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Спасяването на БДЖ У 
заложник на безпаричието

интервю На стр. 6 каб На стр. 8-9

Честит празник,
строители!

Подробности на стр. 4 и 5

www.bosstore.bg

на фокус На стр. 12-13

Трансгранични програми 
стимулират финансово общини

Инж. Николай Станков, 
зам.-председател на КСБ:

Строителният бранш 
започва да се съживява
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Николай АНТОНОВ

От София до Благоев-
град вече се пътува много 

по-бързо, сигурно и удоб-
но. Това стана възможно 
след пускането на Лот 2 
Дупница - Благоевград от 
автомагистрала „Струма“. 

Участъкът бе открит офи-
циално в присъствието на 
президента Росен Плев-
нелиев, премиера Бойко 
Борисов, министри, депу-

тати и представители на 
местните власти.

Проектът, както бе съ-
общено по време на от-
криването, се съфинанси-
ра от Кохезионния фонд 
на Европейския съюз и 
националния бюджет 
чрез Оперативна про-
грама „Транспорт“ 2007-
2013 г. Със средства от 
оперативната програма 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ завърши из-
граждането на общо 69 
км от автомагистралата 

в отсечките Долна Дика-
ня – Дупница (16,78 км), 
Дупница – Благоевград 
(37,48 км) и Сандански 
– Кулата (14,7 км). Об-
щата дължина на авто-
магистрала „Струма“, от 
Даскалово до границата 
с Гърция, е 150 км. Тя е 
част от коридор „Ориент/
Източно Средиземномо-
рие“, свързващ Видин с 
Кулата. Изпълнител на 
договора за проектиране 
и строителство на Лот 2 
Дупница – Благоевград е 

консорциум „Струма-Лот 
2“, в който са „Импреза“ 
АД, Италия, „ГБС Ин-
фраструктурно строител-
ство“ АД (България) и 
„Пътстрой – 92“ АД (Бъл-
гария). Стойността на до-
говора е 358 722 000 лв. с 
ДДС. Строителният над-
зор е осъществен от ДЗЗД 
„Обединение „Струма-
ПП“, в което са „Пътин-
вестинженеринг“ АД и 
„Пътпроект“ ЕООД – гр. 
София. Договорът им е за 
2 949 843 лв. с ДДС. 

ОТ СЕДмИцАТА

 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:
ГЕОМЕМБРАНИ ЗА СМЕТИЩА, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ ГЕОМЕМБРАНИ ЗА СМЕТИЩА, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ ГЕОМЕМБРАНИ ЗА СМЕТИЩА, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ 

HDPE МЕМБРАНИ (ГЛАДКИ , 
ЕДНОСТРАННО И ДВУСТРАННО 
СТРУКТУРИРАНИ), БЕНТОНИТОВИ 
ХИДРОИЗОЛАЦИИ И ГЕОТЕКСТИЛИ. 
МИНИМАЛНА ШИРИНА 
НА РОЛКАТА - 5 МЕТРА

УПЛЪТНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ 

ВИДОВЕ КОНСТРУКЦИИ КАТО:

Катя ТОДОРОВА

Транзитът в посока се-
вер-юг по почти изгра-
дената отсечка от Запад-
ната дъга на Столичното 
околовръстно шосе вече 
е пуснат. Така ще бъде 
улеснен трафикът между 

автомагистрала „Люлин“ 
и Северната дъга на Око-
ловръстното, която води 
към Ам „Хемус“ и „Тра-
кия“.

Очаква се първоначал-
но скоростта по нея в по-
сока север да бъде огра-
ничена, за да се намалят 

рисковете от задръства-
ния при преминаването 
на автомобилите от трите 
ленти на новата отсечка 
към стария двулентов път. 
По информация от стро-
ителя, на първата част от 
Западната дъга остава да 
се довършат локалните 
платна, както и мостът 
при пътен възел „Слив-
ница“, който ще обслужва 
директния трафик между 
София и Калотина.

За пускането на тра-
фика пътният възел при 
бул. „Сливница“, който 
все още не е завършен на-
пълно, на обекта за кратко 
дойдоха премиерът Бойко 
Борисов, строителният 
министър Лиляна Павло-
ва и председателят на УС 
на АПИ инж. Лазар Лаза-
ров. Регионалният минис-
тър разказа на министър-
председателя докъде са 
стигнали довършителните 
работи по обекта.

Преди това бе напра-
вена първата копка на 
изграждането на втората 
част от Западната дъга. 
Срокът за изграждането й 
е 10 месеца. „Добре е, че 
успяхме да защитим про-
ектите и еврофинанси-
рането за тях“, каза инж. 
Лазаров и уточни, че по 
новото трасе вече са от-
чуждени половината от 
имотите, и се надява да 
няма проблемите, съпът-

ствали изграждането на 
първата част от Западната 
дъга и Северната скорост-
на тангента.

„Тази част от Около-
връстното шосе е едно от 
най-натоварените в стра-
ната“, обясни министър 
Лиляна Павлова. „Инвес-
тицията е много важна за 
улесняване на движени-
ето в района“, допълни 
тя и припомни, че обек-
тът първоначално ще се 
строи само със средства 
от българския бюджет, 
докато бъде одобрено фи-
нансирането му от ЕС. 

ПАРАМЕТРИ
Западната дъга е про-

дължение на автомаги-
страла „Люлин“ и е част 
от коридор „Ориент/Из-
точно Средиземноморие“, 
който на територията на 
България свързва Видин 
с Кулата. Втората й част 
е с дължина 5,3 км. От-
сечката започва след мо-
ста над река Какач и за-
вършва при пресичането 
със Северната скоростна 
тангента. Изпълнител на 
строително-монтажните 
работи е ДЗЗД „Европей-
ски пътища“. Стойност-
та на договора е 101 999 
866,66 лв. с ДДС. Изграж-
дането на участък 2 ще се 
съфинансира от Кохези-
онния фонд на Европей-
ския съюз и националния 
бюджет.

Пуснаха транзита по част от Западната дъга на София

Откриха Лот 2 на АМ „Струма“

Качественото изпълнение 
на Лот 2 от Ам „Струма“ бе 
един от приоритетите на пре-
зидента на „Главболгарстрой“ 
Симеон Пешов след успеш-
ното финализиране на Лот 1. 
Строители на магистралата 
припомнят, че той следил лич-
но етапите на строителния 
процес и развеждал за инспек-
ция премиера Борисов и ми-
нистър Павлова. От компания-
та са категорични, че в послед-
ните години на изграждане на 
такива обекти в България този 
е с най-много съоръжения – 42 

броя. Общата им дължина е 5 
км, със сумарна площ около 
110 дка. В това число влизат 
4 пътни възела, два тунела с 
дължина по 380 м, 11 моста, 9 
виадукта, 6 надлеза, 3 подлеза, 
10 селскостопански преми-
навания. Най-дълъг е мостът 
над р. Струма – 950 м. Той е с 
надлъжен наклон, крива и кон-
тракрива. Същото положение 
е със съоръжението на 327-ия 
км, което е 600 м. 

Данните сами говорят: 6 
млн. куб. м изкопи, 4 млн. куб. 
м насипи, пътна основа – 410 

хил. м3, асфалтови смеси – 640 
хил. т. Големите съоръжения 
са 4750 м, 123 хил. кв. м с над 
1000 броя греди, които ГБС 
е произвела, две асфалтови 
бази, 5 бетонови възела и 2 
трошачно-сортировъчни ма-
шини са били на обекта.

За да се вместят в кратките 
срокове, от ГБС са положили 
максимални усилия, сформи-
ран е огромен екип. В пикови-
те моменти той стига от 1600 
до 2000 човека, както и между 
500 до 1000 броя механизиран 
подвижен състав. 

„Главболгарстрой“ изнесе голямата тежест на строителството

Новият участък свързва Дупница с Благоевград

Съвместна инспекция на строителните дейности по магистралата
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Eдна от най-стари-
те строителни компании 
в света - „Сен-Гобен“ - 
чества тази година своята 
над тривековна история. 
Кулминацията на търже-
ствата бе отбелязана на 
15.10.2015 г. с поредица от 
активности във всичките 
64 държави, в които ком-
панията е представена.

Българска делегация 
от най-лоялните партньо-
ри на „Сен-Гобен“ - Бъл-

гария бе официално по-
срещната на този ден в 
Париж лично от Жерар 
Гаспар - маркетинг дирек-
тор на „Сен-Гобен“ и съз-
дател на концепцията за 
изграждането на четирите 
пътуващи по света пави-
лионa „Future Sensation“ 
по повод честването на 
350-ата годишнина, и 
Клод Имован - вицепре-
зидент и ръководител 
на сектор „Строителни 
материали“ на „Сен-Го-

бен“. Българската делега-
ция посети павилионите 
„Future Sensation“ с имена 
„Listen“ (изграден с ма-
териали Weber), „Look“, 
„Create“ и „Color“, раз-
положени на  площад 
„Конкорд“ като последна 
спирка от своето пъту-
ване по света - Шанхай 
през януари, Сао Пауло 
през април и Филаделфия 
през май. По иновативен 
начин, със светлинни и 

звукови ефекти, те пред-
ставят историята на ком-
панията, изключителния 

професионализъм в про-
изводството на строител-
ните материали, както и 
постиженията на марката 
в сферата на иновациите. 
Павилионите са отворени 
без вход за всички посе-
тители до 31 октомври, 
всеки ден от 10 до 18 ч. 

След визуалното, акус-
тично и светлинно шоу на 
павилионите българската 
делегация в Париж посе-
ти двореца Версай и ем-
блематичната Огледална 
зала, чиито 357 огледала 
са изработени от фабри-
ката за стъкла на „Сен-Го-
бен“ още през 1672 г.

ЮБИЛЕЙ

В България екипът на „Сен-Го-
бен“ се присъедини към глобално-
то честване на годишнината, като 
организира поредица от спортни 
състезания по тенис на маса и 
джаги, дигитални игри и още куп 
забавления, придружени с много 
музика и празнично настроение. 
Служителите на компанията на-
рисуваха и „Голямата картина“ – 
символ на 350-годишната история 
на  „Сен-Гобен“. Празненствата 
завършиха с огромна торта и фо-
йерверки на игрището за мини-
футбол в Герман, където се изигра 
приятелски мач между служители 

на компанията. В специална книга 
служителите оставиха послани-
ето си за следващото поколение 
служители, които ще отпразнуват 
400-ата годишнина на Групата и 
които ще бъдат последователи на 
вековната история.

„Обръщайки се назад към ми-
налото и гледайки това, което пра-
вим днес, ние сме убедени, че 
има много причини да вярваме в 
бъдещето.“

Тимът на компанията у дома

„СенУГобен“ чества 350 години история 
с поглед в бъдещето
Футуристични пътуващи павилиони показаха 
на света натрупания експертен опит в 
областта на строителните материали

„Сен-Гобен“ е свето-
вен лидер на пазара на 
строителството. Про-
ектира, произвежда и 
разпространява строи-
телни и високопроизво-
дителни материали, пре-
доставяйки иновативни 
решения за енергийната 
ефективност и опазва-
нето на околната сре-
да. Основната мисия на 
Групата са иновациите 
- чрез материалите, ко-
ито използва, и бизнеса, 
който прави. Дивизи-
ята Weber на концерна 
„Сен-Гобен“ е предста-
вен в България от 2001 

г. и оперира с произ-
водство на иноватив-
ни и лесни за употре-
ба продукти в областта 
на фасадните решения, 
системите за полагане 
на керамични покрития, 
индустриални подове, 
зидарски и технически 
разтвори. Обекти, из-
градени с продукти на 
„Сен-Гобен“, които ще 
останат завинаги в све-
товната история, са Ай-
феловата кула, Лувърът, 
Статуята на свободата, 
Версай, Болшой театър, 
стадион „маракана“, 
Бразилия.

УСТОЙЧИВИ ВЪВ ВРЕМЕТО
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В последните месец-
два реализацията на стра-
тегията за спасяване на 
БДЖ зависи от състоя-
нието на хазната. Доку-
ментът от известно време 
очаква благословията на 
финансовото министер-
ство. Преди да излязат в 
предизборна ваканция, 

бе свикано заседание на 
Транспортната парламен-
тарна комисия. На него 
обаче финансовият ми-
нистър Владислав Гора-
нов не дойде и това на 
практика провали прего-
ворите. След това обаче 
той заяви, че хазната на-
лива в железницата еже-
годно по половин мили-
ард лева и дебатът за на-
чините на оздравяването й 

тепърва предстоят.
В стратегията на транс-

портното министерство 
се предвиждат 3 вариан-
та, като всички те имат 
хоризонт на действие от 
7 години. Според БДЖ 
така се гарантира прием-
ственост и се дава въз-
можност да се планират 
инвестиции в подвижен 
състав. Подмяната му 
е повече от належаща. 

Железницата ни и сега 
вози хора около Плов-
див и Горна Оряховица 
с вагони, купени преди 
45 години. БДЖ има 788 
пътнически вагона. От 
тях годни са 408. Най-но-
вите пътнически вагони 
са около 30 и са доста-
вени през 2013 г. Всичко 
останало е по-старо от 2 
десетилетия.

Вече 44 години се полз-

ват 6 дизелови локомоти-
ва от серия 07. По същото 
време са доставени и 6 
електрически мотриси от 
серия 32. С тях все още 
се возят пътници основно 
между мездра, Бойчинов-
ци и Берковица и Горна 
Оряховица, царева ливада 
и Габрово. 

Експерти припомнят, 
че до края на програмния 
период България ще има 

немалко жп линии, поз-
воляващи да влаковете по 
тях да се движат със 160 
км в час. Някои от отсеч-
ките вече са вече в екс-
плоатация, като например 
тази между гара Крумово 
и Димитровград. Българ-
ските жп превозвачи оба-
че не разполагат с подви-
жен състав, имащ възмож-
ностите да развива подоб-
ни скорости. Дори смята-

Ремонтни дейности 
променят разписанието 
на влакове в различни 
железопътни участъци 
на страната. От средата 
на октомври до 12 де-
кември се променя раз-
писанието на два между-
народни бързи влака, два 
пътнически влака и пет-

десет и пет крайградски 
пътнически влака, дви-
жещи се в железопът-
ните участъци Пловдив-
Асеновград-Пловдив, 
Пловдив-Димитровград-
Пловдив, Пловдив-Чир-
пан-Пловдив и Пловдив-
Хисар-Пловдив. При-
чините за промените в 

графика на тези влакове 
са ремонтни дейности, 
които Национална ком-
пания „Железопътна ин-
фраструктура“ е запо-
чнала в района на гара 
Крумово край Пловдив.

„Основните проблеми, 
които най-често спъват 
работата на НКЖИ, въз-
никват в институционал-
ната рамка. Става въпрос 
за отчуждителни про-
цедури, които са много 
бавни и сложни. Те да-
ват възможност на соб-
ствениците на земи да 
не се съгласят с напра-
вените оценки и да по-
дадат възражения в съда, 
като това забавя страш-
но много изпълнение-
то на проектите“,призна 

генералният директор 
на НКЖИ, инж. милчо 
Ламбрев. 

Друг голям проблем 
пред компанията е от-
криването на археоло-
гически находки, които 
спират на 100% строи-
телните процеси, докато 
не приключат проучва-
телните работи върху от-
критото находище. „По-
добен казус е възникнал 
по над 37 от трасетата, 
по които работим“, уточ-
ни още той.

Недобрите климатич-
ни условия са другият 
фактор, който също в 
много случаи се оказва 
причина за забавяне на 
ремонтните дейности по 
жп мрежата. 

В ъ п р е к и  т о в а  о т 
НКЖИ се надяват до 
края на 2015 г. да се 
свърши максима лно  
много работа. 

Приключиха строи-
телните  дейно сти  и 
вече е възстановено жп 
трасето по новоизгра-
дените мостове на про-
бива, свързващ квартал 
"Родина"в Русе с центъ-
ра на града. Това е из-
пълнение на поредния 
етап по проекта за интег-
риран градски транспорт 
в частта за т.нар. пробив 
към магазина и складо-
вата база на голяма тър-
говска верига, инвести-
рала в града, информира 
и.д. кмет на община Русе 
инж. Димитър Наков. 

мостовата конструкция 
на двете жп съоръжения 
е завършена и с това се 
открива фронт за работа 
по следващия етап от 
проекта, който предвиж-
да удвояване на жплини-
ята в участъка. 

монтирани са звената 
с жп линиите и травер-
сите, а специализира-
на техника е извършила 
дейностите по ниве-
лацията. Успоредно с 
това са възстановени, а 
където е необходимо и 
са подменени части от 
компрометираната кон-
тактната мрежа. След 
този етап е възстановено 
движението на влако-
вете по новото трасе в 
участък Русе.

Столичната централна 
гара ще бъде завършена 
през март 2016 година, 
стана ясно по време на 
организираното от ДП 
НКЖИ събитие за пред-
ставяне на напредъка по 
рехабилитацията на трите 
приемни здания - София, 
Пазарджик и Бургас. Те 
са част от проект „Реха-
билитация на гарови ком-
плекси по TEN-T мрежата 
- „Рехабилитация на га-
ров комплекс централна 
гара София“, „Рехабили-
тация на гаров комплекс 
ЖП гара Бургас, пътни-
ческа“, „Преустройство 
и саниране на приемно 
здание гара Пазарджик 
- II-ри етап“. Първона-
чално заложеният краен 
срок за завършването на 
софийската гара беше 30 
октомври 2015 г. Ремон-
тите обаче закъсняват с 
няколко месеца заради 
налагащо се конструктив-
но укрепване в западната 
част на сградата. Очаква-
нията са реконструкцията 

да приключи през януари 
следващата година, а до 
март обектът да получи 
разрешение за ползване и 
да бъде въведен в експло-
атация.

Ремонтът на централ-
на жп гарата в София 
започна през април ми-
налата година. модер-
низацията на сградата 
струва почти 56 милиона 
лева. Средствата са оси-
гурени от Оперативна-
та програма „Транспорт“ 
2007-2013 г. Въпреки 
строителните дейности, 
централна гара не беше 
затворена, макар че раз-
писанието на влаковете 

бе променено. Към мо-
мента работата по обекта 
е завършена на около 75 
на сто. Приключени са 
дейностите по инстала-
циите в източната част 
на сградата и офисите. 
Повишена е енергийната 
ефективност. Предстои 
обновяване на архите-
ктурния облик. Заведени-
ята за хранене ще бъдат 
преместени на допълни-
телно направеното тре-
то ниво. Изградена е и 
многофункционална зала, 
която ще може да се от-
дава под наем заедно с 
площите, предвидени за 
търговия.

Железопътната гара 
на Пазарджик вече от 
една година има евро-
пейски облик и предлага 
всякакви удобства на 
пътниците. След осно-
вен ремонт тя бе въведе-
на в експлоатация през 
септември 2014 година. 
Реконструкцията про-
дължи 7 месеца и при-
ключи в предварително 
заложените срокове. По-
мещенията са санирани, 
сградата е газифицира-
на, пожарно обезопа-
сена и инсталационно 
осигурена. Оборудвана 
е с топли и удобни ча-
кални. Зданието разпо-
лага с център за услуги, 
търговски обекти, както 
и с добра визуална ко-
муникация за бързо и 
лесно ориентиране. За 
пътниците е осигурен 
достъп до wi-fi мрежа. 
Изградени са информа-
ционни колони, които 
предлагат бърза справка 
за разписания на автобу-
си, влакове, такси, само-

лети и други. 
Сградата на жп га-

рата е построена през 
70-те години на миналия 
век и е била многократ-
но наводнявана поради 
повреди в хидроизола-
цията и отводнителна-
та система на покрива. 
През 2000 г. построй-
ката е пострадала и от 
пожар. Осем години 
по-късно е извършено 
укрепване на земната 
основа. Частично е ре-
монтирано и приемното 
здание. Сменена е под-
покривната изолация, 
поставени са нови во-
досточни тръби, поло-
жена е и външна ВиК 
система. През 2008 г. 

са направени и сани-
тарните помещения и 
чакалнята.

В малко по-късен 
етап, след извършена 
експертиза за сеизмична 
устойчивост, се усилват 
конструкциите на сгра-
дата, укрепват се носе-
щите колони, поставят 
се противоземетръсни 
елементи. Сменени са 
дограмата и отоплител-
ната система, районът е 
газифициран.

Проектът е реализи-
ран по Оперативна про-
грама „Транспорт“. Из-
пълнител е консорциум 
„Вектор инженеринг“. 
Стойността на договора 
е 3.5 млн. лв. 

Централна гара София трябва 
да е готова през март 2016 г.

Отчуждителни процедури и археология бавят ремонти на НКЖИ

Транспортното министерство предлага 3 варианта за развитие на компанията

ПРЕПЯТСТВИЯ

В Пазарджик модернизацията 
вече е факт

Спасяването на БДЖ У вечен  заложник на безпаричието
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Национална компа-
ния „Железопътна ин-
фраструктура“ (НКЖИ) 
и нейното поделение 
„Сигнализация и телеко-

муникации“ инвестират 
милиони в модернизаци-
ята на прелезите у нас. 
целта е да се обезпечи 
техническата безопас-

ност при движението на 
влаковете в съответствие 
с националните и евро-
пейските изисквания и да 
се гарантира безопасното 
преминаване през тези 
железопътни съоръже-
ния. От началото на 2015 
година са ремонтирани 
и обновени 20 прелеза в 
страната. Общата стой-
ност на модернизацията 
е 18,3 млн. лева, а парите 

са осигурени от нацио-
налния бюджет.

Съоръженията са из-
цяло автоматизирани, 
оборудвани с прелезно 
устройство от най-нов 
тип - трифарови табе-
ли. Тези табели имат 
три светлини. Едната от 
тях е луннобяла мигаща 
светлина, която показва 
на водачите на превоз-
ни средства и на всички 

преминаващи, че авто-
матичното прелезно ус-
тройство е в изправност 
и към него не приближа-
ва жп возило.

модернизацията на 
прелезите включва и по-
ставяне на датчици на 
разстояние далеч от пре-
леза, в зависимост от 
скоростта на жп пътя. 
Тези датчици се задей-
стват от влака, като те 
подават към машиниста 
сигнал за изправността 
на прелеза. Когато е из-
правен прелезът, свете-
щата светлина трябва да 
е бяла и да мига. Тогава 
машинистът продължава 
движението със скорост-
та на жп пътя. Когато 
има неизправност или 
повреда на прелезното 
устройство, машинистът 
знае, че трябва да намали 
скоростта до 15 км в час 
с готовност да спре и да 
подаде сигнал „внима-
ние“.

Датчиците се задей-
стват при приближаване-

то на жп състав и на три-
фаровата табела започват 
да мигат двете червени 
светлини в такт - 60 пъти 
в минута, а след 8 секун-
ди започват да се спускат 
бариерите. Това преду-
преждение е по-ранно, 
за да може водачът да се 
подготви за спиране. 

Като мярка срещу не-
дисциплинирани вода-
чи модернизацията на 
жп прелезите включ-
ва и  видеонаблюде -
ние. Такова има вече 
на 22 прелеза у нас, 
които са на по-интен-
зивните места. Видео- 
наблюдението е дено-
нощно и непрекъснато. 

За следващата 2016 
година НКЖИ е заложи-
ла модернизацията на 20 
нови прелеза. Друг еле-
мент от инвестиционна-
та ни програма е изграж-
дане на оптични кабелни 
линии. Ще се инвестира 
и в осветление на гарите 
със съвременни освети-
тели системи. 

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 

Няма забавяне на ре-
монтните дейности на 
ЖП гара - Бургас. Това 
обяви Ивайло Дженев, 
ръководител на проек-
тите за рехабилитация 
на гарови комплекси, 
по време на проверка 
на строителните работи. 
По думите му, сроковете 
за пускане в експлоата-
ция на гарата са до 22 
март 2016 година. Сега 
обаче се прави всичко 
възможно строителство-
то да приключи още до 
края на тази година, т.е. 
три месеца преди край-
ния срок. 

Към момента са за-
вършени около 60% от 
работите. Изцяло е укре-
пена сградата, работи се 
по пероните и перонни-
те покрития. Правят се 
прилежащите територии, 
както и вътрешната част 
от гарата - дървените па-
нели и пана са демонти-

рани и се реставрират. 
Поставени са асансьори, 
предвиждат се рампи за 
трудно подвижните. По 
проект гарата трябва да 
запази своя облик, тъй 
като тя е паметник на 
културата. Затова по-
сложната част от работа-
та не е строителството, а 
съгласувателните проце-
дури с министерството 
на културата, каза Дже-
нев. По думите му, за да 
се запази автентичният 
вид на зданието, ще се 
използват съвременни 
технологии, умело съче-
тани с архитектурната 
визия. За да се осигури 
възможност за възвра-
щаемост на средства-
та, на втория етаж на 
сградата, на мястото на 
административните по-
мещения, е направена 
търговска галерия със 
самостоятелно вътрешно 
стълбище. С парите от 

наемите ще се поддържа 
и самата жп гара. На-
пълно реконструиран е и 
съществуващият някога 
ресторант.

Проектът „Рехабили-
тация на гаров комплекс 
ЖП гара - Бургас, път-
ническа“ включва още 
рехабилитация на при-
емното здание на гарата, 
смяна на настилките, на 

перонните навеси, както 
и на стрелочните каби-
ни на гаровия комплекс. 
Ремонтът е част от про-
екта за саниране на жп 
гари по линии на ТЕN-Т, 
на обща стойност 89 826 
649,96 лева, в който са 
включени централна 
жп гара София, гара Па-
зарджик - етап 2, и гара 
Бургас. 

Обновяването на жп базата приключва до Коледа

ните за най-нови мотриси 
Siemens Desiro, доставени 
в периода 2005-2007 г., 
не могат да я достигнат. 
Електрическият им модел 
вдига до 140 км в час, а 
дизеловият - до 120 км/ч, 
твърдят експерти. Навре-
мето бяха доставени по 25 
машини от двата вариан-
та. За последните години 
обаче броят на изправните 
мотриси Desiro е намалял 
доста. Някои претърпяха 
тежки аварии и завинаги 
излязоха от строя, за дру-
ги няма пари и кадри да ги 
ремонтират. Към момента 

от тях в експлоатация са 
23 електрически и 15 ди-
зелови мотриси.

Според изпълнителния 
директор на БДЖ Вла-
димир Владимиров, за 
да имаме железница на 
средноевропейско ниво за 
следващите 7 години, са 
необходими към 420 млн. 
лв. инвестиции. Сметките 
му показват, че тези сред-
ства ще са достатъчни да 
се купят 15-20 модерни 
влака.

От БДЖ са изчислили, 
че очакваните загуби за 
2015 г. ще са 20 млн. лв. 

- срещу около 50 млн. за 
миналата година. От на-
чалото на януари до края 
на септември дълговете на 
превозвача са паднали под 
300 млн. лв.

Освен старите ваго-
ни, локомотиви и мотри-
си, проблем за БДЖ е и 
спадът на пътуванията. 
Причината са големите 
ремонти и модернизации 
по линиите, което силно 
намалява средната скорост 
на влаковете. Най-висока 
- 68 км/ч, е тя по линията 
София-Варна (през Горна 
Оряховица).

С 18 млн. лева обезопасяват прелези

В БУРГАС

Електрички, доставени през 1971 г., все още возят пътници у нас

Спасяването на БДЖ У вечен  заложник на безпаричието
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Строителният бранш 
започва да се съживява

ИНТЕРВЮ

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Разтоваря 
Виолета ВЛАСТАНОВА

-  И н ж .  Ст а н ков , 
какво е състоянието 
на строителния сектор 
у нас и усеща ли се 
това положително раз-
движване, което отчи-
та статистиката през 
последните месеци?

-  С т р о и т е л н и я т 
сектор, макар и бав-
но, излиза от кризата. 
Браншът започна да 
се съживява и първите 
признаци вече са нали-
це. макар и регистри-
рания ръст обаче, все 
още трудности изпит-
ват малките и средните 
фирми. много се на-
дявам, че със старта на 
Националната програма 
за енергийно обновява-
не на българските до-
мове ще се отвори една 
по-голяма ниша, която 
ще бъде глътка въздух 
за тези фирми. Разчи-
таме, че много наши 
колеги ще бъдат анга-
жирани със санирането 
и ще могат да намерят 
своето място за реали-
зация. Трябва обаче да 
се има предвид, че това 
са много тежки проце-
си, затова по-важното е 
да отчетем факта, че те 
тръгват, макар и по-бав-
но, отколкото на нас ни 
се иска. Аз съм убеден, 
че през следващата го-

дина кампанията ще се 
разрасне много повече 
и ще добие доста по-
голяма масовост. Това 
е един огромен пазар, 
който несъмнено ще съ-
живи бранша. 

- Кои са другите ин-
дикатори?

- Другият индикатор 
са имотите. Те вече за-
почнаха да се реали-
зират много по-бързо 
и лесно. Наблюдава се 
ръст както в търсенето, 
така и в предлагането 
на недвижимости. Все 
повече се засилва инте-
ресът към качествените 
имоти, но се оказва, че 
на пазара няма адекват-
но предлагане на такива. 
Имам предвид нe caмo 

ĸaчecтвeнo изпълнe -
ниe нa cтpoитeлcтвoтo, 
a и фyнĸциoнaлнocт, 
ĸaчecтвeнo плaниpaнe. 
В момента има много 
построени сгради, които 
обаче не отговарят на 
изискванията на съвре-
менния купувач. Наблю-
дава се ръст и в изда-
дените разрешения за 
строеж, тъй ĸaтo нoвoтo 
cтpoитeлcтвo нe cлeдвa 
aвтoмaтичнo тъpceнeтo, 
а по-скоро го предхож-
да.

- Кои са трудности-
те, които в момента 
спъват бранша?

- Бих казал, че има 
още доста какво да се 
желае по отношение на 
подобряване работата в 
отрасъла. Обществени-
те поръчки например. 
Знаете, има вече нов 
Закон за обществените 
поръчки, ще има и на-
редби, които искрено се 
надявам, че ще канали-
зират работата ни, за-
щото знаете, че нашият 
бранш разчита изцяло 
на обществени поръчки. 
А за да има положите-
лен резултат, трябва да 
има точно и правилно 
възлагане. Обсъждали 
сме много пъти този въ-

прос. За да са изпъл-
нени със съдържание 
обществените поръчки 
и договорите към тях, 
е необходимо да има 
стандарти, на които да 
се стъпи. Трябва да са 
изработени изисквани-
ята за всичко, свързано 
със строителството. То-
гава ще можем да ка-
жем, че преодоляваме 
трудностите и вървим 
напред. Но всичко иска 
време. Аз съм убеден, 
че положителните тен-
денции ще продължат, 
но няма как това да 
стане веднага. малко 
по малко ще се набавя 
инерция. И тогава вече, 
с влизането на повече 
частен капитал, частни-
те поръчки ще заемат 
по-голям дял от общия 
строителен процес. То-

гава пък ще възникнат 
други пречки. Например 
процедурите по издава-
не на разрешителни за 
строеж, тромавата сис-

тема, таксите, правото 
за строителство, при-
съединяването към екс-
плоатационните друже-
ства и др. Преди време 
софийската структура 
на КСБ направи един 
доклад колко безумни 
процедури трябва да се 
минат, за да се случат 
нещата. Да не говорим 

за разликата в цените 
в различните общини. 
Ето всичко това е спън-
ка за инвеститорите, 
без значение дали те са 
български или чуждес-
транни. Трудности има 
и с разплащанията по 
европейските програ-
ми. При положение че 
преобладаващият дял 

от инвестициите в стро-
ителството е по тези 
програми, нормално е 
да има трудности, свър-
зани с търговете и за-
бавянето на средства. 
Дъмпинговите  цени 
също се отразяват не-

гативно. Дори наскоро 
коментирахме, че през 
новия програмен пери-
од трябва да се излезе 
от ситуацията на дъм-
пинг, който самите ние 
си правим. Най-ниската 
цена, разбира се про-
вокират такива дейст-
вия. Хубавото, особено 
за големите поръчки, 
е, че вече не се играе 
на най-ниска цена, а 
се гледа икономически 
най-изгодната оферта. 
Въпреки всичко обаче 
голямата тежест на це-
ната е пагубна. По този 
начин ние не можем да 
задържим качествените 
си работници. И е факт, 
че много от добрите ни 
инженери избягаха да 
работят в Западна Евро-
па - Германия, Австрия, 
Унгария, Белгия, Фран-
ция, Испания, Англия. 
Не искам да бъда груб, 
но добрите специалисти 
вече са там. А иначе, 
истинското излизане на 
външни пазари се случ-

ва, когато компаниите 
излизат с цялата логис-
тика, с материалите и 
т.н. Вече имаме няколко 
такива фирми, които са 
успели.

-  Ресурсът,  който 
се очаква да дойде по 
новите  европейски 
програми, ще бъде ли 
достатъчен за реали-
зацията на важните 
проекти?

- Ресурсите, които ще 
дойдат от европейските 
фондове, няма да бъдат 
достатъчни да задово-
лят нуждите на страната 
ни от инфраструктурни 
проекти. Да, те може би 
ще стигнат за основните 
по-големи обекти, но 
няма да покрият нуж-
дите за второстепенни-
те, които не са никак 
малко. И тук вече идва 
ролята на публично-
частното партньорство, 

на което властимащите 
започнаха вече да обръ-
щат по-сериозно внима-
ние. Това е вариантът 
за привличане на частен 
ресурс. Това е и моде-
лът на новия програмен 
период. Например в Хо-

ландия срещу1 милиард 
субсидии от Европей-
ския съюз е привлечен 
капитал от 8 милиарда 
евро. Естествено, че ние 
не можем да се срав-
няваме със страна като 
Холандия, но можем да 
тръгнем по нейния път. 

- В този смисъл, ще 
помогне ли КСБ по ня-
какъв начин в процеса 
на осъзнаване и разви-
ване на тази форма?

- Да, разбира се. Ще 
се опитаме по всякъв 
начин да помогнем на 
процесите по реализа-
ция на публично-част-
ното партньорство в 
България. Ще се опита-
ме да направим и една 
среща с представители 
на министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството, за 
да обсъдим някои важни 
въпроси. Наскоро има-
хме и още една иници-
атива, която беше много 
полезна и срещна раз-
биране. Разработихме 
специфичните условия 
за ФИДИК, конкретно 
за нашата страна, които 
бяха одобрени. Те вече 
са приети като модел за 
договаряне на общест-
вени поръчки. Имаме 
и ред други инициати-
ви в посока подобрява-
не на микроклимата и 
работата на строител-
ния бранш, както и на 
сътрудничеството ни с 
институциите. мога да 
кажа, че на този етап 
срещаме разбиране и 
подкрепа от страна на 
управляващите. Но за 
да има чуваемост, тряб-
ва да се поставят смис-
лени предложения на 
масата. Имаме добър 
диалог и с Немската ка-
мара. Сега предстои се-
риозна работа с Инсти-
тута за професионална 
квалификация на кадри, 
който създадохме преди 
време съвместно с Бъл-
гаро-германския център 
за квалификация. Ще 
се постараем да пови-
шим способностите на 
работниците в бранша 
с оглед потребности-

те на бизнеса от кадри 
на всички нива. Искаме 
да уеднаквим и стан-
дарта на работниците 
в строителството, за да 
могат те да получават 
международно призната 
диплома.

Инж. Николай Станков, зам.-председател на КСБ:

Инж. Николай Станков е роден на 7 март 1965 
г. в София. Възпитаник е на Математическата 
гимназия. През 1990 г. завършва Университета по 
архитектура, строителство и геодезия, специал-
ност „Геодезия“. 

Продължава образованието си в Сити Юнивър-
сити, Сиатъл - САЩ, където получава магистър-
ска степен по „Бизнес администрация“. Има реди-
ца квалификации в областта на строителството, 
специализирал е в Германия, Япония, САЩ. От 
1994 г. е управител на ТД „Мрамороид - 1“ ЕООД. 
Фирмата работи в областта на строителството 
като предприемач и главен изпълнител.

От 2001 до 2007 г. компанията развива допълни-
телна дейност в Германия като подизпълнител на 
немски фирми в областта на „сухото строител-
ство“. Основната дейност е насочена към управле-
ние на проекти в строителството.

Инж. Станков е председател на КСБ - ОП Со-
фия, и зам.-председател на Управителния съвет 
на КСБ. Отговаря за организационните въпроси на 
Камарата и областните представителства. Член 
е на Изпълнителното бюро на КСБ и представлява 
Камарата в организацията на Европейските меж-
дународни контрактори.

През новия програмен период трябва да излезем от 
ситуацията на дъмпинг

Формата на публично-частното партньорство у 
нас все още не е достатъчно ясно осъзната

Недвижимите имоти вече се 
реализират много по-бързо
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Вярвам, че няма невъзможни неща

ПРОЕкТИ

- Защо избрахте да 
се реализирате в Бъл-
гария?

- Реализация извън 
България не е била на 
дневен ред за мен. В на-
шата страна има редица 
обекти, които могат и 
трябва да бъдат подо-
брени. Ние в 3К студио 
се борим с това и ми-
слим, че постигаме ус-
пех. Това важи до голяма 
степен за интериорното 
проектиране. Все повече 
хора ни се доверяват и 
търсят компетентността 
на архитекта за създава-
не на уют и комфорт в 
жилищата им. В същото 
време се възползваме 
от всяка възможност да 
черпим опит от целия 
свят, като интерпретира-

ме добрите практики тук 
в България. Пазарът в 
страната дава достатъч-
но възможности за реа-
лизация, въпреки спън-
ките в дадени моменти.

- С какви проблеми 
се сблъсквате по време 
на Вашата работа?

-  Е ж е д н е в н о  с е 
сблъскваме с някакви 
трудности. Процесът на 
проектиране включва в 
себе си много компо-
ненти: човешки фактор, 
творчество, организа-
ция, срокове… Всички 
те са предпоставка за 
възникване на проблеми. 
Радваме се, че за пери-
ода, в който сме самос-
тоятелни на БГ сцената, 
съумяваме да се справим 
с конфликтите, съпът-

стващи процеса. Обе-
динени сме и вярваме в 
принципа, че няма не-
възможни неща. А и ко-
лективът е за това.

- В каква общест-
вена кауза във Вашия 
град бихте се включи-
ли?

- В подобряване на 
вътрешнокварталните 
пространства. Вижда-
ме потенциал и възмож-
ност да се промени то-
тално обликът на нашия 
град. По този начин ще 
се промени и мислене-
то на хората. мога да 
кажа, че вече участваме 
в такава кауза. Все пак 
архитектурата има една 
основна цел - да създава 
и да подобрява в полза 
на обществото.

Арх. Георги Ников:

Георги Ников е роден през 1983 г. в гр. 
Ямбол. От 1993 г. живее в гр. София. 
През 2008 г. завършва Университета по 
архитектура, строителство и геодезия 
с магистърска степен по архитектура в 
катедра „Архитектурни конструкции“. 
Същата година заедно с арх. Станимир 
Господинов основава Трик Студио (3К 
студио) с дейност архитектурно проек-
тиране. През 2009 г. екипът разширява 
обхвата на работа и добавя производство 
на корпусни мебели. Целта е клиентите 
да получават завършен продукт - от про-
ект до изпълнение. През 2012 г. студиото 
получава награда от Международния 
конкурс „RETINA“ за идеен проект за уве-
личаване на атрактивността на тради-
ционни индустриални зони в Югоизточна 
Европа. Две години по-късно екипът на 
арх. Ников е удостоен с още едно отличие. 
Студиото печели второ място в конкурса 
за „Къща на годината“, раздел „Жилищен 
интериор“. 

Снимка 1:
Интериор на еднофамилна жилищна сграда 
(проект, реализация)

Снимка 2: 
Енергийноефективна жилищна сграда в с. Клад-
ница

Снимка 3:
Къща в с. Бистрица

Снимки 4 и 5:
Енергийноефективна къща в гр. Ямбол (проект и 
реализация)

1

2

3

4 5
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моите пожелания към 
строителите са свързани 
най-вече с най-важното 
– здравето. Всичко друго 
е поправимо. Затова нека 
са живи и здрави, за да 
могат да работят повече, 
да имат по-голям брой 

поръчки, които да им бъ-
дат добре платени.

Сещам се за един ше-
говит израз: „Като сме 
без делници, да не сме 
без празници“. В тази 
връзка пожелавам на 
колегите от строителна-

та гилдия да отбележат 
празника си както подо-
бава. 

Арх. Младен Кърпачев, председател на РК на 
КАБ – Велико Търново:

Нека работата ви 
се заплаща добре

Пожелавам на строи-
телите, освен здраве, да 
имат добри възложители 
и добри обекти, които да 
покажат техните качест-
ва, умения и професи-
онализъм.

От сърце им желая бъ-
дещи добри поръчки, за-

щото браншът мина през 
много тежка криза. Да се 
надяваме, че сме загър-
били вече този злощас-
тен период. Нека всички 
ангажирани в строител-
ния процес да вярваме 
от тук нататък, че най-
доброто предстои.

Арх. Иван Бакалов, председател на РК на КАБ – Хасково:

Вярвайте, че най–хубавото 
предстои

На всички строители 
пожелавам най-напред 
здраве и след това ра-
бота. Нека случват на 
коректни възложители. 
Въобще ми се иска биз-
нес средата и у нас да 
стане като в останали-
те европейски държави. 
Да се постигат успехи 
не по втория начин, а 
честно и по правилата. 
Строителите заслужават 
прозрачни обществени 
поръчки и търгове, кои-

то не са нагласени. То-
гава наистина, в честно 
състезание, ще успяват 
най-добрите, а остана-
лите ще имат стимул да 
се развиват и да ги на-
стигат. Колкото повече 
заприличваме на „бяла 
страна“, толкова повече 
хора ще искат да остават 
и работят в България. 
Пожелавам на строите-
лите да са мотивирани 
и да устояват на трудно-
стите. 

Да се радвате на честни 
търгове и обществени поръчки

Арх. Антон Василев, председател на РК на КАБ – Смолян:

Честит празник,  строители!
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Пожелавам на всич-
ки колеги от строи-
телния бранш много 
здраве и професионал-
ни успехи. Нека през 
следващата строителна 
година да имат повече 
работа, да построят по-

красиви сгради, пъти-
ща, детски и спортни 
площадки. Желая им от 
все сърце да разкрася-
ват средата на хората. 
Да имат повече клиен-
ти и да се развиват все 
по-добре!

Разкрасявайте средата 
на хората

Арх. Галина Антова, председател на РК на КАБ – Видин:

моя т а  п р е п о р ъ ка 
към строителите е да 
се стремят да използват 
колкото се може повече 
съвременни  материали. 
Също така да обръщат 
повече внимание на ка-
чеството на изпълнение 
и да спазват стриктно 
архитектурните и ин-
женерните проекти на 
дадения обект.  Това 
със сигурност ще дове-
де до много по-високи 
резултати. Смятам, че 
в момента качеството 
на строителството не е 
на необходимото ниво.  
Архитектурното и ин-
женерното мислене е 
малко по-напред в това 

отношение, най-малко-
то заради факта, че ние 
следим новостите. Хо-
дим на конференции, на 
семинари, следим тен-
денциите. Досега обаче 
не съм видяла хора от 
строителния бранш да 

присъстват на подобни 
презентации. Не че не 
са поканени, а просто не 
посещават такива съби-
тия. А за тях е важно да 
се интересуват от ино-
вациите, да са запозна-
ти с новите продукти 
и материали, защото в 
крайна сметка те ще ги 
изпълняват. Ние дори и 
да ги заложим, ако те не 
ги изпълнят качествено, 
няма никакъв смисъл. 
Аз лично наскоро имах 
такъв случай, в кой-
то заложих висок клас 
мансардни прозорци, те 
бяха заменени с други, 
по-евтини, и накрая кой 
пострада - потребителят.

Спазвайте по–стриктно 
инженерните проекти

Арх. Бойка Ангелова, РК на КАБ – Шумен:

Честит празник,  строители!

Пожелавам на стро-
ителите да бъдат наши 
истински партньори, за-
щото ние сме заедно по 
пътя на един общ стро-
ителен процес. Нека из-
раснат до висотата на 
европейските си колеги, 
така че добрите проек-
ти да се материализират 
в добри сгради. Да не 
мислят, че ние, архите-
ктите, сме им врагове, а 
да гледат на нас като на 

съмишленици и парт-
ньори. Ще им припом-
ня да не са евтини на 
брашното, а скъпи на 
триците и да не пропус-
кат малки, но всъщност 
много важни детайли в 
проектите ни. Защото, 
когато се пренебрегне 
един детайл, често се 
разваля добрата идея. А 
това, което заедно пра-
вим, остава за години, а 
дори и за векове.

Арх. Ралица Панайотова, председател на РК на КАБ – Русе:

Не пропускайте детайла

На всички колеги от 
строителния сектор ис-
кам да пожелая много 
здраве, успехи и ползот-
ворна съвместна работа. 
Нека бъдат всеотдайни и 
все така целеустремени. 
Да не си позволяват ком-
промиси с качеството на 
изпълнение на проек-
тите. 

Смятам, че в София 

вече са достигнали евро-
пейското ниво на строи-
телство. Има много до-
бри примери в това от-
ношение. И е нормално, 
тъй като концентрацията 
на капитали там е най-
голяма. Но в по-малките 
населени места има още 
какво да се желае. Нека 
и инвеститорите да се 
замислят и да започнат 

да виждат заданията по-
ясно. Нужен е контрол 
на всички нива. 

Трябва и инвеститорите 
да се замислят

Арх. Георги Чернев, член на РК на КАБ – Стара Загора:
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моето пожелание към 
строителите е да не пре-
небрегват проектантите, 
които с експертното си 
мнение им помагат да 

реализират едно по-до-
бро и качествено стро-
ителство. В противен 
случай като резултат 
винаги ще се получа-

ва нещо нежелателно. 
Нека да си изпълняват 
съвестно работата и да 
не допускат компромиси 
с материалите.

Не пренебрегвайте 
експертното мнение

Инж. Нейко Нейков, секция МДГЕ към КИИП:

Искам да пожелая на 
всички строители да 
имат повече работа. Тя 
може да дойде по много 
линии - и от обществе-
ни поръчки, и от част-
ни, но най-важното е да 
имат поле за действие 
и реализация. Дори да 

работят и в чужбина. 
Няма нищо лошо фир-
мите да бягат навън с 
бизнеса си, да изпъл-
няват поръчки в други 
държави и да си плащат 
данъците тук. Това пак 
допринася за развитие-
то на нашата икономи-

ка. Вече има много со-
лидни компании, които 
работят зад граница по 
този начин. Изпълняват 
поръчки в чужбина и 
като подизпълнители, и 
като главни изпълните-
ли. Така че защо да не 
вземем пример от тях.

Най–важното е да 
имате работа

Инж. Петко Табаков, член на Контролния съвет на КИИП:

САНИРАЙТЕ С
TONDACH®

лесно;

ефективно;

дълготрайно;

сигурно;

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

На всички, ангажи-
рани в строителството, 
искам да честитя про-
фесионалния празник. 
Пожелавам да са живи 
и здрави строителите и 
да успяват в усилията на 
всички в този процес. Да 
не забравят, че строим 
за хората и съграденото 
остава за поколенията. 

Да се строи не е като 
да си купиш риза - като 
не ти харесва или не ти 
е удобна, да я смениш. 
Построеното остава и 
трябва да е качествено и 
естетично. Когато проек-
тираме, ние се опитваме 
да постигнем тези неща, 
влагаме и новаторство. 
Никой обаче не задължа-

ва строителя да изпълни 
на 100% заложеното от 
нас. Затова считам, че за 
да имаме добри обекти и 
безопасни пътища, най-
напред трябва да въве-
дем по-добри норми за 
строителство. На следва-
що място са качествени-
те материали и разбира 
се, доброто изпълнение.

Нуждаем се от по–добри 
норми в сектора

Инж. Жулиета Кацарска, председател на РК на 
КИИП - Благоевград:

По случай празника 
на строителя - 26 ок-
томври, пожелавам на 
колегите си от бранша 
много здраве и профе-
сионални успехи. Дано 
имат повече възмож-
ности да се развиват, да 

разширяват дейността 
си и да изпълняват мно-
гобройни обекти у нас 
и в чужбина.

Ако трябва да дам 
препоръка на хората 
от строителния сектор, 
бих им казала да уважа-

ват повече нас, инжене-
рите в инвестиционно-
то проектиране, и да ни 
зачитат като специали-
сти. Това ще допринесе 
за качеството на проду-
кта, който всички ние 
заедно произвеждаме.

Честит професиона-
лен празник на всички 
строители! С пожела-
ние за много здраве, 
щастие и успехи във 

високоблагородната 
им мисия. Нека вза-
имно да си пожелаем 
- строители и проек-
танти, още по-добро 

сътрудничество в осъ-
ществяването на цели-
те, които са в полза на 
обществото.

Честит празник!

Развивайте се и 
изпълнявайте повече обекти

Пожелавам успешно сътрудничество 
в полза на обществото

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

Инж. Константин Проданов, председател на 
РК на КИИП - София-област:

Честит празник, строители!
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„ОРГАХИм“ АД про-
дължава да разгръща 
портфолиото си от профе-
сионални строителни ре-
шения и вече може да се 
похвали с обновен асор-
тимент от индустриални 
полимерни настилки:
DEKO Professional 
Epoxy Floor BASE
Двукомпонентен епок-

сиден грунд за защита на 

бетонни повърхности пре-
ди полагане на епоксидни 
подови покрития
DEKO Professional 
Epoxy Floor LIGHT
Двукомпонентна епок-

сидна тънка подова сис-
тема, предназначена за 
бетонни повърхности, из-
ложени на индустриална 
среда с умерена натова-
реност.

DEKO Professional 
Epoxy Floor 
UNIVERSAL

Трикомпонентна епок-
сидна саморазливна по-
дова система, предназна-
чена за производствени 
помещения, подложени 
на химически и механич-
ни въздействия (болни-
ци, лаборатории, гаражи, 
заведения на хранител-

но-вкусовата промишле-
ност и др.)

DEKO Professional 
PURCEM EXTREME

Трикомпонентно по-
лиуретан-циментово ин-
дустриално подово по-
критие, предназначено 
за подове с много висо-
ки химични и механични 

натоварвания.
За да осигури макси-

мално надеждност при 
използване на тези по-
крития, екипът на „Ор-
гахим“ АД е взел реше-
ние да предлага и ця-
лостно обслужване на 
обектите. За целта вече 
е сертифициран и първи-
ят партньор изпълнител 
- „Индустриал ремонт 
строй“ ООД. Компани-
ята има солиден опит в 
полагането на полимер-
ни подови настилки и 
множество референтни 
обекти от различни ин-
дустрии.

Това  партньорство 
предоставя редица пре-
димства за клиентите на 
„Оргахим“, като пред-
лага комплексен подход 
при решаване на спе-
циализирани строител-
ни задачи, съчетаващ 
правилната експертиза, 
правилните продукти и 
правилното полагане.

ЛИДЕРИТЕ

Разговаря  
Елвира ГЕНОВА

- Г-жо Давидова, продъл-
жавате стратегията за раз-
ширяване и обогатяване на 
портфолиото на компанията. 
Защо концентрирахте усилия 
точно върху индустриалните 
полимерни настилки?

- „ОРГАХИм“ АД - Русе е 
компания с традиции, която по-
стоянно се развива. През 2015 
година решихме по-задълбо-
чено да се фокусираме върху 
развитието на строителния ни 
бизнес. Около година ни отне да 
определим точните за нуждите 
на пазара индустриални подови 
покрития, с които да разширим 
портфолиото на компанията. 
Смятаме, че това е ново попри-
ще за нас, където може да рас-
тем, да се развиваме и да бъдем 

полезни, предлагайки готови 
решения.

- С какво сте по-конкурент-
ни на пазара в сравнение с ос-
таналите фирми, които пред-
лагат такива продукти?

- Като български производи-
тел, ние от „Оргахим“ познава-
ме добре нуждите на пазара. Из-
градената през годините голяма 
партньорска мрежа ни помага 
да бъдем близко до нуждите и 
проблемите на нашите клиенти. 
Ние разчитаме изцяло на това, 
за да успеем заедно да наложим 
новата продуктова линия, пред-
лагайки атрактивни търговски 
условия, както техническа и 
маркетингова подкрепа.

- Лансирате професионални 
строителни решения и пред-
лагате цялостно обслужване 
на обектите по отношение на 
новите настилки. Защо?

- В строителния бизнес е 
важно да се предлагат цялост-
ни решения - от покупката на 
продукта, през логистиката и 
консултацията на клиента, та 
до полагането и изпълнението 
на системите. Тъй като подо-
вите настилки не са сред про-
дуктите, които може да положи 
всеки сам, „Оргахим“ предлага 
опитен екип от технически 
консултанти, които дават на-
соки относно полагането на 
продуктите, следят етапите на 
тяхното изпълнение, до реа-
лизиране на гаранционните 
условия.

- Вече е сертифициран и 
първият партньор изпълни-
тел. Как направихте избора 
и на какви критерии трябва 
да отговаря партньорската 
фирма, за да спечели довери-
ето Ви?

- За нас е важно клиенти-
те да получат нужното удо-
влетворение и спокойствие 
както от качеството на сами-
те продукти, така и от пра-
вилното им полагане. Нашият 
първи партньор изпълнител 
е фирма „Индустриал ремонт 
строй“ ООД, която е изцяло 
оборудвана с необходимата 
техника за качествено изпъл-
нение на подовите покрития. 
В нея работят специалисти с 
дългогодишен опит в бранша. 
Изпълнили са много обекти, 
доказали са се с времето. Ние 
имаме нужда точно от такъв 
партньор, с който заедно да 
реализираме бъдещите ни про-
екти. Занапред ще продължим 
да развиваме партньорската си 
мрежа от фирми изпълнители 
и професионалисти в бранша 
на подови покрития.

Даваме цялостни решения – от покупката на продукта, през 
логистиката и консултацията на клиента до полагането на системите 

Мая Давидова, бранд мениджър „Deko Professional“ в „Оргахим“ АД:

„ОРГАХИМ“ АД разширява пазара с нова 
гама индустриални подови покрития

Компанията предлага комплексен подход при 
решаване на специализирани строителни задачи

„ОРГАХИм“ АД - Русе е из-
вестна като една от най-големите 
и най-добре оборудвани хими-
чески компании в Югоизточна 
Европа, с дългогодишна история 
в производството на специализи-
рани химикали и покрития, с мо-
дерни инсталации и значителни 

ресурси, използвани за разработ-
ването на нови продукти.

Компанията e най-големият 
производител на бои, мазилки, 
лакове и смоли в България и 
единственият производител на 
фталов и малеинов анхидрид в 
страната. 

Продуктите, които произвежда 
дружеството, намират своето ши-
роко потребление в строителство-
то, машиностроенето, мебелната 
промишленост, електрониката, 
производството и преработката 
на пластмаси и други отрасли на 
икономиката.

ТРАДИЦИИ
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Лилия ЦВЕТАНОВА

музикално-драматичният 
театър „Константин Киси-
мов“ във Велико Търново 
планира мащабна рекон-
струкция. Културната инсти-
туция кандидаства с проект 
по Програмата за трансгра-
нично сътрудничество Румъ-
ния-България, съвместно с 
читалище в Гюргево. Стой-
ността му е 6 млн. евро, като 
900 хиляди от тях са за ру-

мънския партньор. Предвиж-
да се цялостно преобразява-
не не само на сградата, но и 
на околното пространство, 
информира директорът на те-
атъра Христофор Йонов.
Ще се разшири и приле-
жащият паркинг. Съоръже-
нието ще е на няколко нива, 
като най-горната плоча ще се 
оформи като открито прос-
транство за общоградски 
прояви.

В работния екип са арх. 
Лъчезар Лалов и а р х . 

Никола Лалов, според които 
великотърновската мелпоме-
на ще придобие нова европей-
ска визия. Ще бъде изградена 
лятна градинска сцена с ма-
лък амфитеатър, където ще се 
играят постановки под откри-
то небе. В сцена за нов тип 
представления ще се превър-
не и стълбището пред сграда-
та. Предвиждат се мащабни 
ремонтни дейности и на фа-
садата. Проектът включва и 
монтиране на художествено 
осветление, за да се разкрива 

и вечер красотата на сградата. 
Камерната зала ще бъде ос-
новно ремонтирана и модер-
низирана. Капацитетът й ще 
е за 120 зрители,предвижда 
се и място за оркестър. Фоа-
йето на театъра ще се преус-
трои така, че да се превърне в 
място за изложби и културни 
мероприятия. Около 1,5 млн. 
лв. ще струва подмяната на 
климатизацията, отоплението 
и вентилацията на театъра, 
които в момента са от 70-те 
години на миналия век. Очак-

ва се ефектът от предвидената 
подмяна да доведе до 40% 
спестяване от разходите.

Одобрение на проекта се 
очаква в началото на 2016-а 
година.

Николай АНТОНОВ

Община Струмяни ус-
пешно участва като во-
дещ партньор в между-
народен проект за разви-
тие на селския туризъм в 
малките населени места 
„мрежа Автентична Ев-
ропа“, съобщиха от об-
щинската управа. 

Проектът,  в който 
са включени още 8 ев-
ропейски страни парт-
ньори, е финансиран по 
програма „Европа на 
гражданите“. Той цели 
изграждането на мрежа 
от европейски градове и 
райони, взаимно промо-
тиращи туристическия 
продукт на своя регион.

През лятото община 
Струмяни бе домакин 
на международен фо-
рум по проекта, състо-
ял се в село микрево. 
Домакините са оценили 
като много ползотворни 
работните срещи и на-
правените презентации 
за създаването и промо-
тирането на автентичен 
туристически продукт. 
Експерти от област Бур-
гос (Испания) са пред-

ставили т.нар. Път на 
виното в своя регион, от 
община Агия (Гърция) 
- опита си в организира-
нето на празници, свър-
зани с автентични ястия 
и храни. Не по-малко 
интересни са били пре-
зентациите и на предста-
вителите от община На-
шар (малта), от остров 
Сардиния (Италия), на 
гостите от Турция и от 
Киргизстан. Специален 
гост на форума е бил 
г-н Ноел Орсат от Фран-
ция. Той е архитектът 
на един от най-големите 
и успешни европейски 
туристически маршру-
ти - „По пътя на Карл 
Велики“, който обхваща 
шест европейски дър-
жави, над 40 общини и 
повече от 60 населени 
места. Неговите идеи 
и предложения са били 
изключително добре 
приети от участниците 
във форума. Споделе-
ният опит и дискусиите 
са позволили на учас-
тниците да изготвят съв-
местен пакет от мерки 
за разнообразяване на 
предлаганите туристиче-
ски услуги, подобряване 

на туристическата визия 
на включените в проекта 
територии и привличане 
на по-широк сегмент от 
международни и нацио-
нални туристи. Домаки-
ните от своя страна са 
предложили интересна 
културна програма и за-
познанство с някои от 
забележителностите на 
Струмяни. Участниците 
в събитието са гостува-
ли на винарска изба в 
село Илинденци, където 
са имали възможността 
да оценят качествата на 
местните червени вина. 
Посетили са и артцентър 
„Илинденци“, където са 
се срещнали с неговия 
създател - скулптора 
Иван Русев. Тук сред 
причудливите скални 
форми в подножието на 
Пирин са имали възмож-
ността да се потопят във 
фолклорната магия на 
песните и танците, пред-
ставени от самодейци 
при местните читалища. 
Като продължение на 
ползотворната диску-
сия и споделения опит е 
била следващата работ-
на среща през септември 
по проекта „мрежа Ав-
тентична Европа“ в Бур-
гос (Испания) с основна 
тема на събитието „Пре-
дприемачество и разви-
тие на селски туризъм“. 

Новата инвестиционна 
програма „Дунав“ за раз-
витие на транснационал-
но сътрудничество стар-
тира с 222 милиона евро, 
като България е сред 
страните с най-голям ин-
терес. Програмата ще 
стимулира предприема-
чеството и опазването на 
природните и културни 
забележителности. Осно-
вен акцент ще бъде пре-
минаването към нисковъ-
глеродна икономика. Об-

щият финансов ресурс 
ще бъде разпределен по 
4 приоритетни оси. Това 
е единственият инстру-
мент за транснационално 
сътрудничество, който 
по директен начин под-
крепя малките и средни 
предприятия, каза за-
местник-министъра на 
регионалното развитие 
и благоустройството Де-

ница Николова. По ду-
мите й малките и средни 
фирми имат значителен 
принос към развитието 
на Дунавския регион, за-
това ще се насърчи пре-
дприемачеството и раз-
витието на иновации, за 
да се увеличи конкурен-
тоспособността на край-
дунавските страни. Фи-
нансирането ще е по две 

схеми на ЕС за трансна-
ционални проекти в ба-
сейна на река Дунав. Над 
202 милиона евро ще се 
отпуснат от Европейския 
фонд за регионално раз-
витие, а 19,8 милиона 
евро от Инструмента за 
предприсъединителна 
помощ. Основен приори-
тет, по който ще се под-
крепят проекти, е подо-

НА ФОКУС

Брюксел дава 222 млн. лева за проекти по Дунав

Трансгранични програми стимулират финансово общини

Ирина ГЕНОВА

Най-важните трансгранични 
проекти за 2015 г. за Бургас са 
свързани с опазването на природ-
ната среда и със строителството 
на пасивни сгради и възобновя-
еми енергийни източници.

Община Бургас работи по про-
ект „Иновации в областта на ус-
тойчивото управление и опазване 
на естествените природни зони 
4GREENINN“ по Съвместната 
оперативна програма на Черно-
морския басейн 2007-2013.

Партньори са НПО „Фонд Се-
вастопол“, Украйна; Агенцията 
за регионално развитие в Югоиз-
точен регион за планиране - СЕР-
ДА, Браила, Румъния.

Бюджетът на проекта е 481 085 
евро, а срокът - юли 2013 г. - де-
кември 2015 г.

целта е да се реализира устой-
чиво управление на защитените 
природни зони в басейна на Чер-
но море и да се насърчи развитие-
то на иновативни методи за тяхно-
то интегриране в стратегическите 
документи за градско и социално-
икономическо развитие в регио-
ните, партньори по проекта.

По проекта са изследвани и 
маркирани всички защитени зони 
в регионите.

Създадена е обща база данни и 
съвместна уеб плаформа - Черно 
море Екопедия (bs-ecopedia.eu).

Вторият проект е „PassREg 
- Региони с пасивни сгради и 
възобновяеми енергийни източ-
ници“.

Общият бюджет е 1 966 662 
евро, като този на община Бургас 
е 54 828 евро.

Партньори по проекта са BRE, 
Великобритания; Община Бургас, 
България; Община Загреб, Хър-

ватия, Община Чезена, Италия; 
фирми от Холандия, Австрия, 
Латвия, Франция, Белгия, Герма-
ния, Италия.

Проектът PassREg насърчава 
развитието на региони, които при-
емат подход, при който с помощта 
на стандарта „Пасивна къща“ се 
пести електроенергия и се пола-
гат усилия нужното минимално 
количество енергия, необходимо 

за сградата, да бъде осигурено от 
възобновяеми източници.

В Бургас вече са налице пър-
вите проекти на пасивни сгради. 
Нова детска градина в „меден 
рудник“ ще бъде първата от този 
тип. В проекта са приложени 
всички съвременни иноватив-
ни решения, свързани с енер-
гийноефективни системи за ото-

пление и охлаждане; използване 
на възобновяеми източници на 
енергия за отопление/охлаждане; 
въвеждане на системи за управле-
ние на консумацията на енергия 
в сградата; системи за оползо-
творяване на дъждовната вода за 
поливни нужди; ефикасна систе-
ма за управление на отпадъците 
- разделно събиране и компости-
ране.

В Бургас опазват природни 
зони и строят пасивни сгради 

С 6 млн. евро ремонтират театъра във Велико Търново и читалището в Гюргево

Струмяни успешно развива 
селския туризъм 

Проектът на новата детска градина в “Меден рудник”. С градата е пасивна, 
клас А
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Одобрение на проекта се 
очаква в началото на 2016-а 
година.

на туристическата визия 
на включените в проекта 
територии и привличане 
на по-широк сегмент от 
международни и нацио-
нални туристи. Домаки-
ните от своя страна са 
предложили интересна 
културна програма и за-
познанство с някои от 
забележителностите на 
Струмяни. Участниците 
в събитието са гостува-
ли на винарска изба в 
село Илинденци, където 
са имали възможността 
да оценят качествата на 
местните червени вина. 
Посетили са и артцентър 
„Илинденци“, където са 
се срещнали с неговия 
създател - скулптора 
Иван Русев. Тук сред 
причудливите скални 
форми в подножието на 
Пирин са имали възмож-
ността да се потопят във 
фолклорната магия на 
песните и танците, пред-
ставени от самодейци 
при местните читалища. 
Като продължение на 
ползотворната диску-
сия и споделения опит е 
била следващата работ-
на среща през септември 
по проекта „мрежа Ав-
тентична Европа“ в Бур-
гос (Испания) с основна 
тема на събитието „Пре-
дприемачество и разви-
тие на селски туризъм“. 

схеми на ЕС за трансна-
ционални проекти в ба-
сейна на река Дунав. Над 
202 милиона евро ще се 
отпуснат от Европейския 
фонд за регионално раз-
витие, а 19,8 милиона 
евро от Инструмента за 
предприсъединителна 
помощ. Основен приори-
тет, по който ще се под-
крепят проекти, е подо-

бряването на свързанос-
тта между Дунавските 
страни. Възможностите 
са много, но ще се разчи-
та на креативност и ак-
тивност, за да се проду-
цират най-добрите идей-
ни проекти, обясни Ни-
колова. Тя уточни, че за 
всеки един от тях трябва 
да има участие на ми-
нимум трима партньори 
от страните участници в 
програмата. Кандидат-

стването се осъществява 
на два етапа. Първата 
фаза е на концептуално 
ниво, а втората включва 
пълното проектно пред-

ложение.
Обхватът на „Дунав“ 

включва територията на 
14 страни. 9 от тях са 
членки на Европейския 

съюз - Австрия, Бълга-
рия, Чехия, Германия 
(федерални провинции 
Бавария и Баден-Вюр-
темберг) ,  Хърватия, 

Унгария, Румъния, Сло-
вения и Словакия. Ос-
таналите 4 са Босна и 
Херцеговина, Сърбия, 
молдова, Черна гора и 4 

области от територията 
на Украйна. Дейностите 
на партньорите по про-
екта ще бъдат съфинан-
сирани с до 84%.

НА ФОКУС

Брюксел дава 222 млн. лева за проекти по Дунав

Поли ВАСИЛЕВА

монтана си осигу-
ри 10 млн. лв. за ин-
фраструктура, спорт и 
култура през следва-
щия програмен пери-
од, съобщиха от общи-
ната. Средствата ще 
дойдат чрез проекти, 
финансирани от тран-
сграничните програми 
Румъния-България и 
България-Сърбия. На 
последното си заседа-
ние Общинският съвет 
утвърди готовите про-
екти.

С ъ вм е с т н о  с  о б -
щини от Румъния до 
2020 година ще бъдат 
изпълнени 5 проекта. 
Първият е създаване 
на криобанка, което е 
новост за региона. Ста-
ва въпрос за региона-
лен център за опазване 
на застрашени речни 
видове. Той ще бъде 
изграден в село Кра-
пчене. В него ще има 
инсталация за криоген-
но замразяване на раз-
множителен материал 
за застрашени речни 
видове. Проектът е на 
стойност 1,2 млн. евро.

С румънската общи-
на Каракал монтана 
ще реализира проект 

„Превенция на риска 
от природни бедствия“. 
По него се предвиж-
да да бъде доставена 
противопожарна тех-
ника - два високопро-
ходими автомобила, 
пригодени за гасене на 
пожари. Ще бъде за-
вършена и корекция-
та на река Огоста от 
пешеходния мост при 
областната болница до 
околовръстния път. С 
това реката по проте-
жението и на градска-
та територия ще бъде 
обуздана в бетонови 
брегове, което нама-
лява възможността за 
разливи и наводнения. 
Стойността на този 
проект е 2,6 млн. евро.

С община Каракал 
ще бъде реализиран 
още един проект - „Об-
щото културно наслед-
ство и обмяна на тради-
ции между двата бряга 
на Дунав“. Той пред-
вижда гостувания на 
художествени състави и 
снабдяване с музикални 
инструменти за различ-
ни групи. Стойността 
му е 170 000 евро.

По друг проект за 
използване на природ-
ното и културно на-
следство и ресурси ще 
бъде обновен пътят от 

монтана до село Ни-
колово. С него се пред-
вижда и създаването 
на общ туристически 

продукт. Стойността 
на този порект е 4 млн. 
евро.

С община Бъйлещи 
ще бъде реализиран 
проект за подобрява-
не на културната ин-
фраструктура. С него 
се предвижда обно-
вяване на сградата на 
Драматичния театър в 
монтана - ремонт на 
покрива, сцената и го-
лямата му зала.

Четири проекта об-
щината в монтана ще 
изпълни с партньори 
общини от  Сърбия.  
Първият -  „Превен-
ция на демографския 

срив в трансграничния 
регион“ - предвижда 
снабдяване с ново ме-
дицинско оборудване 
на акушеро-гинеколо-
гичното отделение на 
областната болница на 
стойност 300 000 евро. 
По проекта „Подобря-
ване на материалното 
и културното наслед-
ство в трансграничиня 
регион“ са предвидени 
възстановителни ра-
боти и консервация на 
раннохристиянската 
базилика в крепостта 
„монтанезиум“. Още 
един проект ще бъде 
изпълнен с община от 

Сърбия - развитие на 
спортната инфраструк-
тура за поощряване на 
младите спортни та-
ланти. С него се пред-
вижда изграждане на 
помощен терен на ста-
дион „Огоста“. Стой-
ността му е 240 000 
евро.

По следният  про -
ект е за обновление на 
общинските пазари. 
Стойността му е 200 
000 евро, а за партньор 
е избрана общината в 
град Пирот, Сърбия. 
монтана ще обнови 
сегашния си общински 
пазар.

Трансгранични програми стимулират финансово общини

Монтана с дивиденти до 2020 г. от общи стратегии

36 проекта са одобрени за 
финансиране от Комитета за 
наблюдение на Програмата за 
трансгранично сътрудничество 
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-Бъл-
гария 2014-2020. Те са на обща 
стойност 24 937 162 евро и са 
за изпълнение на меки мерки в 
приоритетните оси на програ-
мата - „Добре свързан регион“, 
„Зелен регион“ и „Безопасен 
регион“. Приблизителният бю-
джет за българските партньори 
е 15,23 млн. евро.

В рамките на първата пока-
на са подадени 117 проекта, 
като най-голям е интересът 
към Приоритетна ос 2, по ко-
ято са подадени 89 предложе-
ния. В 70 проекта водещите 
партньори са организации и 
институции от България, като 
с най-голяма активност се от-
личават областите Видин, Русе 
и Добрич. 

Втората покана за набира-
не на проектни предложения 
има за цел да създаде солидно 

партньорство в допустимата 
територия чрез финансиране 
както на меки мерки, така и 
на инвестиционни проекти с 
конкретно въздействие върху 
трансграничната територия. 
Дейностите ще бъдат финан-
сирани в рамките на Приори-
тетна ос 4 - „Квалифициран и 
приобщаващ регион“ и При-
оритетна ос 5 - „Ефикасен 
регион“. Първата цели създа-
ване на интегриран трансгра-
ничен регион по отношение 

на заетостта и мобилността 
на работната сила, а втора-
та - увеличаване на капаци-
тета за сътрудничеството и 
ефективността на публичните 
институции в контекста на 
трансграничния регион. Об-
щият разполагаем бюджет за 
кандидатстване по двете при-
оритетни оси възлиза на 30 
458 192 евро. Крайният срок за 
подаване на проектни предло-
жения за меки мерки е 15 март 
2016 година.

Одобриха 36 съвместни концепции между България и Румъния

С 6 млн. евро ремонтират театъра във Велико Търново и читалището в Гюргево

Струмяни успешно развива 
селския туризъм 

Монтана с дивиденти до 2020 г. от общи стратегииМонтана с дивиденти до 2020 г. от общи стратегииПО СЪСЕДСкИ
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Идеен проект за ця-
лостна визуална комуни-
кация на град Сливен бе 
представен преди дни. 
Системата се разработва 
от два месеца и пред-
лага цялостно визуал-
но решение, съобразено 
с инфраструктурата на 
града, така че да бъде 
разпознаваемо от всички 
граждани. Изготвянето 
на проект за нови двуе-
зични указателни табе-
ли е поредната стъпка, 
предприета от общин-
ското ръководство, по 
усъвършенстването на 
градската улична мрежа. 
Проектът включва ос-
новни и допълнителни 

елементи от визуалната 
комуникация, необхо-
дими за ориентиране-
то на хората в градска 
среда. При одобрение 
на идейните решения 
новите указателни табе-
ли с имената на улици-
те ще бъдат поставени 
върху жилищни сгради 
и на стълбове на всяко 
кръстовище в Сливен. 
На шестте входно-изход-
ни артерии на града ще 
бъдат монтирани пътно-
транспортни транзитни 
карти и указателни па-
нели. Те ще улесняват 
транзитно преминава-
щите към други населе-
ни места шофьори и ще 

о р и е н -
тират гос-

тите на Сливен 
към публичните обекти 
в града и тези с транс-
портно значение - жп 
гара и автогара.

Обновяване на указа-
телните табели на улици, 
жилищни комплекси и 
други значими институ-
ции и обекти в града не 

е правено от 20 години в 
Сливен. Реализирането 
на проекта ще се извър-
ши поетапно, в съответ-
ствие с финансовите въз-

можности на общината.
След провеждане на 

обществено обсъждане 
на проекта новата ин-
формационно-навигаци-

онна система на Сливен 
ще бъде адаптирана и 
за електронно ползване 
чрез мобилно приложе-
ние.

РЕГИОНИ

Николай АНТОНОВ

Строително-ремонт-
ните дейности по град-
ската улична мрежа в 
Банско ще бъдат завър-
шени през есенния се-
зон. Това каза временно 
изпълняващият кмет на 
община Банско Сашка 
Въчкова. Тя заяви, че 
общинската админи -
страция е готова да ока-
же пълно съдействие за 
безпроблемно посреща-

не на предстоящия зи-
мен туристически сезон.

„Не  ни  прите сня -
ва нищо, за да започне 
нормално и без труднос-
ти новият зимен сезон“, 
каза Въчкова. „Общи-
на Банско ще направи 
всичко необходимо, за 
да бъдат улиците про-
ходими, почистени, до-
бре асфалтирани и ту-
ристите да се чувстват 
спокойно в нашия град. 
Някои от резултатите 
ще бъдат видими още в 

края на октомври. Убе-
дена съм, че зимният 
сезон ще започне и ще 
протече  нормално“ ,  
увери тя. Въчкова пояс-
ни, че до дни ще бъдат 
отворени за движение 
основните улици - „Бъл-
гария“, „цар Симеон“ 
и „Глазне“. Рехабили-
тацията на ул. „Отец 
Паисий“ в участъка й 
от ул. „Пирин“ до ул. 
„Глазне“ върви в срок и 
също предстои завърш-
ването й.

Екомузеят  в  Рус е 
бе домакин на излож-
б ат а  „ Н ат у р а  2 0 0 0 
- най-доброто от при-
родата на България и 
Европа“,организирана 
от фондация „Биораз-
нообразие“  в  парт -
ньорство с Регионал-
ния исторически музей 
- Русе и туристическо 
дружество „Приста“. 
Експозицията включ-
ва фотоси, разкрива-

щи красотата на раз-
лични защитени зони 
в България и Европа, а 
посланието е за тяхната 
защита. Показани бяха 
емблематичните мест-
но сти Иракли,  Кара 
дере, Камчийски пясъ-
ци, Пирин, Странджа, 
провокирали неведнъж 
протести от страна на 
граждански и екоорга-
низации срещу застро-
яването им. 

В  рамките  на  из -
ложбата се проведе и 
дискусия на тема „За-
щитени ли са наисти-
на защитените зони 
в България?“. На нея 
бяха поставени въпроси 
като: Какво предста-
влява Натура 2000 и 
каква е опасността от 
нарастващия лобистки 
натиск за ревизия на 
нейните директиви?

Дискусията е по про-
ект „Участие за приро-
да“, който се финанси-
ра в рамките на Про-
грамата за подкрепа 
на НПО в България по 
Финансовия механизъм 
на Европейското иконо-
мическо пространство 
2009-2014 г.

Участниците и гос-
тите на форума се за-
п о з н а ха  и  с  д о б р и 
практики за опазване 
на природното и еко-
логично богатство във 
Финландия и Национа-
лен парк „Керкини“ в 
Гърция. 

Един от най-значи-
мите културно-истори-
чески обекти в мел-
ник – Историческият 
музей, бе тържествено 
открит след основен 
ремонт и обновление 
на сградата.

Проектът „Рекон-
струкция на сграда на 
Исторически музей в 
град мелник и създа-
ване на туристически 
атракцион - местни за-
наяти“ е на стойност 
близо 100 хил. лв. Из-
цяло е ремонтирана 
покривната конструк-
ция, сменени са всички 
ВиК и електрически 
инсталации, сложена е 
нова дограма. Експо-
зиционните помеще-
ния, в които ще бъдат 
подредени мелнишки 
носии и интериор от 
времето на Възражда-
нето, също са освеже-
ни. Изцяло обновени 
са и фондохранилище-

то и документалното 
хранилище, които са 
изключително важни 
за правилното съхра-
нение на експонатите 
и историческите до-
кументи. На церемо-
нията по официалното 
откриване бе отличена 
проф. Виолета Неше-
ва, археолог и дълго-
годишен сътрудник на 
музея. Тя бе удостоена 
със званието „Поче-

тен гражданин на град 
мелник“ за 45-годиш-
ните проучвания и из-
следвания на архите-
ктурно-историческия 
резерват. Тя от своя 
страна връчи на Бъл-
гарската православ-
на църква  частици от 
свети мощи на светите 
апостоли Петър и Па-
вел, открити при раз-
копки в едноименния 
храм в мелник.

Изложба документира природни 
местности, застрашени от застрояване

Историческият музей в Мелник 
отвори врати за посетители

В РУСЕ

Сливен с нова навигационна система

Банско в готовност да посрещне зимния сезон

С нея инфраструктурата става по– достъпна 
за жители и гости на града
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Общо 75 улици в пло-
вдивската община „Ро-
допи“ са в лошо състоя-
ние и попадат в списъка 
за спешни ремонти. Ад-
министрацията вече е 
заложила необходимите 
средства и работата по 
най-проблемните учас-
тъци е започнала. Оси-
гурени са близо 1500 
тона фрезован асфалт за 
улиците в село цалапи-
ца. Той е предоставен на 
общината от Областно 
пътно управление. За-
равнени и насипани са 
2700 метра улици. Стро-
ително-ремонтни рабо-
ти се извършват и на 
централния път в Кру-
мово. Трасето от вхо-
да на селото е разбито 
от проливните дъждове 
през годините. Допъл-
нителни трудности съз-
дава и липсата на ка-
нализация на това мяс-
то. Прави се цялостен 

ремонт на отсечката от 
входа до кметството и 
се полагат канализаци-
онни тръби.

Реконст рукция  с е 
прави и на главния път 
в село Брестовица. До-
сега пътният участък 
беше осеян с огромни 
дупки, които създаваха 
проблеми и неудобства 
на шофьорите. Сега се 
изкърпва изцяло стари-

ят слой, като на места 
се премахват старите 
павета. Главният път из-
цяло ще бъде преасфал-
тиран. Освен него, нов 
асфалт ще се положи и 
на два от мостовете над 
реката. Ще се направят 
отводнителни съоръ-
жения - дъждоприемни 
шахти. Ще се извърши 
ремонт и на бордюрите 
и тротоарите.

РЕГИОНИ

Лилия ЦВЕТАНОВА

Старата част на Ве-
лико Търново ще бъде 
преобразена в рамките 
на инвестиционната про-
грамата по ОП „Региони 
в растеж“. Проектите, 
касещи старата градска 
част, са на прогнозна 
стойност около 8,5 ми-
лиона лева, а финансира-
нето е гарантирано.

Едната разработка е 
за основен ремонт на 
36 улици. Сред тях са 
известната Самоводска 
чаршия, както и много 

от улиците, които се в 
кв. „Варуша“. Те се на-
мират по протежение на 
най-оживените туристи-
чески маршрути в стара-
та столица.

Вторият проект е за 
реконструкция на пано-
рамните площадки за на-
блюдение, които са раз-
положени по ул. „Сте-
фан Стамболов“.  Ще 
се реновира и площад 
„Съединение“ - прос-
транството между сгра-
дата на Библиотеката и 
Археологическия музей 
и Конака.  Одобрен е 
вторият воден цикъл за 

старопрестолния град, 
който ще се финанси-
ра по новата европей-
ска програма за околна 
среда. Част от ВиК съо-
ръженията, които ще се 
подменят, са в старата 
част на Велико Търново. 
В проекта е включена и 
ул. „Опълченска“, като 
след подмяна на тръбите 
ще се пристъпи към ас-
фалтиране.

Има плант и за из-
граждане на пряка път-
на връзка между стара-
та част на В. Търново и 
сравнително новият кв. 
„Картала“. 

 Лилия ЛОЗАНОВА

До края на октомври 
обявяват процедура за 
избор на изпълнител за 
проектиране и саниране 
за три блока в Шумен. 
Те се намират на улиците 
„Тича“, „марица“ и бул. 
„Ришки проход“. За тях 
първата фаза по програ-
мата вече е приключила, 
направено е обследване, 
изготвени са паспорти на 
сградите, готови са енер-
гийните и техническите 
обследвания, предписани 
са мерките за обновяване.

В началото на месец 

декември трябва да бъде 
сключен договор за про-
ектиране и строителни 
дейности с одобрените 
фирми, а през пролетта 
може да започне същин-
ската строителна дейност. 
Предвижда се външно и 
вътрешно топлоизоли-
ране, хидроизолация на 
покрив, подмяна на вер-
тикални и хоризонтал-
ни ВиК тръби в общите 
части на блоковете. При 
подмяна на ВиК мрежите 
в някои от сградите може 
да се наложат строителни 
дейности в апартаменти-
те, поради което това ще 
се обсъди предварително 

в етажната собственост. 
Ако собствениците не 
дадат съгласие да се ра-
боти в имотите им, ВиК 
щранговете няма да се 
подменят. Към момента 
в Шумен са подписани 
18 тристранни договора 
- между Община Шумен, 
Областната управа и Бъл-
гарската банка за възста-
новяване и развитие. В 
местната администрация 
има 21 заявления за сани-
ране от сдружения на ет-
ажната собственост, като 
се очаква скоро още две 
многофамилни жилищни 
сгради да подготвят нуж-
ната документация. 

На официална це-
ремония бяха открити 
спортни съоръжения и 
площадки в Тракийския 
университет в Стара За-
гора. Лентата преряза 
министърът на спорта 
Красен Кралев. Те ще 
бъдат в услуга на сту-
дентите, преподавате-
лите и цялата спортна 
общественост на града. 
Проектът е защитен от 
2011 година, но едва 
през 2014 година по-
лучава финансиране. 
Стойността на обекта е 
204 000 лева. Съфинан-
сирането е от Тракий-
ския университет и е в 
размер на 39 хил. лева.

Временно изпълня-
ващият  длъжно стт а 
ректор на Тракийския 
у н и в е р с и т е т  п р о ф .  
Иван Въшин отправи 
още едно искане към 
министъра на спорта 
- закритият спортен са-

лон на университета да 
се превърне в много-
функционална спортна 
зала. министър Кралев 
обеща новият проект 
да стане факт в рамки-
те на цялостната про-
грама за развитие на 
студентския и учениче-
ския спорт в България. 
Справка от извърше-
ната през тази година 
инвентаризация сочи, 
че от 2700 училища 
300 нямат спортни са-

лони, а други над 400 
имат помещения, при-
годени за спорт, но са 
далече от стандартите 
на спортни салони. За 
всички тях ще има пари 
от правителството. Ще 
има и промяна в закона, 
който ще позволи да се 
даде нов статут на ака-
демичните клубове и да 
им се предостави въз-
можност за финансира-
не, каза още спортният 
министър.

Избират фирми за санирането на три блока в Шумен

Откриха нови спортни 
площадки в Стара Загора

Спешни ремонти на уличната 
мрежа в Община „Родопи“

С 8,5 млн. лв. финансират проекти 
за старата част на В. Търново
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С 20% са скочили це-
ните на апартаментите 
в панелни блокове, одо-
брени за саниране, от-
читат експерти. Според 
тях, след старта на дей-
ностите по безплатната 
програма за енергийна 
ефективност на мРРБ 
офертите за продажба на 
имоти в подобни сгради 
са се увеличили. Освен 
всички предимства на 
жилището, в обявите се 
изтъква и фактът, че то 

се намира в блок, одо-
брен за саниране. Към 
момента броят на пред-
лаганите апартаменти от 
такъв тип в столицата 
надвишава 20. Жилище 
в кв. „Гео милев“ с площ 
от 95 квадратни метра 
се предлага за 100 000 
евро. В същия квартал се 
оферира сходен имот, но 
сградата не е одобрена 
по програмана за сани-
ране и цената му е 80 000 
евро. Подобна е ситуа-

цията и в други градове 
на страната. В пловдив-
ския квартал „Изгрев“ 
се предлага тристайно 
жилище в панелна сграда 
на цена от 26 000 евро. 
Драстични разлики се от-
читат и в цените на вто-
ричния пазар на панелни 
апартаменти и на жили-
ща ново строителство 
в Града под тепетата. В 
кв. „Въстанически“ ед-
новременно се предлагат 
апартамент 60 кв. м в но-

воизградена малка сграда 
до РУ на мВР на цена 
556.66 евро/кв. м и 50 кв. 
м панел до търговския 
център, след основен ре-
монт, за 612 евро/кв. м. 
междувременно апарта-
менти в строеж в същия 

квартал - с топлоизола-
ция, добра РVC догра-
ма и други съвременни 
материали, могат да се 
закупят и за 380 евро/кв. 
м. Най-малко панели за 
продажба има в централ-
ната градска част. Затова 

пък масово нови жилища 
в тази престижна лока-
ция се предлагат не на 
шпакловка и замазка, а 
с напълно оборудвани 
бани, подови настилки 
и дори с боядисани въ-
трешни стени. 

Строителната пло-
щадка на първия жили-
щен блок в Димитров-
град, който ще бъде 
саниран по Национал-
ната програма за енер-
гийна ефективност, е 
вече подготвена. Стар-
тират същинските ре-
монтни дейности, ин-
формират от общината. 
многоетажната панел-
ка е на ул. „Захари Зо-
граф“ 18.

Община Димитров-
град бе първата общи-
на в Хасковска област, 
която подписа догово-
ри с представители на 
етажната собственост. 

Тя е и сред първите 10 
в страната със сключе-
ни тристранни спора-
зумения с държавата и 
финансиращата банка, 
припомнят от общин-

ската администрация. 
Това дава възможност 
обитателите й да са 
първите в града, които 
ще посрещнат 2016-а в 
обновена сграда.

Националният дво-
рец на културата в Со-
фия се нареди на второ 
място в класацията на 
Financial Times за най-
непрактичните сгради в 
света. В подредбата на 
авторитетното издание 
влизат още Европарла-
ментът в Страсбург, му-
зеят „макси“ в Рим, жп 
гарата Шинюку в Токио 
и др. Бляскавата първа 
позиция е присъдена на 
централата на ФБР във 
Вашингтон.

НДК е описан като 
едно от най-популярните 
места за провеждане на 
събития в София. Спо-

ред изданието сградата 
може да не е по архите-
ктурния вкус на всеки, 
но е факт, че привли-
ча едни от най-големи-
те имена в изкуството. 
Ориентирането в нея 
обаче е трудна задача, 
защото прилича на ла-
биринт от слабо освете-
ни коридори, мрамор-
ни стълби, ескалатори 
и зали. Отвън хората се 
сблъскват с неравните 
настилки и продължи-
телните ремонти, кои-
то още не са довели до 
резултати, пише още 
Financial Times.

Сградата в Страсбург 

пък, където заседават 
евродепутатите, е описа-
на с „нещо като спортна 
арена отвън, а отвътре 
- объркващ лабиринт 
от вътрешни мостове, 
окачени пътеки, спи-
раловидни стълбища и 
асансьори“. Изданието 
пояснява, че понякога се 
получава конфликт меж-
ду човешките представи 
за естетиката на сгради-
те и физическото прос-
транство. И допълва, че 
всеки град си има такива 
примери, а много от бе-
тонните колоси са „вдъх- 
новили“ демонстрации и 
жалби.

ИмОТИ

Скочиха цените на апартаментите 
в сгради, чакащи саниране

Слабият летен сезон, 
презастрояването и жес-
токата конкуренция раз-
движиха пазара на хо-
тели по Черноморието. 
Доста хотелиери фали-
раха и спуснаха кепен-
ците, а други потърсиха 
съдействието на частни 
съдебни изпълнители, 
тъй като не могат да се 
справят с вноските по 
кредитите си. Такъв е 
случаят с два хотела в 
Синеморец. Собствени-
ците им ще трябва да се 
разделят с тях. За хотел 
„Шопска среща“ първо-
началната оферта е 422 
437 лева. За тези пари 
потенциалният купувач 

ще получи 800 квадрата 
застроена площ на три 
етажа и бирария.

Другият хотел в съ-
щия курорт е 290 ква-
драта, а продажната цена 
е малко над 225 хиляди 
лева, сочат данните от 
Камарата на частните 
съдебни изпълнители. 
При частните „бирници“ 
основно отиват малки 
семейни хотели на соб-
ственици, които не могат 
да покрият задължения-
та си към банката. 

Доста хотели са обяве-
ни за продан и в Слънчев 
бряг. Агенции за имоти 
ги предлагат активно, но 
купувачи почти няма.

Вила „мария Ривас“, 
която се простира на 
близо 3 декара и е на 
шест етажа, попада в 
графата „лукс“. Вероят-
но поради тази причина 
няма обявена цена, а се 
предлага от брокерите 
само по договаряне.

Друг тузарски имот в 
Свети Влас - хотел „Роял 
Резиденс“ търси купу-
вач, който има финансо-
ва възможност да брои 
близо един милион евро. 
Още десетки ваканцион-
ни селища по Южното 
Черноморие са извадени 
за продан, но купувачи 
няма, оплакват се бро-
кери.

Сложиха на тезгяха 
хотели по Черноморието НДК на второ място в класация 

за най–непрактични здания

В Димитровград започват 
първия блок по програмата



1726 октомври - 1 Ноември 2015 г.
БроЙ 36 (1117)

Николай АНТОНОВ

Югозападното държав-
но предприятие (ЮЗДП) 
- Благоевград, започна ос-
новен ремонт на „криво-
линейния“ бараж на река 
Хърсовска. Съоръжени-
ето е разположено на те-
риторията на „Държавно 
горско стопанство (ДГС) 
- Благоевград“. С първа 
копка бе поставено на-
чалото на изпълнението 
на дългосрочна програ-
ма за укрепяване на из-
градените през годините 

технически съоръжения 
във водосбора на река 
Благоевградска Бистрица. 
„Предвид обществената 
значимост на този вид съ-
оръжения и поради факта, 
че повече от 23 години не 
е вложен нито лев в под-
дръжката им, за 2015 г. 
Югозападното държавно 
предприятие планира 700 
000 лева за проектиране 
и ремонт“, каза по време 
на церемонията директо-
рът на ЮЗДП инж. Дамян 
Дамянов. 

мащабните ремонтни 
дейности се предприемат 

за първи път след повече 
от 50 години. целта е да 
се гарантира сигурността 
на техническото съоръ-
жение, за да продължи 
да изпълнява защитните 
си функции срещу при-
родни бедствия и навод-
нения. След бедственото 
наводнение на Благоев-
град през 1954 г. започ-
ва реализацията на ма-
щабен проект за борба с 
ерозията във водосбора 
на река Благоевградска 
Бистрица, който се оп-
ределя като постижение 
от национален мащаб и 

пример за добра лесовъд-
ска практика. В изпъл-
нение на предвидените 
дейности през годините 
са залесени над 10 000 
хектара ерозирани земи и 
са построени 61 баража 
с каменна зидария. Само 
във водосбора на река 
Хърсовска са изградени 
две укрепителни системи. 
Първата от тях е в нанос-
ния участък. Тя изпъл-
нява основно задръжни 
функции и включва шест 
баража. Втората укрепи-
телна система е на река 
марулевска и функциите 

й са предимно заздрави-
телни, като последният 
стоманобетонен бараж 
е завършен през 1998 г. 
„Криволинейният“ бараж 
е в лошо състояние и се 
нуждае от спешно укрепя-
ване, тъй като е нарушена 
целостта на съоръжения-
та, което застрашава тях-
ната безопасност, заявиха 
от ЮЗДП. По експертни 
оценки капацитетът е над 
50 000 кубични метра. 
Укрепителната система 
задържа над 200 000 куб. 
метра земна маса, кал и 
утайка, като по този на-

чин те не се пренасят в 
коритото на река Благо-
евградска Бистрица. В 
проекта е предвидено 
почистване на фугите по 
лицевата повърхност на 
съоръжението от храсти и 
дървета, запазване на про-
пускателната способност 
на преливника, облицовка 
на баража чрез зидария от 
ломен камък от гранит и 
др. Ремонтните дейности 
трябва да приключат до 
средата на 2016 г. Изпъл-
нител на проекта е Кон-
сорциум „ЮДП Горски 
пътища“. 

Вече е ясна фирма-
та, която ще изпълнява 
строителството на пъ-
тен надлез на ул. „Фи-
липовско шосе“ над Со-
фийския околовръстен 
път при км 59+500 - в 
участъка на ул. „Добри-
нова скала“ до ул. „Тре-
ти март“. Това е „Трейс 
Груп Холд“ АД, която 
в момента изпълнява и 
участък 1 от Западна-
та дъга на Софийския 
околовръстен път. Инте-
рес към изграждането на 
обекта прояви още една 
компания - „ИСА 2000“ 
ЕООД. Строителството 
на надлеза ще започне 
след приключване на ло-
калните платна на Запад-
ната дъга. 

Индикативната стой-
ност на поръчката е 

4,250 милиона лева без 
ДДС. Финансирането е 
по ОП „Транспорт“ 2007-
2013 г. Срокът за изпъл-
нение е 4 месеца.

Проектът включва 
естакадно преминава-
не на Софийския око-
ловръстен път при ул. 
„Филиповско шосе“, ко-
ето дава възможност за 
вливане и отливане на 
трафика от западното ло-
кално платно на СОП 
към кв. „Филиповци“. 
Пътят е с две ленти с 
широчина по 3.50 метра 
всяка, а надлезът е с дъл-

жина 100 м.
В проекта са разра-

ботени всички необхо-
дими части - за пътни 
работи, хидрология и 
геодезия, канализация, 
отводняване, водоснаб-
дяване, електроснабдя-
ване, улично осветление 
и експертна оценка на 
растителността. Автор 
на проекта е ОП „София 
Проект“. С реализацията 
му ще се осигури безо-
пасна и достъпна среда 
на живеещите в района 
на кварталите „Люлин“ и 
„Филиповци“.

Надлезът на „Филиповско шосе“ 
готов до 4 месеца

Приключи строител-
ството на стълбовете на 
участък при км 15+450 
от  обходния път на 
Габрово, съобщиха от 
пресцентъра на Агенция 
„Пътна инфраструкту-
ра“. Съоръжението е с 
дължина 197 м и е част 
от третия етап на проек-
та, който започва от кв. 
„Чехлевци“ и достига до 
кв. „Дядо Дянко“. С него 
се преместват бул. „Тре-
ти март“, р. Паничарка, 
ул. „Турски дол“ и ул. 
„Бодра смяна“ в област-
ния град. 

Вече са завършени 21 
стоманобетонни стълба 
с височина от 2,9 до 14,1 
м. В момента се изпъл-
няват подготвителните 
дейности за изгражда-
нето на монолитната 
връхна конструкция на 
мостовото съоръжение. 
Проектът „Път III-5004 
„Обход на гр. Габро-
во“ от км 0+000 до км 
31+000, участък от км 
0+000 до км 20+124.5 

и етапна връзка от км 
0+000 до км 3+130“ се 
съфинансира от Кохе-
зионния фонд на Евро-
пейския съюз и нацио-
налния бюджет чрез ОП 
„Транспорт“ 2007-2013 
г. Изпълнител на обекта 
е Консорциум ПСВТ, в 
който са: „Хидрострой“ 
АД, „Пътни строежи - 
Велико Търново“ АД, 
„Пътинженерингстрой 
- Т“ ЕАД. Договорът за 
строителство е за 92 940 
000 лв. с ДДС. Строи-
телният надзор осъщест-
вява ДЗЗД „Обединени 
консултанти“ с партньо-
ри: „Трансконсулт БГ“ 
ООД, „Рубикон Инже-
неринг“ ООД и „Тра-
фик Холдинг“ ЕООД. 
Стойността на договора 
е 1 096 032 лв. с ДДС. 
Авторският надзор е на 
„Пътпроект“ ЕООД. Тех-
ният договор е за 116 
640 лв. Обходният път 
на гр. Габрово е част от 
Трансевропейски транс-
портен коридор ІХ Бу-

курещ-Русе-Димитров-
град-Александруполис. 
Той е възлова точка при 
движението в посока се-
вер-юг. Чрез него се осъ-
ществява преминаването 
през Стара планина в 
централната част на Бъл-
гария. Основните транс-
портни направления, 
които ще обслужва обек-
тът, са: Русе - Велико 
Търново - Шипка - Ста-
ра Загора - Свиленград 
(маказа) и Оряхово - Се-
влиево - Шипка - Ста-
ра Загора - Свиленград 
(маказа).

ИНФРАСТРУКТУРА

700 000 лв. ще бъдат вложени в съоръжението, за да изпълнява 
защитните си функции срещу природни бедствия и наводнения

Започна основен ремонт на „криволинейния“ 
бараж на р. Хърсовска

Напредва строителството 
на обходния път на Габрово
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Договор за модерни-
зация на генераторното 
оборудване на 5-и енер-
гоблок на българската 
ядрена централа подпи-
саха руската компания 

„Русатом Сервис“, част 
от държавната корпора-
ция „Росатом“, и АЕц 
„Козлодуй“.

Работата по проекта 
включва извозване от 

България в Санкт Петер-
бург на ротора на турбо-
генератора и котвата на 
възбудителя за ремон-
тиране и модернизация 
в завод „Електросила“, 

част от „Силови маши-
ни“. Общата стойност 
на договора е 24,7 млн. 
евро и освен доставката 
на основното оборудва-
не, включва и достав-
ка на резервни части за 
монтажа и оказване на 
услуги за наблюдение и 
настройка на системи-
те по време на монта-
жа. Срокът за достав-
ката на цялото основно 
оборудване е 500 дни. 
Дейностите по договора 

трябва да бъдат изпъл-
нени до май 2018 г.

Роторът на турбоге-
нератора и котвата на 
възбудителя са тежко 
и извънгабаритно обо-
рудване, което изисква 
спазване на особени 
мерки при транспорти-
ране. В рамките на дого-
вора ще бъде изработен 
и монтиран нов модер-
низиран статор, спосо-
бен да осигури работата 
на турбогенератор тип 

ТВВ-1000-4У3 на номи-
нална мощност до 1100 
мегавата.

Това е вторият по-
добен проект за АЕц 
„Козлодуй“, реализиран 
с помощта на руската 
компания.  В  момен -
та в 6-и енергоблок се 
провеждат дейности по 
монтаж и настройка на 
модернизиран статор, 
доставен миналата го-
дина по аналогичен до-
говор.

ИКОНОмИКА

Националната аген-
ция за приходи вече ще 
получава информация за 
парите на българи в 51 
страни. Правителството 
одобри присъединява-
нето на България към 
многостранното спора-
зумение за автоматичен 
обмен на информация за 
финансови сметки. То бе 
подписано от 51 юрис-
дикции на 29 октомври 
2014 г. в Германия по 
време на Глобалния фо-

рум за прозрачност и об-
мен на информация за 
данъчни цели към Орга-
низацията за икономи-
ческо сътрудничество 
и развитие. На база на 
Споразумението всички 
парафирали го държави 
ще могат двустранно да 
обменят информация.

Подписването му ще 
позволи на страната ни 
да участва в глобалния 
автоматичен обмен на 
финансова информация. 

Така НАП ще получа-
ва данни за сметките на 
българи и на чуждес-
транни компании и ор-
ганизации, които са кон-
тролирани от българи в 
държавите, присъедини-
ли се към Споразумени-
ето. Документът практи-
чески дава възможност 
за участие на НАП в об-
щата борба срещу да-
нъчните измами и тран-
сграничното укриване на 
данъци.

Българските емигран-
ти са внесли у нас по-
вече пари от чуждес-
транните инвеститори, 
сочат данните на БНБ 
за август. От преводи на 
нашенци, работещи зад 
граница, през месеца 
са постъпили 62,1 млн. 
евро, докато чуждите 
инвестиции са едва 46,9 
млн. евро.

От началото на годи-
ната до края на август 
изпратените от еми-

гранти пари са 567 млн. 
евро, или над 1,1 млрд. 
лв. Те са повече с 1 млн. 
евро в сравнение със 
същия период на мина-
лата година. Парите, ко-
ито българите, работе-
щи в чужбина, вкарват 
в страната, всъщност са 
доста повече от отчита-
ната от БНБ статисти-
ка, тъй като в нея не се 
включват донесените в 
брой пари.

Най-много средства 

у нас идват от българи-
те, работещи в Турция, 
Испания и Германия. 
Нашенците в южната 
ни съседка са изпратили 
в родината около 830 
млн. долара през 2014 г. 
На второ място е Испа-
ния, откъдето са дошли 
198 млн. долара. Трета 
е Германия - с общо 113 
млн. долара. 

П р е з  то з и  а в г у с т 
преките чуждестран-
ни инвестиции в Бъл-
гария намаляват над 4 
пъти спрямо същия ме-
сец миналата година. 
Общата им стойност е 
едва 46,9 млн. евро при 
206,6 млн. евро за ав-
густ 2014 г. Като цяло 
за първите 8 месеца 
в страната са влезли 
944,3 млн. евро пре-
ки инвестиции срещу 
1072,4 млн. евро за съ-
щия период на минала-
та година. Отбелязаният 
спад на годишна основа 
е 12%, показва статис-
тиката на БНБ.

Бизнесът у нас настоява за 
по-висок бюджет за реклама 
на туризма. Той трябва да 
бъде поне 10 млн. лв., зая-
ви Калин Драганов от УС на 
Асоциацията на българските 
туроператори и туристически-
те агенти по време на третата 
среща на членовете на АБТТА 
с местните власти. Според 
него е необходима максимал-
на промоция на страната ни 
в чужбина, защото въпреки 
новите хотели, обучените 
екскурзоводи и качествения 

транспорт, България не е дос-
татъчно позната като дести-
нация. 

„Големите чужди туропера-
тори ни включват в каталога 
си за година-две, а след това 
поради липса на интерес от 
страна на туристите отпадаме. 
А тези, които дойдат, остават 
изключително доволни. Из-
губихме и два европроекта за 
реклама за близо 5 млн. лв., 
които биха довели до пове-
че гости и по-добри резулта-
ти. министерството на тури-

зма трябва да вложи повече 
усилия за презентирането на 
България като изключител-
но интересна дестинация за 
културен туризъм“, посочи 
Драганов. Той допълни, че 
посещенията на културните 
обекти през последните годи-
на-две са скочили до 10 пъти, 
предимно заради интереса на 
българските гости. 2015-а е 
най-тежката за туризма ни. 
„Очакваме спад от 6-7%, но 
прогнозите за зимния сезон са 
добри“, каза още Драганов.

НАП ще проверява банковите 
сметки на нашенци в 51 страни Българският емигрант внесъл повече пари 

у нас от чуждестранните инвеститори

Бизнесът иска по–висок бюджет за реклама на туризма

Модернизират 5Уи блок в Козлодуй 
за 24,7 млн. евро
Проектът ще се реализира с помощта на 
руската държавна корпорация „Росатом“

ПРАВОМОЩИЯ
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В половината от общи-
ните в страната има райо-
ни със значителен риск 
от наводнения, според 
предварителна оценка. 

Това заяви Асен Личев, 
директор на дирекция 
„Води“ в министерство-
то на околната среда и 
водите. Той посочи, че по 

време на обществени об-
съждания ще бъдат пред-
ставени карти на риско-
вите участъци.

Личев подчерта, че в 

момента у нас няма без-
стопанствени язовири. От 
обявените преди време 
61 обекта в риск сега са 
останали само 9 и по тях 
се работи. Язовирите в 
предаварийно състояние 
са санирани.

Проверени са общо 
1214 участъка за прово-

димост на речните рус-
ла, като при 786 е уста-
новена нарушена про-
водимост. Направена е 
приоритизация на тези 
участъци и резултатът е 
изпратен на междуве-
домствената комисия за 
възстановяване и подпо-
магане при мС за финан-

сиране, уточни експертът.
Той предупреди, че 

всеки трябва да провери 
дали се намира в район 
с риск и да прецени дали 
трябва да застрахова 
имота си, или да се пре-
мести. Отговорността е 
персонална, категоричен 
бе Личев.

ПРИРОДА

Половината общини у нас застрашени 
от наводнение

Язовирите в предаварийно състояние 
са санирани, увериха от МОСВ

Специализираният 
състав на Висшия екс-
пертен екологичен съвет 
(ВЕЕС) на мОСВ одо-
бри новия план за упра-
вление на Национален 
парк „централен Бал-
кан“. Консултативният 
орган взе решение, с ко-
ето предлага на минис-
търа на околната среда и 
водите Ивелина Василева 
да го внесе за приемане 
в министерския съвет. 
Процедурата изисква 
преди това да бъдат от-
разени бележките и пред-
ложенията към плана, 
одобрени от ВЕЕС.

Документътъ е с из-
ключителна важност, за-
щото с новия план ще бъ-
дат установени зони, ре-
жими, норми и условия 
за извършване на дей-
ностите в парк „центра-
лен Балкан“ през следва-
щите 10 г. Становището 
на ВЕЕС е, че с израбо-

тения документ е постиг-
нат баланс между опазва-
нето на природата и био-
логичното разнообразие 
в парка и развитието на 
туризма и използването 
на ресурсите от местното 
население - като паша, 
бране на билки, горски 
плодове, гъби и др.

мОСВ придава из-
ключително значение на 
плановете за управление 
като инструмент за обез-
печаване на ефективно 
опазване и устойчиво уп-
равление на защитените 
територии. По Опера-
тивна програма „Околна 
среда 2007-2013“ беше 
финансирано разработва-
нето на общо 58 проекта 

на планове за управле-
ние: на 3-те национални 
парка - „Рила“, „Пирин“ 
и „централен Балкан“, 
на природните паркове 
„Беласица“, „Българка“ 
и „Витоша“, както и на 
52 други защитени те-
ритории от категорията 
„резерват“, „поддържан 
резерват“ и „защитена 
местност“.

Трите  национални 
парка, резерватите и под-
държаните резервати са 
изключителна държавна 
собственост и се упра-
вляват от мОСВ, за раз-
лика от природните пар-
кове, които се под опека-
та на министерството на 
земеделието и храните.

Премахват бетона в 
националния археоло-
гически резерват „Яй-
лата“. През юли 2015-а 
Върховният админи -
стративен съд излезе с 
окончателно решение, 
че така наречената ре-
конструкция на рибар-
ска хижа на земедел-
ците братя Павлови е 
незаконна. По този на-
чин 8-годишната сага за 
незаконния строеж е на 
път да приключи. След 
излизане на решението 
на ВАС собствениците 
на нерегламентирания 
строеж бяха задълъжни 
да го премахнат. Това 
обаче не се случи в за-

конно установения срок. 
След обществена по-
ръчка на ДНСК бе одо-
брена строителна фир-
ма, която да извърши 
разрушаването. Два дни 
преди началото на акци-
ята обаче собствениците 
сами са започнали пре-
махването на бетона. 

Събарянето трябва да 
приключи до 20 дни и 

теренът да бъде зарав-
нен.

Ако това не бъде из-
вършено, община Ка-
варна  ще  т рябва  да 
изнесе отпадъците за 
сметка на собственици-
те. Процесът на събаря-
не ще бъде контролиран 
от РДНСК до оконча-
телното изчистване на 
площадката.

Върховният  адми -
нистративен съд (ВАС) 
спря строителството на 
Карадере. Жалбата на 
инвеститора „макси І“ 
срещу решение на Ад-
министративния съд в 
Бургас от 2014 г. е от-
хвърлена. Фирмата ще 
трябва да плати 300 лева 
разноски на Регионална-
та дирекция по околната 
среда и водите - Бургас 
(РИОСВ).

Ком п а н и я т а ,  коя -
то притежава компле-
кса „макси“ на столич-
ния бул. „Симеоновско 
шосе“, купи терена в Ка-
радере от инвестицион-
ния фонд The Black Sea 
Property Fund. Фондът 
реши да се изтегли от 
страната, след като пла-
новете му за изграждане-
то на мащабен комплекс 
в местността Карадере 
не се осъществиха.

„макси І“ планира-
ше да изгради луксозен 
къмпинг върху придо-
бития терен, но нямаше 
екооценка, заради което 
РИОСВ - Бургас спря 
строителството, въпреки 
възраженията на фирма-
та. Инвеститорът насто-
яваше, че няма нужда 
от екологична оценка, 
защото теренът е под 1% 
от защитената зона.

Ако занапред иска да 
строи върху него обаче, 
компанията ще трябва 
да изработи нов проект 
и да направи екооценка, 
защото парцелът се на-
мира в защитена тери-
тория, гласи съдебното 
решение. То е оконча-
телно и не подлежи на 
обжалване.

Парк „Централен Балкан“ с план за 
управление

Премахват бетона от резерват 
„Яйлата“

Спряха строителството 
на Карадере

ОкОнЧАТЕлнО

 В три общини от об-
ласт Добрич са конста-
нирани нови нерегламен-
тирани сметища. Замър-
сявания са открити в До-
брич, Каварна и Балчик. 
Проверките са извърше-
ни по прокурорско раз-
пореждане от РИОСВ- 
Варна, представители на 
общините и полицията. 

Те са в изпълнение на 
заповедта на министъ-
ра на околната среда и 
водите за системен кон-
трол с цел намаляване 
на риска от разливи на 
реките.

Експертите на регио-
налната екоинспекция са 
направили 62 проверки в 
19 общини. Инспектира-
ни са поречията на реки-

те в обхвата на РИОСВ 
- Варна. Констатирани са 
общо 105 замърсявания, 
от които 93 са почистени 
след дадени предписа-
ния. Издадени са 3 нака-
зателни постановления 
на обща стойност 6000 
лв., в това число на кме-
та на община Белослав. 
Той е глобен с 3000 лв. 
за това, че не е предпри-
ел мерки за премахване-
то на съществуващо не-
законно сметище. меж-
дувременно стана ясно, 
че на територията на 
Добрич тече акция за по-
чистване на микросмети-
щата. Тя е финансирана 
от общинския бюджет и 
е на стойност 95 000 лв. 
Почистването се извърш-

ва от добричка фирма, 
класирана след проведен 
конкурс по Закона за об-
ществените поръчки. На 
всеки готов терен се по-
ставят предупредителни 
табели. От почистените 
микросметища с най-
големи размери е неза-
конното сметище в кв. 
„Рилци“. То е заемало 9 
дка площ, която е била 
отрупана със строител-
ни и битови отпадъци. 
Почистени са замърсе-
ни терени в кварталите 
„Дружба“, „Балик“, по 
ул. „машиностроител“, 
край бившия Строител-
но-монтажен комбинат, 
по ул. „Княз Дондуков“ 
и в местността Гаази 
баба. 

РИОСВ констатира нови 
незаконни сметища в Добричко
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В борбата със сезон-
ната депресия прилага-
ме какви ли не трикове 
- от прием на хранителни 
добавки до разпускащ 
отпуск на малдивите. 
Съвсем забравяме оба-
че, че терапията срещу 
есенното униние може да 
бъде проведена и между 
стените на собствения ни 
дом, сред радващи погле-
да разноцветни предме-
ти. Розови мебели, жълти 
стени или яркочервен ки-

лим - всеки цветен еле-
мент придава оживление 
на интериора. 

Ако не разполагаме с 
„жизнерадостни“ вещи, 

трябва да си ги набавим 
от специализираните ве-
риги или от интернет. 
Практиката показва, че 
понякога дори само един 
клик в „Гугъл“ е доста-
тъчен, за да се снабдим 
с дизайнерски предме-
ти от многобройните он-
лайн магазини за мебели 
и аксесоари. В повечето 
случаи - на символични 
цени. 

Тези „витамини“, при-

ети в ударна доза, гаран-
тират свежо настроение 
дори през мрачнитe есен-
ни дни. Защото винаги е 
по-забавно, когато към 
дизайна на дома бъде 
прибавен малко пове-
че колорит. Всеки цвят 

действа различно върху 
настроението. Ето как:

Червено: Вдига енер-
гийното ниво на поме-
щението и е добър из-
бор, когато искате да пре-
дизвикате настроение. 
много е подходящо за 
трапезарии и холни по-
мещения, защото приоб-
щава хората и стимули-
ра разговорите. Имайте 
предвид, че червеният 
цвят повишава кръвното 
налягане, учестява ди-
шането и пулса. Поради 
тази причина не се счита 
за много подходящ цвят 
за спални помещения. 

Жълто:  Акумулира 
жизнеността на слънче-
вата светлина и се свърз-
ва с положително настро-
ение. Добър избор за кух-
ня, трапезария, баня, къ-
дето спомага за повдига-
не тонуса на обитателите. 
За малки пространства, 
входни помещения и ко-

ридори също е особено 
подходящ, защото е екс-
панзивен и приветстващ. 

Синьо: Забавя диша-
нето, сърдечната честота 
и намалява стойностите 
на кръвното налягане. 
Препоръчва се за спал-
ни и бани, защото има 

успокояващ и релакси-
ращ ефект. Свързва се с 
усещането за небе, море, 
въздух и действа отпус-
кащо на съзнанието. Въ-
преки това употребата на 
синьото в интериора не е 

безвредна. Често може да 
създаде неприятно хлад-
но и безчувствено усеща-
не, особено в стая, в коя-
то не попада достатъчно 
слънчева светлина. 

ИНТЕРИОР

Преборете есенната депресия със свежи мебели и аксесоари

Ударна доза витамини за 
щастлив дизайн
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Калифорнийската ком-
пания Vivos строи подзе-
мен жилищен комплекс за 
милиардери. Той е пози-
циониран в Германия и 
ще предлага сигурно и 
луксозно убежище в слу-
чай на експлозии, ядрени 
взривове, земетресения 
или цунами. Бункерът ще 
носи името Vivos Europa 
One и ще наподобява под-
земен круизен кораб за 
елита. Там срещу 5 ми-
лиона долара ще могат да 
се настанят само богати 
хора, които са получили 

покана. Всеки собственик 
ще разполага с 232 кв. 
метра, които могат да се 
преустроят на две нива и 
по този начин да се удвои 
квадратурата. Жилищата 
ще бъдат оборудвани с по 
две системи за вентила-
ция и контрол на климата. 
Автономното електро- и 
водоснабдяване ще се оси-
гурява от три дизелови 
генератора. Апартамен-
тите са планирани абсо-
лютно свободно. Всеки 
собственик ще може да си 
преустрои жилището по 
собствен вкус и желание. 
Ще може да си оформи 
киносалон, да си напра-

ви басейн, фитнес зала 
и собствен бар. Всички 
обществени пространства 
в елитния бункер ще бъдат 
оформени от Vivos. Пред-
вижда се изграждането на 
улици, паркинги, болници, 
ресторанти, училища, ма-
газини, детски и спортни 
площадки, фризьорски са-
лони и др. Общата дължи-
на на подземните тунели 
ще бъде 5 километра. ма-
сивни 40-тонни стоманени 
врати на трите изхода на 
бункера ще спират всякак-
ви физически въздействия 

от външния свят. Площта 
на надземните помещения 
е разчетена на 4 хил. кв. м. 
На повърхността ще бъ-
дат разположени складове, 

офиси, казарма за 100 чо-
века, хранилища и зони за 
охрана. 

Комплексът ще се нами-
ра в Германия и ще бъде 
най-охраняваният в света. 
Той се изгражда на място-
то на бомбено убежище, 
построено от военни ин-
женери по време на Сту-
дената война. Немското 
правителство е продало на 
търг комплекса от 76 акра 
на инвеститора Робърт Ви-
сино, който стои зад фир-
ма Vivos. цената на целия 
проект първоначално е 
била 200 млн. евро, но се 
счита, че тя е многократно 
увеличена. 

В перспектива компа-
нията възнамерява да по-
строи подобни комплекси 
в САЩ, Южна Америка и 
Австралия. 

Превръщат бункер в луксозно 
убежище за милиардери
Съоръжението може да устои на атомна експлозия, 
биологично оръжие, цунами и земетресение
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мексиканските Кариби 
са далеч не само пусти-
ня, потресаваща човешка 
бедност, евтина работна 
ръка и такос. За над 4 млн. 
туристи, които посеща-
ват този район годишно, 
земята на маите е лукс, 
божествени плажове, бо-
гата история, артефакти 
и мистерия. Представата 
за парче от рая идва от 
световния курорт Канкун 
в мексико. Намира се 
на полуостров Юкатан в 
щата Кинтана Роо, който е 
бил земя на маите.

Проектиран е като ту-
ристически град с идеята 
да докара чужда валута 
на мексиканска земя през 
далечната 1967 г. Тогава 

местната банка с амери-
кански партньори прави 
проучване и започва стро-
ителство със стартов ка-
питал от 27 милиона дола-
ра. По това време остро-
вът е бил обитаван едва 
от 3-ма души, които се 
грижели за кокосова план-
тация, и още 117 в Пуерто 
Хуарес, което било ри-
барско селище наблизо, с 

функция и на военна база. 
В момента островът е дом 
за над 600 000 жители и 
любима дестинация на 
милиони туристи от всич-
ки краища на света. 

Първото, което при-
влича в Канкун, са без-
крайните бели плажове 
и тюркоазената вода. На 
острова има над 250 слън-
чеви дни, така че винаги 
може да избягате там, ако 
зимата и студът ви дойдат 
в повече. може да се рад-
вате на скъпи хотели, пър-
вокласни яхти, клубове, 

дискотеки, шопинг цен-
трове и елитни бутиции. 
Истинското богатство на 
Канкун са археологиче-
ските находки, древни-
те руини и индианските 
пирамиди, отвеждащи в 
магическата цивилизация 
на маите.

За по-авантюристично 
настроените огромно пре-
живяване е изследването 

на ценотите и пещерите. 
„ценот“ е дума от езика 
на маите, която в буква-
лен превод означава без-
дна, пропаст. ценотите са 
отвори на повърхността, 

които водят надолу под 
земята. От научна гледна 
точка това са сладководни 

басейни под земята, но за 
маите са били извор към 
живота, вход към отвъд-

ното и място за общуване 
с боговете.

П л у в а н е ,  р и б о -
лов, гмуркане, разход-
ка с делфини също са 
част от преживяване-
то мексикански Кари-
би. Недалеч от Канкун 
са другите места за за-

бавление и разходки - 
тропиче ският  о стров 
Конзумел,природните 
паркове „Ксарет“, „Гара-
фон“ и аквариума „Хел-
ха“, както и курортът 
Плайа дел Кармен, про-
чут с богатия си и интри-
гуващ подводен свят. 

ПъТЕШЕСТВЕНИК

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

Канкун У божествени плажове и артефакти, 
обвити в мистерия

Най-прочутият, грандиозен и най-
често посещаван сред градовете на 
маите в мексико е Чичен Ица. Той е 
бил главният церемониален център 
на Юкатан. Красив е във всеки се-
зон на годината, но същинското му 
великолепие се разкрива по време на 
пролетното или есенното равноден-
ствие. Гениалните маи така са пози-
ционирали храма „Ел Кастильо де 
Кулкулкан“, че играта на светлината 
и сенките в късния следобед създава 
една мърдаща змия (представяща 
древния водач, превърнат в божест-
во Кулкулкан), която в течение на 
трийсет и четири минути се плъзга 
надолу по 365 стъпала до гигантска-
та глава в основата на главната фаса-
да на пирамидата, преди да изчезне 

в земята. Това място с площ 18 кв. 
км е било обитавано 800 години, 
от 432 г. по време на Класическия 
период на маите, и е обезлюдено с 
идването на толтеките. Не повече от 

трийсет от сградите на това сакрал-
но място са изследвани, а стотици 
стоят непипнати. 

ЧИЧЕн ИЦА - ИнжЕнЕРнИЯТ ГЕнИЙ нА МАИТЕ 

Мексиканските Кариби са дестинация за 
над 4 млн. туристи от цял свят годишно



2326 октомври - 1 Ноември 2015 г.
БроЙ 36 (1117)ЗА СВОБОДНОТО ВРЕмЕ

      www.stroitelstvoimoti.com reklama@stroitelstvoimoti.com  stroimoti@gmail.comISSN 1312-367X

Издава: „реал трейд медИа“ еООд 

Управител - Цветелина Хайгърова (0884/066-666)
Главен редактор - Елвира гЕнова (0888/094-088 ) зам.-главен редактор - Илияна караланова (0884/556-690)

 маркетинг и реклама 
виолета властанова 

(0886/111-466) 
stroimotipr@gmail.com

технически сътрудник
Борислава ШоМова 

(0886/808-167)
stroimotipr@gmail.com

Графичен дизайн и предпечат
лиляна ШИварова 

(0886/838-440)
prepress@stroitelstvoimoti.com

Добромир Маринов, арх. Белин Моллов, инж. Димитър начев, арх. иво Пантелеев, арх. илко николов, арх. лило ПоПов, лъчезар искров, 
инж. Пламен Панчев, арх. румен ГриГоров

редаКЦИОНеН СЪвет:

Печат: „Печатница София“ ЕооД 
02/942-22-04

IBAN: BG60 UNCR 7000 1519 7197 18 
4000 Пловдив, ул. „александър Батенберг I“ 43, ет. 1
тел.: 0886/808-167   office@stroitelstvoimoti.com
stroimoti@gmail.com   facebook: Строителство имоти 

За начинаещи

За напреднали

За експерти

За начинаещи За напреднали За експерти
ОТгОВОРи




