и в това 
направление липсва ясен 
регламент. В резултат на 
внасяни от тях сигнали - 
къде основателни или не 
дотам основателни, меж-
ду общинската админи-
страция и структурите 
на дНСК, МОСВ, както 
и на други институции, е 
налице една непрекъсна-
та кореспонденция, в ко-
ято, естествено, ние сме 
в обяснителен режим. 
Като последен пример 
бих цитирал резултата 
от картиране на дюнните 
образувания, и по-точно 
констатацията, че сгра-
ди, строени от държа-
вата през 60-те години 
на миналия век, попадат 
върху дюни?!

- Вие и вашето се-
мейство къде обичате 
да летувате?

-  В  каче ството  ми 
на администратор ми 
е трудно да си осигуря 
повече от седмица не-
прекъснат отпуск пора-
ди факта, че голяма част 
от собствениците и ин-
веститорите в региона 
са външни и пребива-
ването им в общината 
е краткосрочно. Това е 
времето, в което входи-
рат всевъзможни молби, 
жалби, питания - всички 
с ясно дефиниран по за-
кон срок за изпълнение. 
доста е трудно в тази 
една седмица да се съче-
тае цялото ми семейство 
да почива, но когато това 
се случи, макар и за ден-
два, обичаме да летуваме 
под формата на екскур-
зии в страната. Може да 
се сметне като профе-
сионална деформация, 
но всички в семейството 
ми си падаме по посе-
щения на археологиче-
ски обекти, етнографски 
комплекси и природни 
забележителности - все 
пак живеем в една не до-
там уредена, но иначе 
много красива страна. 

РЕГиОНи
Арх. Валентин Димов, главен архитект на община Несебър:

Валентин Димов е 
сред архитектите в 
страната, задържа-
ли се най-дълъг пе-
риод на позицията 
главен архитект на 
населено място. Зае-
ма  длъжността в 
община Несебър от 
1994 година, от 1996-
а до 2000-та поема 
отговорностите на 
заместник-кмет по 
строителството и 
главен архитект на 
град Поморие. След 
това се връща и про-
дължава работа като 
главен архитект на 
община Несебър.

Професията и се-
мейството са жи -
тейските му приори-
тети.
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За да запазим културното си наследство, 
имаме нужда от помощта на държавата

разговаря  
Илияна КАрАЛАНОВА

- Арх. Пинков, не-
отдавна пловдивският 
кмет Иван Тотев зая-
ви, че много би искал 
Пловдив да заприли-
ча на Стария Несебър 
през лятото. Ласкае ли 
Ви подобно признание?

- Голямата туристиче-
ска посещаемост пости-
гаме с много труд и же-
лание от страна на целия 
кметски екип. Важното е 
да има постоянство и да 
се гледа в една посока. 

- Каква е формула-
та, по която Старият 
град привлича толко-
ва голям брой турис-
ти, като същевременно 
съхранява културното 
си наследство? Знаем, 
че автентичността в 
много случаи отстъпва 
пред туристическото 
нашествие...

-  А вт е н т и ч н о с т т а 
няма как да бъде на-
рушена от туристите. 
Тя по-скоро страда от 
действията на хора, ко-
ито искат да възстановят 
определени паметници 
по не съвсем автенти-
чен начин. Затова сме 
възприели формулата да 
работим единствено по 
обекти, за чието възста-
новяване съществуват 
неоспорими факти. Ту-
ристите идват специално 
заради тези паметници и 
атмосферата, която съз-
дават, а ние определено 
се грижим за тях. Знае-
те, че нашите църкви са 
световноизвестни. Несе-
бър е единственият град 
в България под егида-
та на ЮНЕСКО именно 
благодарение на тях. Об-
щината полага огромни 
усилия в тази насока. За 
църквите „Св. Параске-

ва“ и „Йоан Кръстител“ 
сме спечелили два про-
екта, финансирани по 
ОП „Регионално разви-
тие 2007-2013“. Храмо-
вете са изцяло рестав-
рирани, социализирани 
и в момента имат разре-
шение за ползване. Те са 
част от културно-турис-
тическия маршрут „ду-
ховен път“, който трябва 
да обхване всички църк-
ви на територията на 
общината. По този път 
са поставени определе-
ни знаци, които водят 
от църква към църква и 
към други археологиче-
ски обекти. Разработ-
вайки тези маршрути, 
имахме за цел да обо-
гатим туристическото 
преживяване на гостите 
на града. За църквата 
„Св. Архангел Михаил 
и Гавраил“ също имаме 
одобрен проект и разре-
шение за реставрация и 
консервация и чакаме в 
най-скоро време финан-
сови средства от госпо-
дин Левентис, който е 
почетен гражданин на 
Несебър. Преди няколко 
години той дари на гра-
да голяма сума за рес-
тавриране на църквата 
„Св. Стефан“. изготвили 
сме и сме гласували про-
ект за „Йоан Алитур-
гетос“ - много красива 
църква, която се намира 
до пристанището и в мо-
мента е в лошо състоя-
ние. Финансирането за 
реставрацията й в раз-
мер на 700 000 долара 
идва от Американското 
посолство. 

- разработихте План 
за управление и опаз-
ване на Старинен град 
Несебър. С какви дру-
ги механизми успявате 
да озаптите неправо-
мерните инвестицион-
ни намерения?

- От 5 години съм гла-
вен архитект на Стария 
град и мога да кажа, 
че през този период се 
направиха доста неща, 
най-важното от които е 
Планът за управление 
и опазване на Старинен 
град Несебър. Той е пър-
вият по рода си в Бълга-
рия, пилотен за страната 
ни. Обхваща период от 
20 години, като пред-
вижда предприемане на 
мерки за опазване на па-
метниците на културата, 
създаване на условия за 
туризъм и по-добър жи-
вот на хората в общината 
още през първата годи-
на. За съжаление обаче 
този план все още не е 
приет. Той бе разгледан 
на експертен съвет в 
Министерството на кул-
турата, беше одобрен. 
Предстои да се приеме и 
от Министерския съвет. 
Проблемът е, че срещна 
голям отпор в Минис-
терството на финансите. 
Причината е, че задъл-
жава държавата да от-
пусне средства за изпъл-
нение на заложените в 
него мерки. и това е съв-
сем резонно - би трябва-
ло тя също да има анга-
жираност към паметни-
ците на световното кул-
турно наследство. След 
1989 г. до този момент 
обаче единствено общи-
на Несебър се грижи за 
тях. Това е и причината 
планът да зацикля, макар 
реално да изпълняваме 
доста неща по него, тър-
сейки други източници 
на финансиране. 

-  След скандала с 
ЮНЕСКО Старият Не-
себър като че ли пре-
живя възход. Докъде 
стигна изпълнението 
на препоръките на Ко-
митета за световно на-
следство?

- Освен реставраци-
ите и консервациите, за 
които споменах, сме из-
готвили задание за про-
ектиране на общ ПУП 
за Стария град, тъй като 
предишният е още от 
1981 г. Най-напред оба-
че трябва да бъде приет 
Планът на управление, 
защото ПУП-ът ще е 
базиран на мерките и 
стратегиите, заложени в 
него.

изготвихме също така 
цялостна концепция за 
рекламно-информацион-
ните елементи. Преди 2 
години изчистихме всич-
ки нехарактерни и неза-
конни рекламни обекти 
и в резервата беше въ-
веден ред. Съгласува-
хме тази концепция с 
Министерството на кул-
турата и Националния 
институт за недвижимо 
културно наследство. Тя 
влезе в сила и работи. 
изготвили сме и схема 
за обществено разпола-
гане на преместваеми-
те частни обекти (маси, 
сергии, чадъри, перголи 
и т.н.). Общинските сме 
ги премахнали тотално 
от Стария град с реше-
ние на ОбС още през 
2012 г. искаме да съ-

гласуваме тази схема с 
гражданите на Несебър, 
затова в момента про-
веждаме консултации с 
тях. Процесът тече бавно 
и трудно, защото хората 
държат на собствени-
те си интереси и това 
е нормално. В момен-
та гражданите на Не-
себър живеят в много 
ограничения - не могат 
да си сложат климатик, 
дограма и т.н. идеята е 
да бъдат компенсирани 
и също да бъдат довол-
ни. Не може да се живее 
само в ограничения, без 
да се получава нищо на-
среща. 

друга интересна ини-
циатива, с която се за-
ехме, е да премахнем 
всички асфалтови улици 
на територията на Ста-
рия град и да ги заменим 
с павирани за по-автен-
тична атмосфера. Това 
много се хареса на граж-
даните на Несебър и на 
туристите. Тази годи-
на успяхме да изградим 
още няколко километра 
павета. 

- Срещате ли помощ 
в лицето на държава-
та?

- Засега поне преч-
ки не срещаме. Някак-

ва специална помощ от 
държавата нямаме. Още 
по-малко пък финансо-
ва. Планът ни в момента 
е стопиран и не можем 
да продължим, но вяр-
вам, че с времето ще се 
стигне до компромис. 
В крайна сметка ние 
сме единственият град в 
България под егидата на 
ЮНЕСКО. За да запазим 
културно-историческото 
си наследство за поколе-
нията, имаме нужда от 
по-специално внимание.

- Къде между стария 
и новия град е пресе-
чната точка на отно-
шенията Ви с арх. Ва-
лентин Димов (главен 
архитект на община 
Несебър), с когото спо-
деляте общи отговорно-
сти? Имате ли спорове 
и разногласия и как 
постигате компромис?

- изключително мно-
го съм се учил от арх. 
димов, тъй като от нас 
двамата той е по-опит-
ният специалист. Рабо-
тим заедно, гледаме в 
една посока. Той е чове-
кът, който винаги много 
ми е помагал. 12 години 
съм в общината и много 
неща съм научил именно 
от него.

Арх. Атанас Пинков, главен архитект на Старинен Несебър:

Арх.  Атанас 
П и н ко в  е  р о -
ден на 15 януа-
ри 1976 г. в гр. 
Бургас. Завърш-
ва специалност 
„Архитектура“ 
в  УАС Г  -  С о -
фия.  Успешно 
завършва курс 
з а  о п а з в а н е , 
р е с т а в р а ц и я 
и  консервация 
на паметници 
на културата в 
НИНКН. Работи 
в община Несе-
бър от октомври 
2003 г. От 2011 
г. е главен архи-
тект на Стари-
нен Несебър.

Планът за управление и опазване 
на резервата срещна голям отпор 
в Министерството на финансите

Старинен Несебър 
отбелязва 60 години 
като резерват догоди-
на. С Постановление 
№ 243 на Министер-
ския съвет на НРБ от 
18.07.1956 г. територи-
ята на старата част на 
курорта се обявява за 
архитектурно-градоус-
тройствен и археологи-
чески резерват от на-
ционално значение и се 
поставя под специален 
режим на градоустрой-
ствено и архитектурно 
изграждане.

П о с т а н о в л е н и е т о 
представлява основопо-
лагащ документ за раз-
витието на града като 
музеен, туристически 
и курортен комплекс от 
национално и междуна-
родно значение. В него 
са разработени задъл-
женията към Старинен 

Несебър на всяко едно 
от тогава съществува-
щите министерства, а 
също и на БАН, Главно 
управление на пътища-
та, държавната планова 
комисия и др. 

8 години по-късно 
Комитетът по култура 
и изкуство към Минис-
терския съвет обнарод-

ва в „държавен вест-
ник“ списък на памет-
ниците на културата в 
град Несебър. В него 
са включени 13 църкви, 
две турски бани, две 
вятърни мелници, една 
чешма, 70 частни къщи 
и една къща на „Жил-
фонд“, както и останки 
от крепостна стена.

През 2016–а градът отбелязва 
60 години като резерват
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Ръст на сделките с не-
движими имоти между 
5 и 10 процента очакват 
брокерите до края на го-
дината. За жилищата с 
качествено строителство 
пък прогнозите са за още 
по-голямо увеличение. 
Активизирането при тър-
сенето е основно заради 
спада на лихвите по ипо-
течни кредити, твърдят от 
ОББ. Освен това хората 
вече предпочитат да вла-
гат парите си в имот, а не 
да ги депозират в банка, 
предвид ниските лихви. 
Натрупването на ликвид-
ност и свитото кредитира-
не накараха банките през 
тази година чувствително 
да намалят оскъпяването. 

В момента най-ниските 
нива на лихвите по ипо-
течни кредити са 5,3-5,4% 
годишно, ако заемът е в 
лева. Горната граница е 
8,6-8,7%.

Подобни са лихвите 
и по кредитите в евро, 
като основната разлика е, 
че най-високите стигат и 
до над 10%. По данни на 
БНБ за първата половина 
на годината, лиxвитe пo 
жилищнитe зaeми в лeва 
са паднали средно пoд 
6%, а тези в евро са 6,3 на 
сто. За сравнение, преди 
година те бяха съответ-
но 6,65 и 7,10%. Според 
Агенцията по вписвания 
за цялата страна за първи-
те шест месеца на 2015 г. 

са били сключени със 
7,73% повече имотни 
сделки в сравнение със 
същия период на минала-
та година. Оттам отчитат 
ръст и на новите ипотеки 
от 42 на сто. Той е и най-
високият през последни-
те пет години. Средният 
размер на изтеглен кредит 
за покупка на жилище за 
отчетния период е бил 27 
000 евро. Лихвените про-
центи са между 5,5 и 6% 
годишно.Най-предпочи-
таният срок за погасяване 
на кредит е 20-25 г.

София и Пловдив 
с най-много 
продадени 

апартаменти
Над 1000 апартамента 

са продадени през послед-
ното тримесечие в 11 гра-
да на страната. По данни 
на Агенцията за вписва-
ния само в столицата пък 
са били сключени 6486 
сделки с жилища и офиси. 
именно в големите градо-
ве темпът на възстановя-
ване на имотния пазар се 
забелязва по-силно, тъй 

като сделките са с близо 
12% повече отпреди годи-
на. Най-голямо повише-
ние се отчита в Пловдив и 
София, съответно 27.09 и 
25.77 на сто, докато ръстът 
на покупко-продажбите 
на имоти в Стара Загора е 
от 15%. Спад в големите 
градове се отчита само в 
Плевен и Несебър. София, 
Пловдив, Варна и Бургас 
оглавяват градовете с най-
много имотни сделки за 
второто тримесечие, като 
изпреварват Плевен, Русе, 
Ямбол и Стара Загора. На 

челните места са още Не-
себър, Пазарджик и Сли-
вен. Най-големите 11 им-
отни пазара в страната са 
„отговорни“ за 41.07% от 
сделките спрямо 39.22 на 
сто. Раздвижване има и 
при строителството, показ-
ват пък данните на НСи. 
За първите три месеца на 
годината статистиката от-
чита 5% ръст на въведени-
те в експлоатация жилища. 
Най-активно е било строи-
телството в Бургас, където 
са вдигнати 64 нови сгради 
за първото тримесечие.

интересът на руснаци-
те към покупка на втори 
дом в България намалява, 
констатират от компани-
ята за недвижими имоти 
„Arco Real Estate“. Сред 
причините за тази тенден-
ция са икономическата 

криза в Руската федера-
ция, обезценяването на 
рублата и геополитическо-
то напрежение в Украйна. 
Гражданите на Русия все 
по-често минават в гру-
пата на продавачите на 
ваканционни имоти, по-
сочват от компанията.

Въпреки отлива им оба-
че, интересът към пазара 
на недвижимости по Чер-
номорието не е намалял, 
категорични са брокери. 
По техни наблюдения тър-
сенето се компенсира от 
купувачи от други наци-
оналности - граждани на 
Украйна, израел, Чили, 
Германия и Естония, както 
и на българи.

„Мотивът на сънарод-
ниците ни за покупка на 

ваканционно жилище е 
търсене на убежище за 
спестяванията им и добро 
капиталовложение“, ко-
ментира Татяна Одарюк, 
мениджър „Ваканционни 
имоти“ в компанията.

„Покупката на недви-
жимост е най-нискорис-
ковото решение за инвес-
тиция. Пазарът има голям 
потенциал и ще привлича 

нови купувачи, включи-
телно и от други нацио-
налности, а клиентите ще 
стават все по-взискател-
ни“, допълва тя.

Брокерите от компани-
ята очакват още повече 
огледи и сделки през ав-
густ. Най-продавани през 
този сезон са имотите с 
една спалня и площ около 
60 кв. м.

В ход е събарянето 
на емблематичния за 
90-те години търгов-
ски комплекс „Аско де-
ница“ в квартал „Мла-
до ст“ на столицата, 
известен впоследствие 
и като „Нова деница“. 
Собственик на компле-
кса и прилежащия те-
рен сега е турската ком-
пания „Гаранти-Коза“. 
инвеститорът планира 
да изгради на мястото 
мащабен комплекс със 

смесено предназначе-
ние - „Гранд Каньон“. 
Проектът включва из-
граждането на мол с 
кинозали,  допълни -
телна складова и тър-
говска, хотелска и жи-
лищна част с над 1000 
апартамента,  парк с 
множе ство атракци -
они, изкуствени езера, 
скейтборд парк и от-
крита детска площадка. 
инвеститорът има по-
дписан договор с швей-

царската компания „Су-
исотел“ за реализация 
на мегапроекта.  Той 
получи от Министер-
ството на икономиката 
сертификат за приори-
тетен инвестиционен 
проект - възможно най-
високата държавна под-
крепа. „Гаранти-Коза“ 
ще изграждат поетапно 
комплекса, като пара-
лелно ще инвестират 
и в прилежаща инфра-
структура. 

иМОТи

Ниските лихви раздвижиха 
сделките с недвижимости

Руснаците губят интерес към покупка на 
втори дом по морето

Строят мегакомплекс на 
мястото на „Аско Деница“
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Катя ТОДОрОВА

два важни пътни про-
екта в София ще бъдат до-
вършени с пари от хазната 
и ще бъдат пуснати най-
рано догодина. Това са 
първата част на Западната 
дъга и Северната скорост-
на тангента на столицата.

Основна спънка за реа-
лизацията и на двата обек-

та в срок до края на 2015 
г. са незавършените про-
цедури по отчуждаването 
на имоти. На трите кило-
метра от Западната дъга, 
между източния край на 
автомагистрала „Люлин“ и 
пътния възел при отсечка-
та от София за Калотина, 
от месеци не може да се 
работи пълноценно, защо-
то неизкупените терени 
пречат на строителите.

За незавършените от-
чуждавания на този обект 
шефът на агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПи) 
инж. Лазар Лазаров ко-
ментира, че не може да се 
работи там, където не са 
завършили съдебни дела 
по споровете със собстве-
ниците. „В момента, в 
който съдът се произнесе, 
ние продължаваме и вър-
вим напред. Не мога да 

кажа кога ще се излезе с 
решение“, уточни той.

Регионалният министър 
Лиляна Павлова бе доста 
по-оптимистична и заяви, 
че първата част от Запад-
ната дъга в момента се из-
гражда и пусковият срок е 
краят на месец септември. 
„Разчитаме, че този срок 
ще бъде спазен“, обяви тя.

За втората част минис-
търът поясни, че е била 
проведена процедура, но 
засега тя е прекратена от 
АПи, защото не е избра-
на нито една от фирмите, 
подали оферти. „Процеду-
рата се обжалва, очакваме 
решение на КЗК и на ВАС 
и след това ще се продъл-
жи с нова процедура или 
каквото отсъдят и двете 
институции. Едновремен-
но с това обаче АПи ще 
използва времето, за да 
отчуждава терените по 
втората част на Западната 
дъга“, каза още Павлова.

По Северната танген-
та до края на годината, в 
зависимост от времето, 
ще бъдат завършени око-
ло 85% от строителните 
работи, прогнозира инж. 

цветан цонев от „Вод-
строй“. Според него още 
не е ясно дали тогава ще 
има отделни отсечки от 
тангентата, които ще мо-
гат да бъдат използвани. 
В момента се работи по 
големите съоръжения по 
трасето й, които са клю-
чови за строителството 
- мостовете на реките 
искър, Владайска и Пер-
ловска и естакадата в кв. 
„илиянци“.

Специалисти и ръково-
дители на строежа заявиха 
неофициално, че повече 
проблемни неотчужде-
ни имоти и пречки за из-
граждането има по трасе-
то западно от разклона за 
Чепинци. Оттам на изток 
има само един неотчужден 
имот, който създава про-
блеми за строителството 
на пътния възел при 10-и 
километър. до момента 
на територията на София 
са отчуждени 650 имота и 
за тях са изплатени обез-
щетения на стойност 17 
млн. лв. Прогнозите са, че 
делата с недоволните от 
обезщетенията собствени-
ци ще се точат най-рано 
до октомври. дотогава за 
някои от терените няма да 
има издадени разрешения 
за строеж. Засега такъв 
документ има за 80% от 
трасето. Експерти пояс-
ниха обаче, че това не га-
рантира, че такава част от 
бъдещата автомагистрала, 
свързваща 3 аутобана око-
ло София, „Люлин“, „Хе-
мус“ и „Тракия“, ще бъде 
използваема.

друго предизвикател-
ство пред темпа на стро-

ителството са продължа-
ващите археологически 
разкопки. По трасето на 
тангентата са открити пет 
обекта, за четири има ста-
новище на института към 
БАН, че трябва да бъдат 
проучени. Очакванията са 
работата по тях също да се 
проточи до октомври.

Така на практика ще ос-
танат неусвоени немалко 
пари от евросубсидиите 
за Северната тангента. По 
думите на строителния ми-
нистър Павлова, те ще бъ-
дат насочени към резерв-
ните проекти за 118 млн. 
лв., които чакат по ОП „Ре-
гионално развитие“. „В 
момента сключваме дого-
вори с тези бенефициенти, 
които са готови, имат про-
ведена процедура и склю-
чен договор с изпълнител 
с краен срок на реализация 
декември. Първи са про-
ектите от втората фаза за 
градска среда във всички 
големи общини, на Стара 
Загора за доставката на 
превозните средства по 
интегриран градски транс-
порт. и разбира се, чакаме 
колегите от здравеопаз-
ването. Те имат проект за 
допълнителни 20 млн. лв., 
с които ще се правят дос-
тавки за специализирана 
апаратура за много от про-
филните болници“, поясни 
министърът.

Проектът за Северната 
тангента бе прехвърлен 
през пролетта на 2013 г. 
от Оперативна програма 
„Транспорт“ в ОП „Регио-
нално развитие“ и се фи-
нансира от нея със 180 
млн. лв.

иНФРАСТРУКТУРА

Засега по трасето на тангентата се работи само по 4 от големите съоръжения

до средата на сеп-
тември се очаква да за-
върши реконструкция-
та на обходния път на 
гр. Елхово, съобщиха от 
пресцентъра на Агенция 
„Пътна инфраструкту-
ра“. Строително-ремонт-
ните дейности, които 
стартираха на 14 май, 
напредват и се движат 
по план. Общата дъл-
жина на участъка е 6,7 

км. На около 90% от от-
сечката вече е положена 
неплътната асфалтова 
смес (биндер). Банке-
тите са изпълнени на 
100%. В момента се ра-
боти по кръстовището с 
път II-79 Елхово-Бургас. 
Предстои ремонт на мо-

ста над река Кириловска 
при км 289+725 на път 
I-7, както и студено ре-
циклиране и полагане на 
биндер в участък от 520 
м - от км 293+200 до км 
293+720. Около 480 м 
шумозаглушителна огра-
да ще бъде поставена в 
участъка между ул. „Мо-
рава“ и Многопрофил-
ната болница „Св. иван 
Рилски“ в гр. Елхово. Тя 

е от километър 292+678 
до километър 293+158 
на първокласния път. 
С рехабилитацията на 
участъка ще се улесни 
тежкотоварният трафик 
по път I-7 към ГКПП-
Лесово и ще се подобри 
връзката на област Ям-

бол с път ІІ-79. Проек-
тът за рехабилитация на 
близо 7-километровия 
участък е включен в Лот 
5 на програма „Транзит-
ни пътища V“. инвести-

цията е за около 6 млн. 
лв. изпълнител е „Пъ-
тинженерингстрой-Т“ 
ЕАд. Строителният над-
зор осъществява „Тран-
сконсулт-БГ“ ЕООд.

Обходният път на Елхово 
готов до два месеца

Отчуждителни процедури бавят изграждането на 
Северната скоростна тангента и Западната дъга

С пари от хазната довършват 
2 важни проекта на София
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750 млн. евро е общата 
сума, която ще се използва 
за финансов инженеринг 
от всички нови оператив-
ни програми, включително 
и Програмата за разви-

тие на селските райони. 
Със 103 милиона евро от 
тях България ще участва в 
т.нар. „инициатива за мал-
ки и средни предприятия“, 
обясни вицепремиерът и 

министър по европейските 
фондове Томислав дон-
чев.

По думите му, към тези 
пари ще бъдат добавени 
и други европейски сред-
ства. Те ще се ръководят 
от Европейския инвести-
ционен фонд, който до мо-
мента е управлявал про-
грамата „джеръми“ в Бъл-
гария. Останалите 650 ми-
лиона евро обаче този път 
България реши, че вече е 
набрала опит и самочувст-
вие, за да управлява сред-
ствата сама, уточни вице-
премиерът. Той припомни, 
че още при учредяване 

на Фонда от Министер-
ският съвет е обявено, че 
дружеството ще управля-
ва почти всички пари по 
европейските програми, 
които съфинансират раз-
лични проекти за периода 
2014-2020 г. Фондът ще 
изпълнява функциите и 
на холдингова структура 
за проекти по програми от 
изтеклия програмен пери-
од. Според дончев, създа-
ването на фонда има мно-
го предимства. На първо 
място, се създава експер-
тиза, която остава тук. На 

второ място, ние можем да 
съобразяваме всички тези 
инструменти, които ще из-
лизат на пазара, със специ-
фичните нужди, които има 
страната ни, българските 
фирми и производителите. 
Главното предимство на 
фонда е, че в зависимост 
от динамиката ще се изра-
ботва нов пакет или таки-
ва инструменти, които да 
отговарят изцяло на нуж-
дите. Това не означава, че 
граждани, фирми, общини 
или юридически лица ще 
трябва да питат някое дру-

го министерство за кредит. 
Тези, които ще предоста-
вят сумите на крайния по-
требител, ще са банките, 
които ще бъдат избрани, 
коментира дончев. Той 
поясни, че е редно всич-
ки финансови инструмен-
ти в България да бъдат 
подчинени на общ подход 
или под една шапка. Ви-
цепремиерът прогнозира, 
че ако всичко се движи с 
необходимите темпове, би 
трябвало през 2016 година 
фондовете да функцио-
нират.

Значителен ръст на 
продажбите в туризма 
през последния месец 
бе отчетен на засада-
нието на Националния 
съвет по туризъм, пред-
седателствано от минис-
тър Николина Ангелко-
ва. Според изнесените 
данни общо за сезона 
се очаква да бъде реги-
стриран спад на руски-
те туристи с около 20 
на сто. Не се оправда-
ват обаче прогнозите за 
по-малко посетители от 
Украйна и на този етап 
очакванията са за ръст 
с около 5 на сто от този 
пазар. За туристите от 
Молдова прогнозите са 

за увеличение с около 
40 на сто. 

Оптимистични  с а 
прогнозите и от Герма-
ния - плюс 5 процен-
та ,  Великобритания 
- ръст 2-3 на сто, Тур-
ция - плюс 10 на сто, 
Австрия - плюс 10-15 
на сто, израел - плюс 
10 на сто, и Франция 
- плюс 5 процента. На 
заседанието бяха пред-
ставени и резултатите от 
изминалия зимен сезон. 
данните показват, че 
1,180 млн. чуждестран-
ни туристи са посети-
ли България в периода 
декември 2014 - март 
2015 г., което е ръст от 

над 8 на сто в сравне-
ние с предходния зимен 
сезон. Според бизнеса 
страната ни предлага 
чудесни условия за ски 
туризъм от декември до 
началото април, но зае-
тостта през март е слаба 
заради недостатъчна ин-
формираност на тури-
стите. Според министър 
Ангелкова зимните ни 
курорти могат да се пре-
върнат и в целогодишна 
дестинация за междуна-
роден и вътрешен тури-
зъм чрез комбиниране 
на различните видове 
специализиран туризъм 
- планински, излетен, 
приключенски и еко.

иКОНОМиКА

€ 750 млн. влизат в нов фонд 
за оперативните програми

Отчетоха ръст на 
приходите в туризма

60 000 гръцки компа-
нии са подали заявления 
за откриване на фили-
али в България, Алба-
ния и Кипър заради по-
вишаването на данъците 
и предстоящите тежки 
икономически рефор-
ми в южната ни съсед-
ка. Вследствие на този 
ход обаче приходите от 
износа им ще останат 
в чужбина, алармират 
гръцки медии.

Според приетите пре-
ди дни законодателни 
промени корпоративни-
ят данък в страната се 
повишава. Нарастват и 
ставките по ддС за ре-
дица продукти, които 
доскоро се радваха на 
облекчени условия. Част 
от тях са за ресторан-
тьорските услуги.

От асоциацията на 

търговците в Гърция 
коментираха, че увели-
чените данъци няма да 
донесат по-големи при-
ходи в хазната, защото 
ще доведат до повиша-
ване на цените и сви-
ване на потреблението. 
Основен акцент в ра-
ботата на финансовото 
министерство пък ще 
бъде повишаване на съ-
бираемостта на данъ-
ците, коментира новият 

зам.-финансов минис-
тър на страната Трифон 
Алексиадис. 

до 8 август Еврогру-
пата трябва да одобри 
плана и Гърция веднага 
да получи първия транш 
по третата спасителна 
програма за Атина в 
размер на 5 млрд. евро, 
пише в. „Катимерини“. 
Очакванията са целият 
размер на новия заем да 
е около 86 млрд. евро. 

Гръцки компании със заявления 
за откриване на филиали у нас

Печатницата на БНБ кандидатства за 
сертификат за печатане на европейска 
валута,информира подуправителят на 
централната банка Калин Христов по 
време на изслушване в Бюджетната ко-
мисия на парламента. Според него Бъл-
гария трябва да се подготви по-добре за 
влизане в еврозоната и безпроблемно да 
замени валутата си. Освен това до края 
на годината сегашната хартиена двулевка 
ще бъде заменена с монета. целта е да се 
намалят разходите, защото монетите се 
ползват по-дълго време. Христов, който 
е ръководител на управление „Емиси-
онно“, е номиниран за втори мандат от 
новоизбрания управител на БНБ дими-
тър Радев. Сегашният подуправител и 
ръководител на управление „Банково“ 
димитър Костов е предложен за шеф на 
„Банков надзор“, а банковото управление 
трябва да бъде поето от досегашния гла-
вен юрист в БНБ Нина Стоянова.

Скоро Международният валутен фонд 
и Световната банка ще излязат с доклад 
за състоянието на надзора у нас. Оцен-
ките от него ще послужат за основа на 

реформите в управлението.
Няма правни основания страната ни 

да бъде съдена за случилото се с КТБ, 
коментира финансистът Нина Стоянова. 
Една от следващите стъпки на централ-
ната банка трябва да бъде развиването 
на централния кредитен регистър.Той 
е един от най-добрите в Европа, но се 
предвижда да бъде допълнен с повече 
данни - като такива за лизинги и данни 
от колекторски агенции.

БНБ се готви да 
печата евробанкноти

Средствата от него ще могат да се усвояват от 2016 година
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Цвета ИВАНОВА

Кметът на Видин Гер-
го Гергов и представител 
на фирмата изпълнител 
- „Ново начало“ - Благо-
евград, откриха жилища 
за 280 социално слаби 
граждани в областния 

център. Новите домове 
са изградени по проект 
на общината, наречен 
„Съвременни социални 
жилища за слаби и мар-
гинализирани групи“. 
изграждането на таки-
ва домове е новост за 
страната. Ако се окаже 
успешно начинание, про-
ектът ще бъде приложен 
и в други общини. Фи-
нансирането му е оси-
гурено по Оперативна 
програма „Регионално 
развитие“ и държавния 
бюджет. Стойността му е 
3 951 111 лв.

изпълнението на про-
екта започна в края на 
2013 година. Общината 

избра два терена за но-
вите жилища. В квартал 
„Гео Милев“, който се 
намира до МБАЛ „Света 
Петка“, са изградени 4 
нови двуетажни сгради, 
в които има 30 жилища, 
тип мезонети. Всяко жи-
лище има по 2 спални, 
дневна, кухненски бокс и 

санитарни възли на все-
ки етаж. Най-голямата 
площ на жилищата е 95 
кв. м. Те са предназна-
чени за социално слаби 
многодетни семейства. 

С ъ с  с ъ щ ат а  ц е л  в 
квартал „Строител“ са 
преустроени и модерни-
зирани 9 съществуващи 
едноетажни сгради. В 
тях са оформени 50 апа-
ратамента, като най-мал-
кият е с площ от 40 кв. 
м. Те са предназначени 
за едночленни и двуч-
ленни домакинства.

Жилищата са изграде-
ни със съвременни ма-
териали и с високока-
чествено строителство. 

Всички са снабдени с 
климатици. Апартамен-
тите са обзаведени и в 
тях скоро ще се нанесат 
първите новодомци. Ра-
йоните на жилищните 
сгради са благоустроени 
с места за отдих и раз-
ходки. Направени са тро-
тоари и градинки.

Не е тайна, че повече-
то от новодомците, които 
ще бъдат настанени след 
месец в изградените жи-
лища, са роми. Те пре-
обладават сред бедните 
групи от населението. В 
момента общината из-
готвя списък на ново-
домците, чийто избор 
става по точно опреде-
лени критерии. „Наста-
нявайки ги в съвременни 
жилища с всички удоб-
ства, ние ги интегрираме 
в обществото“, каза при 
откриването на жилища-
та кметът Герго Гергов. 
„Основната ни цел не е 
само да дадем покрив на 
тези хора, а чрез подо-

бряване на условията за 
живот да създадем усло-
вия за заетост и образо-
вание“, изтъкна градона-
чалникът.

Герго Гергов обясни, 
че новите жилища не са 
центрове за настаняване 
от семеен тип, нито бол-
нични заведения. Той на-
рече социалните домове 
„училище за граждани“. 
„Надяваме се настанени-
те в тях да заживеят по 
правилата на нашето об-
щество - да се трудят, да 
водят децата си на учи-
лище и доктор. Надява-
ме се между тях да рас-

тат наши бъдещи коле-
ги, приятели на нашите 
деца, а защо не и новият 
кмет на Видин. Убеден 
съм, че това е пътят за 
решаване на социалните 
различия между гражда-
ните. На фона на става-
щото в село Гърмен и на 
други места в страната, 
където възникна напре-
жение сред ромите, във 
Видин показваме друго 
отношение към ромска-
та общност. Затова съм 
готов да споделя опита 
на общината във Видин 
с останалите общини, 
с държавата. Не иска-

ме противопоставяния 
между българи и роми, а 
създаване на условия за 
трудолюбие и зачитане 
на законите“, изтъкна 
кметът.

църквата  в  лицето 
на архимандрит Антим, 
протосингел на видин-
ския митрополит доме-
тиан, подкрепи проекта 
на общината и изрази 
желание да работи за-
едно с местната власт 
за изграждане на ново 
отношение към живота и 
правилата на обществото 
у настанените в новите 
жилища. 

ПРОЕКТи

Общината във Видин построи 
жилища за 280 бедни граждани
Апартаментите са обзаведени и в тях 
скоро ще се нанесат първите новодомци

Новопостроените жилища стават 
общинска собственост. Настанените 
в тях ще могат да ги ползват за срок 
от 5 години. Предполага се, че през 
това време те ще могат да си намерят 
работа и да си построят собствен дом 
или да си плащат наема. Такса те ще 
плащат и през тези 5 години. За един 
квадратен метър общината ще при-
бира по 1 лев. Това означава, че за 
най-големите жилища ще се плащат 
месечно по 95 лв., а за най-малките - 
по 40 лв. 

Проектът на общината за изгражда-
нето на жилищата е разработен заедно 
с немската компания NH Projekt Stadt, 
специализирана в изграждането и уп-
равлението на социални жилища в Ев-
ропа. Опитът е немски и се очаква той 
да даде добри резултати и в България.

Освен във Видин, пилотно социал-
ни жилища изграждат и общините в 
Бургас, дупница и девня. избрани са 
градове, в които живее голяма ромска 
общност или се чувства остро нуждата 
от общински жилища.

пО НЕМскИ МОдЕЛ
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Няма нищо по-хубаво 
от комфортната и сти-
лово балансирана лятна 
вила, в която можете да 
се отпуснете и да забра-
вите, макар и за кратко, 
за шумния град и дина-
миката на делниците. 
и независимо дали ва-
канционната къща е на 
морето или в планината, 
то с малко усилия мо-
жете да я превърнете в 
пространство за релакс 
и пълноценна почивка.

Характерно за декора 
на планинската вила е 
използването на много 
дърво под формата на 
големи, грубо дялани 
греди и колони. Подо-
вете също почти винаги 
са от масивна дървеси-
на. Боядисаната дървена 
настилка е една от най-
добрите възможности, 
тъй като тя успокоява 
сетивата и отключва 
креативността. Ако из-
берете основен цвят и 
мек, неутрален нюанс, 

със сигурност ще оста-
нете доволни от резул-
тата. друг характерен 
елемент,  присъстващ 
в интериорния дизайн 
на планинските къщи, 
е неизменната камина, 
която е изградена от 
грубо обработени ка-
менни блокове в непра-

вилна форма. Мебелите 
отговарят напълно на 
останалата обстановка и 
обикновено са от масив-
на дървесина. и въпреки 
твърденията, че дървото 
има недостатъци като 

пукнатини и чепове, то 
в случая те могат да бъ-
дат оставени напълно 
умишлено като интере-
сен и ефектен акцент. 
Меката мебел трябва да 
е голяма и удобна, за 
да допълва усещането 
за уют Някои характер-
ни елементи за декора-
ция в такива хижи са 
например дървата за ог-
рев, подредени на видно 
място в предвидени за 
тях ниши, ловни тро-
феи, както и килими или 

пътеки от естествени 
материали с традици-
онен за региона десен. 
За декорация може да 
използвате и малки пле-
тени покривки, меки 
възглавници, сувенири 
и всякакви артелементи.

В декора на морските 
къщи пък почти винаги 
присъстват искрящите 

тонове на бяло и тюр-
коазено синьо.  С ня -
колко розови акцента, 
разпръснати във всички 
стаи, ще създадете не-
вероятна атмосфера на 
спокойствие и усещане 
за морска свежест. Може 
да творите и в бяло, ре-
зеда, розово, небесно-
синьо, бежово, млечно 
ълто ,  тюркоаз .  Въз -
действието се подсилва 
чрез употребата на раз-
нообразни характерни 
щампи - екзотични цве-

тя, палмови листа и рай-
ски птици. За да подчер-
таете характера на този 
интериор, използвайте 
мебели от тъмно дърво, 
което да контрастира с 

нежните пастелни цве-
тове и щампи в дизайна. 
Естествените материи 
- памук, коприна, лен, 
са задължителна част от 
декорацията. Може да 
заложите и на морските 
детайли - картини, мал-
ки декоративни миди и 
рапани. Аквариум във 
всекидневната също е 
вариант за лятно настро-
ение.

идеалният завършек 
обаче е малък басейн на 
верандата, който няма 
как да не допълни 

романтиката и усеща-
нето за прохлада. Какво 
по-прекрасно място от 
това за релакс и посре-
щане на слънчевата лят-
на утрин?

иНТЕРиОР

Лятната вила - място за релакс, 
прохлада и романтика



2127 юли - 2 август 2015 г.
БРОЙ 28 (1109)ЕКСТЕРиОР

Отблъскващите със 
своя мрачен облик бе-
тонни конструкции и 
панелни сгради по Чер-
номорието постепенно 
остават в миналото. В 
стремежа си към по-из-
искана и стилна среда 
„Марисан“ Ад - лидер 
в областта на топлоизо-
лирането, хидроизоли-
рането, полагането на 
керамични покрития и 
фасадни системи, вграж-
да духа на отминали епо-
хи в модерния облик на 
ваканционни комплекси, 
еднофамилни и многофа-
милни жилищни сгради, 
хотели и резиденции. 

Апартхотел „Афроди-
та Роуз“ в Свети Влас 
е едно от луксозните 
измерения на тази нова 
нагласа към строител-

ството. Комплексът на 
„Марисан“, изграден с 
декоративни фасадни 
профили и елементи от 

EPS с висока плътност 
и защитно полимерно 
покритие на циментова 
основа, изглежда като 
плуващ сред зеленина 
ренесансов дворец. 
ИЗТЪНЧЕН ЛУКС И 

РОМАНТИКА
С архитектурни де-

тайли и фасадни профи-
ли от EPS жилищният 

комплекс с ваканцион-
ни апартаменти, наречен 
поетично вила „Флорен-
ция“, ни пренася директ-

но в сърцето на италия, 
в прочутия със своята 
архитектура  „пищен 
град“, както са го наре-
кли още древните рим-
ляни. 

Вила „Валенсия“ в ку-
рортен комплекс „Слън-
чев бряг“ пък навява 
асоциации с югоизточ-
ния средиземноморски 
бряг на испанския град 

с неговите красиви пла-
жове, впечатляваща ар-
хитектура и бурен нощен 
живот. Романтика, съ-
четана с всички удоб-
ства на съвременността, 
предлага бижуто на Ка-
варна - луксозният хотел 
вила „Алегра“, разполо-
жен на 50 метра от бре-
га в курортната зона на 
морския град. Богат на 
специфични детайли от 
камък и ковано желязо, 
но в същото време из-
чистен като форма и под-
сказващ изтънчен лукс, 
комплексът е изграден 
с декоративни фасадни 
профили, изработени от 
експандиран полистирол 
(EPS) с висока плътност 
от „Марисан“. 

VIVA TECHNOLOGY
декоративните фасад-

ни профили са израбо-
тени от експандиран по-
листирол (EPS) с висока 

плътност и са защитени 
с повърхностен слой от 
полимерно покритие на 

циментова основа, което 
ги предпазва от старее-
не и им придава естест-
вен вид. Благодарение на 
своята еластичност те не 
променят качествата си 
с времето.. Монтажът им 
е лесен и безпроблемен 
към всички видове фа-
садни покрития, като не 
се изисква специфична и 
трудоемка подготовка на 
основата.

Поради ниското си 
тегло не се налага до-
пълнително механично 
укрепване, а монтажа се 
извършва само с помо-
щта на полимерно ле-
пило. Могат да бъдат 
разкроявани на необхо-

димата дължина и под 
желания ъгъл с обикно-
вен ръчен инструмент за 
рязане, без разрушаване 
на повърхностния слой. 
Защитното полимерно 
покритие може да бъде 
боядисвано с обикнове-
ни фасадни бои в богата 
гама от цветове, в син-
хрон с основния цвят на 
фасадата и цялостната 
идея на сградата.

декоративните фасад-
ни профили са елемент 
от системите за фасаден 
дизайн ТЕРМОФЛЕКС®. 
Подходящи са както при 
строителството на нови, 
така и при реставрацията 
на стари сгради и фасади. 

Декоративните фасадни профили и елементи от EPS на 
русенската фирма са подходящи както при строителството 
на нови, така и при реставрацията на стари обекти

„Марисан“ АД превръща безличните сгради в 
шедьоври от Ренесанса

ЗАЩО ИНВЕСТИТОРИТЕ ГИ ХАРЕСВАТ
• Те са лесна и ефективна индивидуална декорация на фасади.
• Изработени са по каталог или по проект на клиента.
• Изработени са от леки материали, ненатоварващи основата.
• Защитени са с дълготрайно покритие, устойчиво на атмос-

ферни влияния.
• Отнемат многократно по-малко време за производство и дос-

тавка в сравнение с профили от гипс, камък или друг материал.
• Отличават се с лек монтаж и сигурност при работа.

Апартхотел „Афродита Роуз“ в Свети Влас

Вила „Флоренция“

хотел вила 
„Алегра“

Вила „Валенсия“

За допълнителна техническа или търговска информация моля посетете 
официалния интернет сайт www.marisanbg.com или се свържете с представи-
телите на „Марисан“ АД. 
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Бахамите са островна 
държава в Карибския ра-
йон на централна Аме-
рика. Те включват повече 
от 700 острова, като само 
около 30 от тях са оби-
тавани. Към Бахамските 
острови са включени и 
още 2500 коралови рифа 
и скали. името на Баха-
мите идва от испанския в 
термина „Baja Mar“, което 
означава „плитко море“. 

В Тропика на Рака
Бахамските острови 

са една от двете страни 
в Западното полукълбо, 
която се намира в Тро-
пика на Рака. другата 
държава е Мексико. Това 
е най-северната линия, 
където Слънцето може да 
се намира в зенит. Затова 
изгревите и залезите на 
Бахамите са уникални.

Да видиш 
всички нюанси 

тюркоазено
Това се случва само 

когато си на острова. По-

гледната от високо, вода-
та около Бахамите сякаш 
е сбор от малки басейни, 
които преливат един в 
друг. Мястото на прилива 
винаги е с уникален цвят, 
който се променя от свет-
лината и температурата и 
дава най-богатия спектър 
на тюркоазеното.

Като Робинзон 
Крузо

Ако искате да стъпите 
за малко на необитаем 
остров, без да късате за-
винаги с цивилизацията, 
няколко хотела на Баха-
мите предлагат круиз до 
самотен остров, самосто-
ятелен престой на ваша 
отговорност и връщане, 
когато вие пожелаете.

Да покориш без 
усилие планина - 

коралов риф
Най-високата точка на 

Бахамите се намира само 
на 63 метра над мор-
ското равнище. Това е 
„планината“ Алверния 

(Alvernia), която всъщ-
ност е повдигнат коралов 
риф, затова изкачването 
по него е детска игра. 
Само четири страни в 
света имат по-ниско мор-
ско равнище в сравнение 
с Бахамските острови. 
Това са: Гамбия, Мар-
шалските острови, Тува-
лу и Малдивите.

Скок до дъното
Природният феномен 

„Синята дупка на дийн“, 

която е и най-дълбока-
та в света, се намира на 
Бахамите - и по-точно в 
Лонг Айлънд. За разлика 
от синята дупка в Белиз, 
тази е в непосредствена 
близост до брега. Човек 
може да влезе във во-
дата, която му стига до 
коляното, и изведнъж да 
пропадне на 202 метра 
дълбочина. Разбира се, 
на Бахамите туропера-
тори предлагат това из-
живяване срещу солидна 
сума и гаранции за безо-
пасност.

Раят на 
богатите

Бахамските острови са 
третата най-богата стра-
на в западната половина 
от Земята.Те имат третия 
най-висок БВП на глава 

от населението в цялото 
Западно полукълбо и се 
нареждат по богатство 
веднага след САЩ и Ка-
нада. Бахамският долар 
е равен на един амери-
кански долар. Най-раз-
витият сектор в държа-
вата е туризмът, който 
донася 60% от приходите 
на страната. Затова ще 
се чувствате истински 
ухажвани, ако сте гост на 
Бахамите. 

Atlantis Paradise 
Island

На 5 мин. път с кола 
от столицата Насау по 
фантастичен мост, из-
вит като арка, попадате в 
най-известния 5-звезден 

хотелски комплекс на Ба-
хамите - Atlantis Paradise 
Island. Той е включен в 
Топ 10 на най-скъпите 
хотели в света и е ансам-
бъл от впечатляващи хо-
тели, казино, пристанище 
и атракциони. Тук се на-
мира и прочутия „Bridge 
Suite“ - обявен от списа-
ние „Форбс“ за третият 
най-скъп апартамент в 
света, намиращ се в хо-
тел. Нощувката в него 
стига до 25 000$ в зави-
симост от числеността на 
персонала от камериери, 
икономи, масажисти и 
коафьори, който полз-
вате.

Меката на 
сватбите

Градините на Версай 
са сред най-популярните 
места за сватби на Ба-
хамите. двойки от раз-
лични кътчета на света 
избират за своята цере-
мония великолепието на 
острова и парка, украсен 
с бронзови и мраморни 
статуи, фонтани, живо-
писни езера и водопади. 
Снежнобяла беседка за 
сватбени церемонии на 
изкуствено създадения 
хълм и тайнствен мана-
стир са перфектното мяс-
то за размяна на съпру-
жеските обети. 

ПъТЕШЕСТВЕНиК

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

Престоят на острова превръща и 
найñсуровите реалисти в мечтатели

Няколко причини да не отлагате 
ваканция на Бахамите
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Лилия ЦВЕТАНОВА

Първата значима за 
тази година находка бе-
ляза началото на археоло-
гическия сезон в римския 
лагер на I италийски ле-
гион Нове край Свищов. 

Открита е част от по-
стамент с посвещение на 
латински език на Аполон 
и диана. Това е първият 
паметник от Нове, в който 
двете божества се споме-
нават заедно, посочи доц. 
д-р Павлина Владкова от 
Регионалния исторически 
музей - Велико Търново.

Едва три са надписите, 
намерени преди години 
при разкопките в различ-
ни части на лагера, от тек-
стовете на които е видно, 
че Аполон е почетен са-
мостоятелно. Открити са 
върху олтар, постамент и 
оброчна плочка, предста-
вяща Тракийския конник, 
но посветена на Аполон. 
В надписа на последната 
божеството носи епитета 
Кендрисийски, свързан с 
игрите със същото име, 
провеждани във Филипо-
пол.

Също три са епиграф-
ските паметници, съдър-
жащи интересни данни 
за посветителите на ди-
ана от Нове. два от тях са 
върху олтари, издигнати 
по предварителен оброк, 
като от единия научаваме, 
че е направен по поръчка 
на трибуна на I италий-
ски легион Марк Улпиус 
Перегринус, а вторият е 
издигнат от жена - Акутия 
Либералис. Най-впечат-
ляваща е колоната, върху 
която e направено посве-
щение на диана Санкта 
(свещената, святата) от 
Валериус Виктор. Коло-
ната е намерена при раз-
криването на валетудина-
риума (военната болница), 
вградена в един от него-
вите зидове. Паметникът 
несъмнено показва, че е 
принадлежал на храм на 
богинята, при това изгра-

ден още в началните го-
дини от съществуването 
на лагера, смята доц. д-р 
Владкова. 

От съвременните бъл-
гарски земи най-известно 
е светилището на диана и 
Аполон при съвременния 
град Монтана. Тук най-
многобройни са откри-
тите надписи, направени 
по поръчка на легата на 
I италийски легион, от 
офицери с по-висок и по-
нисък ранг, ветерани и др., 
пребивавали временно в 
региона като част от със-
тава на кохорта от същия 
легион, временно изпрате-
на от Нове там. 

Новооткритият надпис 
е интересен още с това, че 
първо е изписано името 
на Аполон и след това на 
диана. Обикновено е об-
ратното и до този момент 
от провинция долна Ми-
зия е известен само още 
един надпис, представящ 
имената в този ред. Рядко 
срещана е и посветител-

ната формула на бога - 
Apollini. Такава отново 
се открива единствено в 
надписи от светилището 
в Монтана. Всички те са 
направени от военни лица, 
изпълняващи висши ад-
министративни функции 
в I италийски легион от 
Нове. Очевидно тази фор-
мула е специфична и се 

използва само от военни, 
имащи връзка с посочения 
легион, посочва археоло-
гът.

Култът към диана и не-
говата популярност в рим-
ския лагер едва ли може 
да бъде свързан с функци-
ите й като богиня на пло-
довитостта, закрилница 
на жените и раждането, 
с които тя обикновено се 
характеризира. Римските 
представи за същността 
му са съвсем различни. 
Още от 187 г. пр. Хр. ди-
ана вече е чествана като 

военно божество. А по 
времето на Август, как-
то научаваме от римски-
ят писател Светоний, са 
подновени храмовете на 
Херкулес, Юпитер, Марс 
и диана. По същото вре-
ме започва и официал-
ното честване към Апо-
лон, приет от императора 
за негов бог-покровител, 
разказва доц. Владкова. 

Ето защо намирането 
на новия надпис в Нове 
допълва данните за чест-
ването и почитането на 
двете божества, които са 
свързани с официалния 
държавен култ към импе-
ратора и може да се каже, 
че Аполон и диана са 
били не по-малко важни 

от върховния римски бог 
Юпитер Оптимус Макси-
мус. 

За съжаление надпи-
сът върху постамента е 
частично запазен и липс-
ват данни за имената на 
посветителя, неговата ет-
ническа и социална при-
надлежност. дълбокият 
релеф на буквите и тях-
ното прецизно изписва-
не дават основание да се 
предположи, че паметни-
кът е издигнат през II век. 
Освен това фрагментът е 
използван вторично при 
изграждането на зид на 
помещение от сградата от 
IV век, разположена извън 
лагера, западно от запад-
ната порта. Почти на съ-
щото място и отново вгра-
ден в стена, преди няколко 
години тук беше открит и 
постамент с посвещение 
на Минерва - също едно от 
главните римски божест-
ва, чествани в Нове, наред 
с Юпитер и Юнона. Със 
сигурност двата надписа 
са пренесени от намиращо 
се в близост светилище 
или храм, след чийто край 
на функциониране и раз-
рушаване през IV век са 
преупотребени и използва-
ни като строителен мате-
риал в обширната сграда с 
функции на представител-
на резиденция, смята доц. 
д-р Павлина Владкова.

Предполага се, че паметникът е издигнат през II век

НАХОдКи

Археолози откриха постамент с посвещение 
на Аполон и Диана в римския лагер Нове


