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Индустриалните зони У 
негостоприемни за инвеститори

интервю На стр. 6 каб На стр. 8-9

Какъв период е необходим 
на главния архитект, за да 
реализира концепциите си?

Подробности на стр. 4 и 5

www.bosstore.bg

на фокус На стр. 12-13

Капан с опасни тунели и свлачища 
за шофьорите през зимата

Роза Кузмано, главен секретар на 
Италианската търговска камара в България:

Строителство, енергетика и 
финанси са 
атрактивните 
сектори за 
италиански 
инвестиции 
в България
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Николай АНТОНОВ 

Премиерът Бойко Бо-
рисов, министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството Лиляна 
Павлова и министърът на 
младежта и спорта Красен 
Кралев посетиха Благо-
евград за тържественото 
откриване на два обнове-
ни блока по Национална-
та програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милни жилищни сгради и 
на нов плувен басейн. 

Заедно с кмета на об-
щината Атанас Камбитов 
и областния управител 
Бисер Михайлов те при-
състваха на църковния 
водосвет и откриха най-
напред обновения блок 
„Лира“ на улица „Братя 
Миладинови“ 1 в центъра 
на Благоевград, а по-къс-
но и придобилия също 
изцяло нов облик блок № 
55 в жилищния комплекс 
„Запад“. Премиерът, ми-
нистрите и кметът пре-
рязаха лентата след това 
на новия плувен басейн, 
изграден в двора на Осмо 
СОУ „Арсени Костенцев“, 

като част от новия спор-
тен комплекс в кв. „Елено-
во“ в областния град. 

„Такъв подарък, какъв-
то държавата прави, не 
вярвам някъде да е напра-
вен - каза премиерът по 
повод откриването на два-
та санирани блока. - Защо-
то да дойдат и да ти отре-
монтират без пари дома, 
за да са ти по-ниски смет-
ките, аз мисля, че няма 
какво да го коментираме 
и по-социална дейност от 
това не знам да има. Ис-
ках да видя с очите си как 
върви програмата, защото 
действително много пари 
се дават за саниране.“

Премиерът посочи, че 
в условията на заварено-
то от неговото правител-
ство сега в бюджета се 
отделят повече пари за 
образование, здравеопаз-
ване, отбрана и сигурност 
и всичко това се случва 
при намалена безработи-
ца. Програмите, като тази 
за санирането, разкриват, 
по думите му, и работни 
места. Към това той при-
бави и 51 милиона лева, 
които се дават допълни-
телно за пенсионерите за 

Коледа. „В условията на 
тази криза двойно сваля-
ме и дефицита от 3,8 на 2 
процента“, отбеляза също 
Борисов.

„Вече първите санира-
ни блокове в града са го-
тови и догодина по това 
време всичко, което сега 
виждате, ще бъде сани-
рано и ново“, посочи той 
околните сгради и в кв. 
„Еленово“ при откри-
ването на новия плувен 
басейн. „Аз съжалявам, 
че много не се обръща 
внимание на това и като 
заговорим за винетки – по 
8 лева на месец, не обръ-
щаме внимание, че по 7-8 
хиляди лева на апарта-
мент държавата подарява 
на благоевградчани, като 
ремонтира и обновява 
блоковете. Това е над ми-
лиардна програма за стра-
ната само за тази година, 
за догодина още един ми-
лиард лева сме заделили. 
Благоевград има 90 про-
цента сгради с проекти за 
саниране. Всичките тези 
блокове са одобрени и до-
година по това време ще 
бъдат нови“, каза минис-
тър-председателят.

ОТ СЕдМИцАТА

Борисов и министри откриха санирани 
блокове и плувен комплекс в Благоевград
90% от сградите в града ще бъдат обновени по Националната програма за енергийна ефективност

Поли ВАСИЛЕВА

Премиерът Бойко Бо-
рисов откри модерен 
спортен център в нацио-
налния курорт Вършец. 
Заедно с него лентата за 
новото спортно съоръ-
жение прерязаха минис-
търът на спорта Красен 
Кралев и кметът на об-
щината Иван Лазаров.

„Радвам се, че млади-
те хора от Вършец вече 
ще могат да спортуват 
– да играят баскетбол, во-
лейбол, да плуват“, каза 
премиерът. „Това е хубав 
комплекс за подготовка и 
възстановяване на люби-
телски и елитни отбори, 
изтъкна и минъстър Кра-
лев. Имаме много проек-
ти за изграждане на нова 

спортна инфраструктура. 
С тях българинът ще ста-
ва по-здрав и ще боледу-
ва по-малко“, допълни 
той.

Комплексът е мно-
гофункционален. Той 
включва реконструира-
ния стадион и новоиз-
градена спортна зала с 
покрит плуван басейн. В 
залата ще може да се иг-
рае баскетбол, волейбол и 
тенис на корт. В нея има 
трибуни за 750 зрители. 

Залата може да се използ-
ва и за културни прояви.

центърът е изграден 
по проект на общината, 
финансиран от Програма-
та за развитие на селски-
те райони. Стойността му 
е 5 713 622 лв.

При откриването на 
новия център кметът на 
Вършец Иван Лазаров 
съобщи, че във Вършец 
за първи път пристига 
действащ премиер на 
България. 

Главният архитект на 
София Петър диков по-
даде оставка, считано 
от 9 февруари. Тогава 
се навършват 10 годи-
ни, откакто зае един от 
най-важните постове в 
Столична община. Той е 
подал молба за освобож-
даването му и от дирек-
торския борд на „Метро-
политен“.

Информацията за от-
теглянето му дойде пре-
ди преизбраният кмет 

Йорданка Фандъкова да 
обяви екипа си за новия 
мандат. След оставката 
му ще има конкурс за 
избор на нов главен ар-
хитект.

диков реши да се от-
тегли преди приключ-
ването на конкурса за 
новия облик на центъра 
на столицата, конкур-
са за устройствен план 
на Борисовата градина, 
с провален конкурс за 
площад „Св. Неделя“.

През годините оти-
ващият си главен архи-
тект даде и много идеи. 
Сред тях са забрана на 
климатиците по фасади-
те на сградите, за да не 
капят върху главите на 
минувачите, да се над-
строяват с един етаж па-
нелните блокове, а също 
така столичният КАТ в 
„дървеница“ и област-
ният КАТ в „Слатина“ 
да се обединят в една 
сграда и да се преместят 

в източния край на бул. 
„цариградско шосе“, до 
началото на автомаги-
страла „Тракия“. Той ис-
каше край София да се 
изгради писта за Форму-
ла 1 на мястото на ста-
рото военно летище при 
доброславци. Предложи 
мястото на фалиралия 
комбинат „Кремиковци“ 
да стане бизнес и логис-
тичен хъб, както и стро-
еж на нов национален 
стадион.

Главният архитект на София подаде оставка

Оттеглянето на Диков дойде преди преизбраният кмет 
Йорданка Фандъкова да обяви екипа си за новия мандат

маратон

Прерязаха лентата на нов спортен център 
във Вършец
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Премахват Национал-
ния институт за недвижи-
мо културно наследство 
(НИНКН) като задължите-
лен орган, който да трябва 
да одобри събарянията, 
ремонтите и всякакви дру-
ги намеси по сградите, 
обявени за паметници 
на културата. Това реши 
парламентарната коми-
сия по култура и медии на  
редовното си заседание. 

Промяната се е случила с 
приемане на първо четене 
на поправка в Закона за 
културното наследство, 
внесена от депутати, во-
дени от ГЕРБ и РБ. Из-
мененията гласят, че вече 
всяка община ще може да 
използва експерти, назна-
чени на щат от нея, кои-
то да дават необходимата 
оценка при инвестицион-
ни намерения и намеса 

при даден паметник на 
културата - тоест дали и 
как той да бъде ремонти-
ран, достроен или направо 
съборен.

Ако по даден проект 
няма становище, това ще 
се взема за „мълчаливо 
съгласие“, точно както 
при „Къщата с ягодите“, 
за която се появиха слу-
хове, че собственикът 
Валентин Златев иска да 

събори и изгради нано-
во в същия вид. Според 
експерти възможността 
на всяка община сама да 
одобрява проекти, които 
биха донесли милиони 
левове от европроекти и 
частни инвестиции, създа-
ва ужасяваща перспектива 
пред архитектурното ни 
наследство и предпостав-
ката за корупция в цялата 
страна.

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:

ценовите оферти за 
идеен проект на участък 
от пътя Калотина - София 
вече са отворени, съоб-
щиха от Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ). 
Фирмите, кандидатства-
ли в конкурса, предлагат 
между 284 хил. лева и 
554,6 хил. лева.

Отсечката е с дължина 
от общо 16 километра и 
ще свърже с. Храбърско 
със Северната скоростна 
тангента. Част от нея ще 
бъде и пътен възел „Кос-
тинброд“, по който ще се 
осъществи връзката меж-
ду пътя Калотина - София 
с пътя София - Берковица 
през прохода Петрохан.

От Пътната агенция 
допълват, че са били от-
ворени 10 предложения. 
Най-ниската оферта е на 

консорциум дЗЗд „Ежис 
– ППМ“, а най-високата – 
на „Пътпроект 2000“.

Фирма „Трафик Хол-
динг“ от Варна предла-
га да изготви идейния 
проект за 551 хил. лева. 
Следва  оферт ат а  на 
„Илия Бурда“ (473 хил. 
лева) и „Инжконсултпро-
ект“ (466 хил. лева).  Ос-
таналите предложения 
са на „Рутекс“ (393 хил. 
лева), „Пътпроект“ (372 
хил. лева), „Виа План“ 
(355 хил. лева), консор-
циум „Мости“ (354 хил. 
лева) и „Трансконсулт 22“ 
(305 хил. лева).

Индикативната стой-
ност на проекта, обяве-
на от АПИ в началото 
на конкурса по избор на 
изпълнител на проекта, 
беше 580 хил. лева.

Премахват Националния институт за 
недвижимо културно наследство
Общински експерти ще оценяват инвестиционните 
намерения и намесата в паметницитe

КАТЯ ТОДОРОВА

Иновативни продукти, 
използвани вече в извест-
ни проекти по света, пред-
стави „девня цимент“ Ад, 
както и визията за бъде-
щото си развитие. друже-
ството притежава у нас и 
циментовия завод „Вул-
кан“ в димитровград. То е 
собственост на Italcementi 
Group, имащи годишен 
оборот от 4 млрд. евро.

В уводното си изказ-
ване изпълнителният ди-
ректор на дружеството 
Стефано Коста подчерта, 
че то е най-големият про-
изводител на цимент в 
страната. „От 17 години 
сме на пазара в България. 
Преди няколко месеца 
пуснахме втори завод в 

девня, който е най-мо-
дерният и екологичен в 
отрасъла. Той изхвърля 
по-малко прах от емити-
раните от 200 хил. автомо-
била, изминаващи по 10 
000 км“, обясни той.

Особен интере с  на 
събитието предизвика 
представянето на джо-
вани дамброзио, марке-
тинг- мениджър на „девня 
цимент“ на иновациите, 
разработени от лаборато-
рията I.LAB на Italcementi 
Group в Бергамо. Той по-
ясни, че за нови продукти 
групата инвестира всяка 
година по 270 млн. евро. 
„Притежаваме над 100 па-
тента за иновации“, каза 
той. Експертът обясни 
как са били разработени 
уникални бетони, въплъ-
тили особено оригинал-

ни архитектурни хрум-
вания. Едно от тях е за 
италианската палата на 
„Експо 2015“ в Милано, 
в Атина и на други места 
по света. „Елементите от 
бетон, които разработиха 
в I.LAB, бяха с дебелина 
от само 2 см и съвършен 
бял цвят, но имаха якост 5 
пъти по-висока от обикно-
вения бетон“, обясни той. 
дамброзио припомни, че 
материалът е бил използ-
ван и за други оригинални 
проекти в Милано и Алба-
ния, където цветът остава 
непроменен вече повече от 
5 години. Експертът обяс-
ни и новата технология за 
наливане на якия бетон 
под налягане, откъм най-
долната част на кофра-
жа, като по този начин се 
елиминират рисковете от 

получаване на мехурчета.
Арх. Макото Фукуда 

разказа за работата си по 
проекта за пейките „Ми-
намора“ до италианската 
палата на експото в Мила-
но. Те също са направени 
от много тънък и здрав 
бетон, оцветен в различни 
тонове.

Мениджърът развитие 
на продуктите в „девня 
цимент“ Георги Бонев 
представи иновативния 
за България водопропуск-
лив бетон (i.idro drain). 
„Материалът е евтин и 
позволява да се пестят 
пари от дренажни систе-
ми“, подчерта той. „Под-
ходящ е за паркинги, алеи 
и малко натоварени улици 
в жилищни комплекси“, 
обясни експертът от „дев-
ня цимент“.

Отвориха офертите за 
идеен проект на участък 
от Калотина – София

„Девня цимент“ – непознатите възможности на бетона

Italcementi Group разработи специалните тънки бетонни 
елементи за италианската палата на “Експо 2015”  в 
Милано
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Николай АНТОНОВ

Общини Симитли е сред 
инициативните у нас, ам-
бицирана да привлича ин-
веститори и да поддържа 
работеща индустриална 

зона. Тя е създадена още 
преди десет години на те-
рен на бившето военно по-
деление в града по проект 
на общината, финансиран 
по предприсъединителната 
европейска програма ФАР, 
уточнява кметът на общи-

ната Апостол Апостолов. 
Чуждестранни инвести-
тори не липсват - „КВТ 
Констракшън“ например 
- холандската компания 
създава в зоната фабрика 
за пречиствателни съоръ-
жения. Стойността на ин-

вестицията е 1.3 млн. евро, 
а продукцията се изнася 
основно за страната на ла-
летата. Холандската фир-
ма е закупила още един 
терен и смята да разшири 
дейността си с производ-
ството на въздухопроводи. 
Италианска фирма също е 
закупила земя и халета и 
подготвя производство на 
подправки, друга компа-
ния от Ботуша ще прави 
предприятие за пелети, а 
руска фирма се подготвя 
за производство на ЛЕд 
осветление. Терен е заку-
пила и испанска фирма, ко-
ято иска да прави шивашко 
предприятие за спортна 
екипировка, изрежда още 
кметът на Симитли Апос-
тол Апостолов. 

За съжаление, отбеляз-

ва кметът, има някои про-
блеми, появили се още в 
началото при осъществя-
ването на пилотния проект 
за индустриалната зона. 
„държавата ни предостави 
терените на бившето воен-
но поделение, които стана-
ха общинска собственост“, 
уточнява той. Най-голя-
мата трудност се оказал 
фактът, че на входа на по-
делението било изнесено 
електрическото захранване 
на цялата зона. „Т.е. ние 
като собственици трябва-
ше след това едва ли не да 
продаваме ел. енергия на 
потребителите вътре, а ние 
нямаме право да извърш-
ваме търговска дейност. 
И оттам започна едно хо-
дене по мъките, тъй като, 
за да си сложат електро-

мери самите потребители, 
трябваше цялата вътреш-
на мрежа заедно с трите 
или четирите трафопоста, 
които сме изградили по 
проекта, да ги купи ЧЕЗ 
- Електроразпределение“- 
разказва за ходенето по 
мъките кметът. Оказва се, 
че тази процедура е толко-
ва сложна и тежка, че про-
дължава с години. „След 
последната среща, когато 
ръководството на ЧЕЗ пое 
вече г-н докладал преди 
около две години и поло-
вина, полека-лека се задви-
жиха нещата. Една част от 
трафопостовете вече са из-
купени от електроразпре-
делителното дружество. 
Остава само подготовка 
на мрежата и да се надява-
ме, че до Нова година ще 

Ирина ГЕНОВА

Изграждането на Ин-
дустриален и логистичен 
парк - Бургас навлезе 
във втория си етап. 

Публикувана е об-
ществена поръчка за 
избор на изпълнител, а 
прогнозната стойност е 
2 млн. лв. 

Предвижда се про-
ектиране на водоснаб-
дителна система за пи-
тейно-битови нужди, 
канализационна мрежа 
за отвеждане на бито-
ви отпадни води и ка-
нализационна мрежа за 

събиране и отвеждане 
на дъждовни води на ця-
лата територия на етап 
II от развитието на ин-
дустриалната зона. В по-
ръчката се планира още 
да се изпълнят новопро-
ектираните улични ВиК 
комуникации на част от 
територията на етап II и 
битовата канализация на 
част от територията на 
етап I.

Общата площ на зо-
ната е 238 000 m². Пар-
целите са с различна 
големина - от 2 до 30 
дка. Плътността на за-
строяване е 60%, а мак-
сималната височина на 

строителство - до 20 м.
Индустриалният парк 

е с топ локация - намира 
се на 10 км от летище 
Бургас, на 4 км от прис-
танището и на 2 км от 
магистралата за Турция.

девет фирми закупиха 
парцели в Индустриал-
ния и логистичен парк, 
като повечето вече ра-
ботят по изграждане на 
своите производствени 
бази.

Строителството на пъ-
тен възел „Запад“, който 
свързва пряко ул. „Од-
рин“ с ул. „Крайезерна“, 
очаквано повиши инте-
реса към зоната. 

Захранват логистичен парк – Бургас 
с вода, газ и оптичен интернет

ПАРАДОКС

Инфраструктурни неуредици провалят бизнес за милиони, въпреки усилията на местната власт
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1750 м пътища с тротоари;
4 трафопоста и довеждаща линия за 2 
MW мощност на електрозахранване;
Слаботокови кабели от трафопостовете 
до имотите - 2500 м;
Водопровод - магистрален и 27 откло-
нения, шахти - общо 2000 м;
Канализация - 1800 м и заустване;
Телефонни линии - 2500 м;
Осветление, озеленяване, ограждане и др.
Укрепване, дрениране, отвеждане на води.

3000 м пътища с тротоари и ширина 
съгласно ПУП и усилена основа;
5 трафопоста;
Силови кабели от трафопостовете до 
имотите - 3500 м;
Водопровод - магистрален и 30 от-
клонения, шахти - общо 3400 м;
Канализация - 3100 м и заустване;
Телефонни линии - 3500 м;
Осветление, озеленяване, ограждане 
и др.

Етап I
финализиран

Етап II 
планирано приключване 

до края на 2016 г.

Индустриална зона 
Божурище се превръща 
във все по-атрактивна 
зона за инвеститорите, 
заяви Стамен Янев, из-
пълнителен директор 
на Българската агенция 
за инвестиции. По ду-
мите му, това се дъл-
жи на факта, че тя е 
държавна и притежава 
всички нужни инфра-
структурни предимства. 
държавните зони са по-

предпочитани заради 
стимулите, които по-
лучава инвеститорът 
при избора на дадена 
територия. Понякога са-
мите те идват със свои-
те предпочитания да се 
установят в определе-
на икономическа зона. 
Имат и своите конкрет-
ни параметри каква да 
бъде локацията, за да 
покрие конкретните им 
нужди, свързани с ин-
фраструктура, електри-
чество, вода и т.н. За 
да можем да предоста-
вим държавния стимул, 
свързан с придобива-
нето на терена, на кой-
то да се установи, ние 
трябва първо да предло-
жим държавни или об-
щински имоти на този 

инвеститор, каза още 
Янев. Той уточни, че 
осъществяването на ин-
вестицията се разглеж-
да като една пакетна 
сделка, свързана с това 
какво иска да получи 
капиталовложителят - 
дали само администра-
тивна подкрепа или 
такава с държавна фи-
нансова помощ и терен, 
който да бъде придобит 
без търг или конкурс, 
но при пазарни усло-
вия.

Според Янев София е 
най-атрактивният град 
за IT и Business Process 
Outsourcing сектора. 
А от няколко години и 
Пловдив се обособя-
ва като такъв център в 
Южна България. 

Базата в Божурище става 
все по–атрактивна 

Стамен Янев, изп. директор на Българската 
агенция за инвестиции:
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финилизираме нещата, за 
да може инвеститорите да 
започнат строителството 
на своите предприятия“, 
пояснява кметът. 

Оказва се, че в индус-
триалната зона действат 
в момента още две пред-
приятия, изградени от 
български инвеститори по 
Програмата за развитие на 

селските райони. На прин-
ципа, че неволята учи, за 
да работят, собствениците 
им ползват външно захран-
ване. дори едното пред-
приятие си е направило 
захранване с природен газ.

 В община Симитли има 
още германски инвеститор 
с шивашка фабрика, както 
и няколко малки цеха с 

гръцки собственици. Въ-
преки проблемите с ин-
фраструктурата и собстве-
ността в индустриална-
та зона, чуждестранните 
компании са разкрили над 
350 работни места, което 
не е никак малко за една 
малка община, каквато е 
Симитли, коментират от 
кметския екип.

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 

Известната като про-
изводствена зона „Или-
янци-изток“,  която е 
част от Северния индус-
триален район на град 
София, е с нов план за 
регулация и застроява-
не. Според проекта на 
Столична община, кой-
то бе приет наскоро, се 
предвижда изграждането 
на високотехнологични 
промишлени територии с 
екологично чисти произ-
водства. Поради слабия 
урбанистичен натиск в 
северната част на столи-
цата този район е останал 
в значителна степен не-
усвоен и в момента има 
свободни от застрояване 
територии. За да се раз-
вие, е необходимо осигу-
ряване на транспортно-
комуникационни връзки, 
обслужващи зоната и съ-
щевременно осигурява-
щи достъп до останалата 
част на града, смятат от 
администрацията. Специ-
ализиран експертен съвет 
по устройство на терито-
рията към направление 
„Архитектура и градоу-
стройство“ на Столична-
та община разработи нов 
подробен транспортно-
комуникационен план на 
производствената зона и 
квартал „Бенковски“. Той 
включва териториите на 
научно-производствената 
зона „Илиянци-запад“ и 
жилищния квартал „Или-
янци“ в обхвата на бул. 
„Рожен“ от жп линията 
Биримирци - Волуяк до 
Северната скоростна тан-
гента, район „Надежда“. 
Според новия план в тази 

територия има възмож-
ност за изграждането на 
над 50 нови производ-
ствени и около 60 жи-
лищни сгради.

Зоната, която заема 
основната част от при-
лежащата територия на 
изток от новото трасе на 
бул. „Рожен“ и която има 
предимно производствен 
и логистичен характер, е 
предвидена за разполага-
нето на високотехноло-
гични и екологично чисти 
производства, както и за 
логистика. Тук може да се 
изграждат производстве-
ни, складови, търговски и 
други обекти, предназна-
чени за съхранение и тър-
говия с голямогабаритни 
стоки, както и на офис 
сгради със съпътстващи-
те ги рекламно обслужва-
щи дейности. По-едрата 
имотна структура дава 
възможност и за обработ-
ка на контейнери. Зоната, 
разположена в северна-
та част на територията, 
между ул. „джерман“ и 
Северната скоростна тан-
гента, ще бъде производ-
ствена. Освен наличните 
производствени сгради и 
съоръжения се допуска 
и изграждане на адми-
нистративни и научно-
производствени сгради 
към предприятията, как-
то и такива, свързани с 
ежедневното обслужва-
не на работещите. Не се 
допуска строителство на 
жилищни сгради, освен 
за охраната на обектите. 
Максималната плътност 
на застрояване в зоната е 
60%. Експертите опреде-

лят новия план за регу-
лация като положителен 
факт, стига жилищното 
строителство в района да 
успее да съжителства ус-
пешно с индустриалната 
част. Те обаче смятат, че 
площите, заделени за ин-
дустриални цели според 
предвижданията на този 
ПРЗ, са доста големи и не 
е ясно в каква степен ще 
се конкурират с индус-
триалната зона в Божу-
рище, където цените са 
около 20 евро, а достъпът 
и удобствата са съвсем 
сравними.

Планът за „Илиянци“ предвижда 
50 нови производствени сгради

Област Кърджали е 
на последно място по 
показател брутен вътре-
шен продукт на човек 
от населението в рам-
ките на Южен центра-
лен район, което говори 
за влошаване на ико-
номическия й статус. 
Регионът попада в гру-
пата на слабо развитите 
и необлагодетелствани 
райони на България, ко-
ито се възприемат като 
непривлекателни за 
правене на бизнес и се 
нуждаят от целенасоче-
на държавна политика 
за насърчаване на ико-
номическата активност.

Това стана ясно от 
годишния доклад, кой-
то бе представен преди 
време на съвместно за-
седание на Регионалния 
съвет за развитие и Ре-
гионалния координаци-
онен комитет на Южен 
централен район.

Като основни при-
чини за „охлаждане“ 
на инвеститорския ин-
терес в областта бяха 
посочени разпокъса-

ната селищна мрежа и 
недостатъчно развита-
та техническа инфра-
структура, които за-
трудняват разкриването 
на нови производства.

Според данните от 
отчета, през последни-
те години са закрити 
някои от ключовите 
предприятия в региона, 
други работят с нама-
лен капацитет. Броят 
на малките и средните 
фирми също е намалял 
драстично.

Като възможност за 
стимулиране на мест-
ната икономика бе по-
сочено привличането 
на чуждестранни ин-
веститори от Гърция, 
предвид близостта й 
с Кърджали. Общата 
граница е около 90 км 
и през нея минава Па-
невропейският транс-
портен коридор № 9 
от Скандинавието до 
Егейско море. Това е 
предпоставка за разви-
тие на предприемаче-
ството, като обслужва-
нето на инвеститорите 

ще изисква и подхо-
дяща инфраструктура 
- индустриални зони, 
логистични паркове и 
др, с каквито в момен-
та регионът не разпо-
лага, но те са заложе-
ни като приоритетни 
обекти, заяви тогава 
областният управител 
Илия Илиев. Според 
него под владение на 
областните управители 
попадат редица имоти 
държавна собственост, 
които са с отпаднала 
необходимост и могат 
да бъдат предоставе-
ни за изпълнение на 
инвестиционни наме-
рения. За целта обаче 
е необходима промяна 
на Закона за държав-
ната собственост, тъй 
като сега действаща-
та нормативна уредба 
не дава правомощия на 
губернаторите да про-
дават имоти - частна 
държавна собственост, 
с данъчна оценка над 
10 хил. лева, а вменява 
това право на Агенция-
та за приватизация.

Кърджали се надява 
на капитали от Гърция

Индустриалните зони У негостоприемни   за инвеститори
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Строителство, енергетика и финанси са атрактивните 
сектори за италиански инвестиции в България

ИНТЕРВЮ

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Разговаря  
Елвира ГЕНОВА

- Г-жо Кузмано, расте 
броят на италианските 
инвестиции в България. 
Станали ли сме по-же-
лани партньори за биз-
нес и с какво?

- Както подчертава и 
посланикът на Италия в 
България Н. Пр. Марко 
Контичели, обменът меж-
ду Италия и България зна-
чително нарасна през по-
следните няколко месеца. 
През първата половина 
на 2015-а отбеляза рас-
теж от 7%, превръщайки 
Италия във втория най-
крупен търговски парт-
ньор на България. Това се 
случва благодарение на 
традиционно повишеното 
присъствие на италиански 
предприемачи, оперира-
щи в страната, или на та-
кива, които гледат на нея 
като на важна платформа 
за целия Балкански реги-
он и за развитието на биз-
неса си. Що се отнася до 

инвестициите, нужно е да 
се подобри търговският 
климат и да се благопри-
ятстват условията, които 
облагодетелстват потен-
циални инвеститори и 
правят България още по-
атрактивна страна в рам-
ките на нашия континент. 
Ако към това съответните 
институции прибавят и 
маркетингова стратегия, 
тогава страната би мо-
гла да се превърне дори 
в по-атрактивно място за 
инвестиции в сравнение с 
другите европейски дър-
жави. 

- В кои области са 
приоритетите за ин-
вестиции и съвместни 
предприятия?

- Секторът на произ-
водството, по точно този 
на облеклото и на мета-
лообработването, също 
така и сферата на енер-
гетиката, строителство-
то, финансовият сектор, 
химическатаната индус-

трия и фармацевтиката - 
това са браншовете, които 
представляват най-голям 
интерес за италианците и 
инвестициите в тях дости-
гат над 2 милиарда евро - 
цифра, поставяща Италия 
сред най-големите инвес-
титори в България. Както 
добре е известно, в Бълга-
рия действат над 800 фир-
ми с италианско или сме-
сено участие, като те са 
концентрирани предимно 
в София и Пловдив. 

- Италия е с позиции 
и в дистрибуцията на 
природен газ. Какво е 
присъствието на ита-
лиански фирми у нас в 
този сектор?

- Съществуват някои 
наши фирми, които пред-
ставляват Италия в този 
сектор, но въпреки итали-
анското присъствие, той 
не е от ключова роля и не 
е толкова привлекателен 
за италианските фирми, 
които, както вече казах, 
се отличават с know how 
и технологии в други сек-
тори. 

- Фирми от Ботуша 
участват в обществени-
те търгове в България, с 
най-голям дял в инфра-
структурните проекти. 
Къде до момента е при-
сътвието им и какви са 
очакванията им за след-
ващата година?

- Преди да отговоря на 
този въпрос, смятам, че 
трябва да подчертая как 
италианските компании 
са много заинтригувани 
да установят партньор-
ство с българските ком-
пании с цел съвместно 
участие в публични тър-
гове. Много малки, ако не 
и несъществуващи, бяха 
възможностите за итали-
ански фирми да участ-
ват в български публич-
ни търгове с ексклузивни 
права, в повечето случаи 
участниците с такива пра-
ва са само местни фирми. 

- Инфраструктурата 
в България е проблем-
на, но и приоритет на 

правителството. Какъв 
е италианският модел 
за решаване на такива 
проблеми и може ли той 
да бъде приложен в Бъл-
гария?

- От реализираните на 
този етап инфраструктур-
ни проекти в България, 
които донесоха със сигур-
ност по-големи възмож-
ности за националното 
развитие, става видно, че 
инфраструктурата влиза 
в приоритетите на бъл-
гарското правителство. 
Но също трябва да от-
бележим, че в тези ин-
фраструктурни проек-
ти вземат участие само 
и ексклузивно, или поне 
в повечето случаи само 
български фирми, за смет-
ка на много чуждестранни 
фирми или транснацио-
нални корпорации.

Под това да се подо-
бри инфраструктурата в 
България би следвало да 
се разбира увеличаване 
на инвестициите в стра-
ната. Без съмнение парт-
ньорството с италиански 

фирми, работещи в секто-
рите на инфраструктурата 
(било то пътна, летищна, 
жп и т.н.), може да се счи-
та за печелившо придо-
биване на експертиза и 
know how в областта на 
технологиите, които Ита-
лия вече притежава в този 
сектор. И всичко това в 
рамките на следващия 
транш финансова помощ 
към България по линия на 
Оперативната програма 
„Транспорт и транспортна 

инфраструктура“ 2014-
2020, за построяването 
на жп инфраструктура, 
както например обно-
вяването на жп линията 
Пловдив - Бургас, отсеч-
ката Елин Пелин - Сеп-
тември и построяването 
на нови отсечки, свърз-
ващи драгоман - София, 
София - Радомир. По от-
ношение на това важна 
роля има департаментът 
„Международно сътруд-
ничество“ при Италиан-
ската търговска камара 
в България, който има за 
цел да помага на малките 
и средните предприятия 

и институциите при уста-
новяването на печеливши 
партньорства. Именно по-
лезното взаимоидействие 
с италианските фирми и 
по-големият достъп на 
чужди фирми до публич-
ни търгове ще се явят като 
печеливш начин за Бъл-
гария при разрешаване 
на проблемите на инфра-
структурата. 

- Какви възможности 
виждате за българо-ита-
лианско партньорство в 
сектора строителство?

- Мисля, че използване-
то на проектни проучва-
ния и въвличането на хора 
със специфични познания 
в областта на италианско-
то строително инженер-
ство може да е от полза и 
за двете страни. Италия 
може да се похвали със 
солидна традиция в сек-
тора на инженерството 
и архитектурния дизайн, 
както и по отношение 
на показване на добрите 

страни на градския пей-
заж и архитектурни обек-
ти. Може да дадем за при-
мер Ренцо Пиано, един от 
най-изявените архитекти 
на световно ниво, носител 
на наградата „Прицкер“ 
и основоположник на hi-
tech архитектурен стил… 
или Масимилиано Фукас, 
автор на множество ем-
блематични проекти. 

- Шансовете на наши 
компании за работа в 
Италия и участие в по-
мащабни проекти. Ако 
има пречки- какви са 
те?

- Българските компа-

нии имат голям напредък 
и са развили управленски 
умения в областта на ин-
дустрията и на дребното 
производство. Без съмне-
ние нивото, до което са 
достигнали предприема-
чите, може да ги тласне да 
се възползват от възмож-
ности за участие в по-ма-
щабни проекти в Италия. 
На територията на Ита-
лия, като страна от ЕС, са 
в сила определени прави-
ла, които следва да бъдат 
съблюдавани от всички. 
Но всеки, който има же-
лание да инвестира или 
да прави бизнес с Италия, 
стъпва на една свободна 
пътека, пред него няма 
пречки. 

- Малкият и среден 
бизнес в България из-
питва трудности, когато 
кандидатства по проек-
ти и когато търси фи-
нансиране. Как итали-
анските фирми се спра-
вят с такива казуси?

- Българските малки и 
средни предприятия ус-
пяха да достигнат меж-
дународна изява и про-
дължават да напредват 
благодарение на подкре-
пата на Изпълнителна-
та агенция за насърчава-
не на малките и средни 
предприятия (ИАНМСП), 
с която ние работим не-
прекъснато, за да благо-
приятстваме повишава-
нето на възможностите за 
правене на бизнес между 
италиански и български 
фирми. Един конкретен 
пример за сътрудничест-
вото ни е съвместната ра-

бота през месец септем-
ври тази година, когато 
Италианската търговска 
камара в България рабо-
ти заедно с ИАНМСП по 
организацията на търгов-
ска мисия относно деня 
на България в рамките 
на световното изложение 
ЕКСПО Милано 2015. В 
мисията участваха също 
и Миланската камара за 
търговия, индустрия, за-
наятчийство и земеделие 
(CCIAA Milano) и Асоци-
ацията на индсутриалците 
от Ломбардия Асолом-
барда (Assolombarda). Що 
се отнася до финансовата 
подкрепа за придобиване 
на международен харак-
тер на италианското про-
изводство, бих искала да 
подчертая, че в Италия 
механизмите на иконо-
мическа подкрепа и об-
лекчения се регулират на 
правителствено ниво и са 
управлявани от италиан-
ското Министерство на 
икономиката чрез законо-
дателството. Един конкре-
тен пример как италиан-
ската държава взема учас-
тие в международната 
търговия, в подкрепа на 
малките и средните пред-
приятия и групи фирми 
по отношение на тяхната 
стратегия за достъп и ут-
върждаване на световните 
пазари, е отпускането на 
почти 19 милиона евро 
през 2015 г. без насрещни 
гаранции. Това е проект, 
който е част от плана на 
италианското правител-
ство Made in Italy, кой-
то от своя страна трябва 
да подпомогне реализи-
рането на определении 
събития, изложения и 
дейности, промотиращи 
Италия на международно 
ниво.

Роза Кузмано, главен секретар на Италианската търговска камара в България:

Роза Кузмано е родена 
в гр. Салерно, Италия, 
завършва висшето си 
образование в универ-
ситета „L’Orientale“ в 
гр. Неапол и веднага за-
почва с международния 
си опит в различни биз-
нес среди. Либия, Тунис, 
Франция и Белгия са 
държавите, в които на-
трупва и обогатява про-
фесионалния си опит. 
Работила е на отговор-
ни позиции по проекти 
в различни европейски 
организации и италиан-
ски търговски камари 
в чужбина. От 2012 г. е 
главен секретар на Ита-
лианската търговска 
камара в България. 

Всеки, който има желание да инвестира или да 
прави бизнес с Италия, стъпва на една свободна 
пътека и пред него няма пречки

Италиански компании са много заинтригувани да 
установят партньорство с български фирми за 
съвместно участие в публични търгове

По– добра държавна маркетингова стратегия би превърнала страната в предпочитано място за бизнес в Европа



723 - 29 Ноември 2015 г.
БроЙ 40 (1121)МЛАдИТЕ В БРАНшА

Има огромен потенциал в строителния сектор у нас

проЕкти

- Защо решихте да се 
реализирате в Бълга-
рия? 

- На първо място, за-
щото съм българин и смя-
там, че мястото ми е в 
България. Не мисля, че 
страната ни е по-лошо 
място за живеене и раз-
витие от други държави. 
Имаме си особености, с 
които човек трябва да се 
съобрази и да ги приеме. 

С работа, задълбоченост, 
усъвършенстване и по-
стоянство успехът идва, 
където и да си по света. 

В строителния сектор 
в България има много 
потенциал. Все повече 
хора осъзнават, че има 
огромно значение къде и 
в какво живееш, търсят 
качество и визия. Лихви-
те по депозитите стават 
все по-малки и логика-

та е да вложиш парите 
си в недвижими имоти. 
Определено се чувства 
раздвижване на пазара, но 
този път инвеститорите 
са много по-предпазливи 
и имат доста завишени 
изисквания - към проек-
тантския продукт, към 
екстрите, съпровождащи 
традиционното проекти-
ране, към самата функци-
оналност на сградите и 

строително-техническите 
характеристики. 

Българските закони и 
нормативна уредба (що се 
отнася до строителството) 
изпреварват в много аспе-
кти страни като Румъния, 
Турция и Гърция и все 
повече се синхронизират 
със световните строител-
ни изисквания. Естест-
вено, това не е процес, 
който може да протече 
толкова бързо, колкото 
ни се иска, но много ин-
веститори предвиждат и 
изпреварват събитията, 
за да са конкурентоспо-
собни на пазара в близко 
бъдеще. 

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

- Трудностите са свър-
зани с това да съчетаеш 
добра архитектура, при-
ятна визия, да използваш 
строителни материали, 
които са качествени,  

ефектни, и в същото това 
време да не натовариш 
цената на крайния стро-
ителен продукт. Трудно 
е съчетаването на много 
архитектурни и естетиче-
ски принципи с пазарната 
логика, защото невинаги 
това, което е изгодно за 
предприемачите, е добро 
за обитателите на дадена 
сграда. Намирането на 
баланса е най-трудно спо-
ред мен. Всичко друго са 
нормални, съпътстващи 
проектантския и строи-
телния процес битовизми, 
които с времето стават 
лесни за овладяване и 
предвиждане. 

- В какви обществени 
каузи, касаещи Вашия 
град, бихте се включи-
ли?

- С удоволствие бих се 
включил в дейности, с 
които мога да бъда по-
лезен на обществото и 
социалната структура, в 
която живея - град Плов-

див. Това е един страхо-
тен, дори бих казал, велик 
град. В него има толкова 
пластове история, роман-
тика, традиции, симво-
ли... Атмосферата в града 
е уникална и неповтори-
ма. Все повече неща се 
случват, възможности-
те стават все по-големи 
и ние всички можем да 
черпим от потенциала, 
който ни предоставя гра-
дът. Много емблематични 
сгради предстои да бъдат 
реставрирани и реновира-
ни. Всички те са паметни-
ци на културата от местно 
или национално значение. 
С удоволствие бих рабо-
тил по такъв вид проекти, 
които целят възраждане 
и обновяване на знакови 
сгради или архитектурни 
ансамбли. Това от своя 
страна би довело до още 
по-голямо оживление в 
сферата на туризма, както 
подобава на културна сто-
лица, каквато е Пловдив.

Арх. Димитър Ламбрев:

Арх. Димитър Ламбрев завършва Универ-
ситета по архитектура, строителство и 
геодезия (УАСГ) - гр. София през 2008 г. със 
специализация в областта на жилищните 
сгради. Той е член на Камарата на архите-
ктите в България и е управител на „Архи-
тектурно бюро - Димитър Ламбрев“ ЕООД 
и „Плектрум“ ЕООД, чрез които се занимава 
с изготвяне на цялостни инвестиционни 
проекти, строителен мениджмънт и стро-
ителни дейности четвърта категория. Ра-
ботата му е свързана предимно с проекти в 
областта на жилищното, промишленото 
и общественото строителство, както и с 
реконструкция и реставрация на обекти и 
сгради - паметници на културата или под 
съгласувателния режим на Националния ин-
ститут за недвижимо културно наследство.

Все повече хора търсят качество и визия

Жилищна сграда, гр. Пловдив

Складова база с административна и производ-
ствена част, гр. Пловдив

Жилищна сграда, гр. Пловдив

Интериор на стоматологичен кабинет, гр. Пловдив

Жилищна сграда, кк Слънчев бряг

Хотелски комплекс, с. Врата
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Макар да имам дос-
та професионален стаж 
зад гърба, само от три 
месеца съм главен ар-
хитект и вече усещам 
тежестта на тази по-
зиция. Не знам колко 
трябва да е мандатът за 
този пост, но знам, че 
законодателят постоян-

но увеличава натиска 
над главните архитекти, 
а проверките са непре-
къснати. Всеки отказ, 
който ние разписваме, 
се обжалва и това е го-
лям проблем за малките 
населени места. В голе-
мите градове общините 
имат екип от юристи, 
които са зад гърба на 
главния архитект, а при 
нас няма кадри зара-
ди ниското заплащане. 
Така сме уязвими при 
решенията, работата ни 
се възпрепятства при 
издаване на мотивира-

ни откази например. 
Има и ред други теже-
сти, които падат върху 
главния архитект и ре-
ално не знам колко вре-
ме е добре човек да се 
задържи на този пост. 
Като прибавим, че ра-
ботата ни не се свежда 
само и единствено до 
решения в областта на 
архитектурата, а трябва 
да разбираме от иконо-
мика, от инфраструк-
тура, от етика... всеки 
сам трябва да прецени 
колко ще издържи на 
това натоварване.

Арх. Анастас Карчев, главен архитект на Свиленград:

Не се издържа дълго на 
натоварването

Какъв период е необходим на главния   архитект, за да реализира концепциите си?

Сложна е тази тема и 
като обем, и като съдър-
жание. Но мога да кажа, 
че на всеки един колега, 
който и да е той, ще му 
трябва време да пре-
мине през съответните 
ситуации, за да стигне 
до умението да решава 
важни въпроси. Няма 
как директно от сту-
дентската скамейка да 
станеш главен архитект 
и да се справиш. Една 
от причините са много-
бройните и непрекъс-
нати промени, които се 

правят в ЗУТ. да, те се 
обсъждат, коментират се 
в публичното простран-
ство, но остават много 
нерешени въпроси. И 
това създава доста труд-
ности. В този случай е 
нужен и опит, защото 
законът не се чете като 
художествена литерату-
ра, а трябва да се мине 
през съответната ситуа-
ция на практика. други-
ят съществен момент е, 
че главните архитекти, 
особено в по-малките 
населени места, се пре-
връщат в чиновници, а 
не в творци. Това до из-
вестна степен зависи и 
от ръководството на об-
щината, и от законовите 
права, които са дадени 
на архитекта. Но досега 
единствено по времето 
на арх. Стефан Стайнов, 
когато беше първи зам.-
министър на архитекту-
рата и строителството, 
ролята на главния ар-

хитект беше призната и 
издигната до нужното 
ниво. Това даваше права 
за творческа изява. В 
момента ние в общината 
се занимаваме с изда-
ване на визи, на разре-
шителни за строеж, с 
одобряване на проекти, 
да не говорим, че са-
мият закон ни поставя 
в едно нелицеприятно 
положение. Всяко едно 
действие, дори и издава-
нето на разрешително за 
посторяване на ограда, 
подлежи на проверка от 
районните инспекции 
на дНСК. А в повечето 
инспекции няма архи-
текти, които да разби-
рат от спецификата на 
работата ни. В общин-
ските съвети е подобна 
ситуацията - главният 
архитект няма право да 
внася докладни. Така 
че ролята и мястото на 
главния архитект е дос-
та е занижена.

На всеки колега му трябва време
Арх. Вела Янкова, главен архитект на община Бобов дол:

Периодът,  в  който 
един главен архитект 
може да постигне реал-
на промяна на облика на 
съответния град, зависи 
от доста неща. При пъл-
на проектна готовност и 
осигурено финансира-
не за 5-6 години в един 
средно голям град ще 
има видими резултати. 
Ако приемем, че срокът 

за изпълнение на един 
мащабен проект средно 
е година - година и по-
ловина, не може да има 
по-късо време за промяна 
от петилетката. Вероят-
но затова имам доста ко-
леги от страната, които 
са главни архитекти по 
10-15 години. Това дали 
главният архитект ще по-
стигне промяна на обли-
ка на населеното място, 
зависи до голяма степен 
и от това дали градът 
има интегриран план за 
развитие. Това е един 
инструмент, чрез който 
могат да се ползват евро-
пейски средства. И това е 
много хубаво, защото ако 
се чака само на собстве-
но финансиране, община-
та разплаща първо неот-

ложните си нужди и чак 
тогава ако остане нещо, 
отива за нов проект. В 
този смисъл градовете, 
които имат такива пла-
нове, както и приет общ 
устройствен план, ще 
дръпнат доста. Главните 
им архитекти вече не са 
с вързани ръце. Защото 
допреди година, преди да 
влезе този механизъм, от 
един главен архитект не 
зависеше много. Освен 
намеса в архитектурния 
дизайн, някои премест-
ваеми обекти и подоб-
ни козметични решения, 
друго не можеше да се 
направи. Така че сега съм 
оптимист, че средата за 
живеене и обликът на 
Благоевград ще се проме-
нят по-бързо.

Променяме града, когато има 
проектна готовност и финансиране

Арх. Васил Тинчев, главен архитект на Благоевград:



Главният архитект на 
една община трябва да 
бъде ангажиран минимум 
два мандата, за да може 
да се видят истинските 
резултати от работата му. 
Защото първият период 
е винаги по-опознавате-

лен, а вторият вече му 
дава възможност да се 
разгърне и да реализира 
задачите си. Тогава може 
да види и реалните ре-
зултати, които в повечето 
случаи са изключително 
добри. Но всичко това, 
разбира се, може да се 
случи, ако той е знаещ, 
можещ и най-важното 
- добронамерен. Има го 
обаче и другият момент 
- ако главният архитект 
е много принципен, той 
става „труден“ за хората 
и се превръща в лошия. 
Аз съм работила с три-
ма различни кметове и 
от опит мога да кажа, че 
е много важен екипът в 

общината. От една стра-
на, има значение дали 
кметът ще ти се довери и 
ще те остави да работиш 
спокойно, а от друга - е 
много важно главният 
архитект да бъде лоялен 
с градоначалника и да 
казва винаги истината в 
очите. 

Има и сложни ситуа-
ции, които невинаги ти 
позволяват да постъпиш 
така, както мислиш, че е 
редно - например кога-
то общинският съвет е 
под влиянието на чуждо 
мнение или претенции. В 
такъв случай е по-добре 
да се съобразиш и сам да 
се оттеглиш. 
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Какъв период е необходим на главния   архитект, за да реализира концепциите си?

За 4 години един гла-
вен архитект не би мо-
гъл да извърши чудеса от 

храброст. Всичко обаче 
зависи от това как кметът 
на общината се отнася 
към неговата дейност и 
дали двамата работят в 
синхрон. Много важно е 
също финансовото със-
тояние на общината. Ка-
квато и да е продължи-
телността на мандата му 
обаче, главният архитект 
трябва да се стреми да 
обезпечи общината със 
съответните планове - ре-
гулационни, устройстве-
ни и т.н. В Пазарджик 

например изработването 
на Общия устройствен 
план отне 16 години. В 
Панагюрище може би ще 
се реализира по-бързо - в 
рамките на два мандата. 
Степента на ангажира-
ност на главния архитект 
зависи и от размера на съ-
ответната община. В Со-
фия например той е едва 
ли не със статута на ми-
нистър, а отговорностите 
му са несравнимо по-го-
леми, отколкото където и 
да било другаде у нас.

4 години е прекалено 
кратък срок за всичко, 
което един главен архи-
тект има за цел да реа-
лизира. В момента ак-
туална тема са общите 
устройствени планове, 
които от догодина стават 
задължителни. За изра-
ботването им 4 години са 
недостатъчно време, още 

повече че назначаването 
на евентуален нов гла-
вен архитект би забавило 
още поне с година кому-
никацията на общината 
с различни инстанции. 
Отговорът на едно офи-
циално писмо, състоящ 
се от три реда например, 
съвсем не изчерпва кон-
такта между проектанта 

и съответното учрежде-
ние. 

По-сериозните ин-
фраструктурни проекти 
също няма как да бъдат 
реализирани в рамките 
на един мандат.

Погледната отстрани, 
работата на главния ар-
хитект изглежда по-лес-
на, отколкото е в дейст-
вителност.  Истината 
обаче е, че ние се зани-
маваме и с други неща, 
освен издаването на раз-
решителни за строеж. 
Нашата позиция е доста 
отговорна и ако трябва да 
имам само 4 години, за 
да оставя почерка си като 
специалист, със сигур-
ност бих се отказал сам 
на четвъртата. 

Арх. Николай Младенов, главен архитект на община Панагюрище:

Арх. Димитър Стоев, главен архитект на община 
Минерални бани:

В София отговорностите 
му са като на министър

4 години не стигат, 
за да оставиш следа

Колко успешен ще е 
един главен архитект, 
зависи от куп неща - на-
пример в какво състоя-
ние е поел градът, какви 
цели си е поставил, за 

какъв програмен пери-
од. За колко време ще 
се промени обликът на 
един град, зависи от бю-
джета, от амбициите, от 
апетитите. Много зависи 
и с каква нагласа вли-
за човек в общината и 
поема поста си. Аз на-
пример съм сигурно с 
най-голям стаж в страна-
та като главен архитект 
- от 1992 година. Знам, 
че работата никога не 
свършва, както и това, 
че независимо от смя-
ната на политическите 
кабинети, има професи-
онални принципи, които 
не зависят от партии, 

цветове и политика. Ако 
държиш на професия-
та, ще работиш добре 
с всеки кмет и тогава 
мандатът няма значение. 
Но има голяма разли-
ка в ангажиментите на 
един главен архитект в 
София и в провинцията. 
При нас правомощията 
са ограничени. Какво-
то и колкото и да иска 
един главен архитект, 
общинският съвет ре-
шава. Финансирането 
също е фактор, от който 
зависи колко ще може да 
свърши един главен ар-
хитект и колко полезен 
ще е на града.

Арх. Татяна Стойкова, главен архитект на Габрово:

Общинският съвет решава

Истинските резултати се 
виждат след втория мандат

Арх. Мария Люнчева, бивш главен архитект на община Девин:
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Тунелите в страната не 
са в особено добро състо-
яние. 

Но знам от колеги, че 
има предвидени ремонти. 
Сега предстоят такива на 
съоръженията по направ-
лението Асеновград - Ба-
чково. В момента пътната 
отсечка там е рехабили-
тирана, говоря за учас-
тъците преди тунелите 
и след тях. Но тепърва 
предстои сериозната ра-

бота вътре. Предвижда 
се да бъдат възстановени 
облицовките, да се под-
мени хидроизолацията и 
да се осигурят, доколкото 
е възможно, максимални 
габарити. В тунелите на 
автомагистрала „Хемус“ 
пък подобряват вентила-
цията, тъй като в случая 
тя е едно от слабите мес-
та. По принцип е хубаво 
е да се прави цялостна 
реконструкция на тези 

съоръжения, но липсват 
средства. Пък и някак си 
се изгуби традицията в 
тунелното строителство 
у нас. Сещам се за съоръ-
женията по АМ „Струма“. 
Там беше предвидено да 
се построи най-дългият 
тунел на Балканите, но 
строителите се одръпнаха. 
Лобито надделя и се стиг-
на до варианта по-къси съ-
оръжения с естакади. Така 
че нещата са комплексни.

Изгуби се традицията
Инж. Стоян Стоянов, РК на КИИП - Пловдив:

Нямам цялостно на-
блюдение за състоянието 
на тунелите в страна, но 
последния път, когато пъ-
тувах, минах през Вити-
ня. Предполагам, всички 
знаете какво е положени-
ето там. Но истината е, 
че това са изключително 

скъпи съоръжения и под-
дръжката им е свързана 
с много разходи. А ние 
в България, за съжале-
ние, не можем да си ги 
позволим. Затова се пра-
вят и само частични ре-
монти, които обикновено 
се свеждат само до едно 

изкърпване. Мащабна 
реконструкция не съм 
чула да е правена някъде. 
А цялостните ремонти 
гарантират по-голямо ка-
чество и в същото време 
свеждат рисковете до ми-
нимум. Но всичко опира 
до пари, и то много пари.

Има ремонти, които, 
дори и частични, могат 
да бъдат ефективни. За 
цялостните решения оба-
че, особено при подмяна 

на инсталациите и сигна-
лизацията, трябват добри 
проекти от кадърни хора. 

В България има ка-
чествени специалисти, 

но обикновено поръчките 
се печелят от тези, които 
имат политическа про-
текция, а не от способни-
те и компетентните.

Поддръжката е свързана 
с много разходи

Поръчките се печелят от фирми 
с политическа протекция

Инж. Виктория Пачева, РК на КИИП - Сливен:

Инж. Цветан Влахов, РК на КИИП - Плевен:

САНИРАЙТЕ С
TONDACH®

лесно;

ефективно;

дълготрайно;

сигурно;

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

Аз лично съм против 
частичните ремонти. 
Каквото и да се прави по 
съоръженията, включи-
телно и тунелните, да е 
цялостно и както тряб-
ва. Изключвам дребните 
неща, като малка пук-
натина например. Тако-
ва нещо се отстранява, 
но трябва да сме внима-
телни, защото понякога 
малките на пръв поглед 
проблеми са индика-
ция за доста по-сериоз-
ни неща. Трябва да има 
обаче кой да ги хване и 
анализира навреме. Зато-
ва при проблем с даден 
тунел да се направи об-

следване на състояние-
то му, да се преразгледа 
проектът, да се проследи 
експлоатацията, правено 
ли е нещо допълнително 
през годините и още куп 
неща, така че картина-
та за това съоръжение 
да е пълна. Понякога се 
твърди, че такова нещо 
не се практикува, защо-
то нямаме достатъчно 
специалисти в този вид 
строителство, но аз не 
споделям това мнение. 
Имаме кадри - като инж. 
Ташев, инж. Трашлиев и 
други подготвени хора. 
Но проектирането за съ-
жаление се изкорести. 

Хора добиват пълна про-
ектантска отговорност и 
ползват разни програми. 
Въвеждат едни данни и 
програмата им изплю-
ва резултати. Ако обаче 
инженерът няма натру-
пан реален проектантски 
опит, не може да преци-
зира и може да се под-
веде. Затова смятам, че 
у нас е крайно време да 
се създаде Съвет на екс-
пертите за различен тип 
строителство. И когато 
има проблем с тунелите, 
мнението на тези специ-
алисти да се търси. Това 
е правилният подход, а 
не ремонт на парче.

 Съвет на експертите да 
преразглежда проектите им

Проф. д-р инж. Божидар Божинов, РК на КИИП - София 
и почетен председател на БАГТС: Отговорът на този 

въпрос е ясен - естест-
вено, глобалните мерки 
са много по-ефективни 
от частичните ремонти. 
Комплексните действия 
обаче са свързани с много 
повече средства, както за 
самите ремонти, така и за 
отбиване на движението 
в съответните участъци.

Точно в какво трябва 
да се състоят генерални-
те мерки, трябва да ка-
жат специалистите. Те 

са строени преди доста 
десетилетия, при съвсем 
други транспортни даде-
ности, и е съвсем нормал-
но да не отговарят на съ-
временните условия. От-
там нататък поддръжката 
и ремонтът на тунелите 
трябва да се превърнат в 
държавна политика. 

По-важното обаче е 
друго: тези съоръжения, 
които ще се изграждат 
занапред, да бъдат безо-
пасни и да отговарят на 

условията. При строи-
телството на магистрала 
„Струма“ при Креснен-
ското дефиле например 
са предвидени голям 
брой тунели, които тряб-
ва да бъдат проектира-
ни така, че да съдържат 
всички необходими па-
раметри за безопасна 
експлоатация, дори да 
се окаже, че това ще ги 
оскъпи. Тук цената в ни-
какъв случай не бива да 
бъде определяща.

Цената не бива да е определяща
Инж. Румил Гърнев, РК на КИИП - София-град:

Ефективни ли са частичните 
ремонти на тунелите?
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Поли ВАСИЛЕВА

Регионалният истори-
чески музей във Враца 
организира научна кон-
ференция, посветена на 
50-годишнината от откри-
ването на едни от най-го-
лемите находки от време-
то на тракийското племе 
трибали - гробниците в 
Могиланската могила. В 
нея взеха участие най-
големите български из-
следователи на траките, 
между които проф. Ва-
лерия Фол и проф. Иван 
Маразов, известните ар-
хеолози даниела Агре и 
диана димитрова, учени 
от Софийския универси-
тет и НБУ.

Преди 50 години мо-
гилата е била само полу-
разрушен насип в двора 
на къщата на семейство 
Могилански, която се на-
мирала в центъра на ста-
рата част на града. При 
изкопни работи са били 
открити находки, които 
дават основание да за-
почнат задълбочени ар-
хеологически проучва-
ния. При разкопаването 

археолозите откриват 3 
гробници. Едната е била 
ограбена още в древност-
та, но другите две са били 
напълно запазени. В гроб 
№ 2 е открита колесница 
с впрегнати 2 коня, уби-
ти ритуално по време на 
погребението. до тях са 
били останките на друг 
кон, вероятно на водача 
на колесницата. Неговите 
юзди били посребрени, 
имало сребърни аплика-

ции по украсата на кон-
ската сбруя. до коня са 
открити останки от млада 
жена без накити - пред-
полага се, че е била при-
служница на богатия мъж. 
В западната част на гроб-
ницата археолозите попа-
дат на скелета на младо 
момиче, на чиято глава 
имало златен венец, на-
подобяващ лаврови лис-
та. Имало и златни обеци 
с красиви орнаменти от 

сфинксове и растителни 
мотиви. Около главата на 
момичето са открити 47 
златни апликации, вероят-
но върху було, което не е 
запазено. В лявата си ръка 
момичето е държало огле-
дало. В гробницата са от-
крити и останките на мъж 
войн с въоръжението му, 
но и с наколенник с много 
богата украса. В гроба са 
открити още 4 сребърни 
фиали, сребърна канич-

ка, амфора с формата на 
шишарка, 50 глинени фи-
гури и др. Учените стигат 
до извода, че това е цар-
ска гробница, свързана с 
династията, управлявала 
трибалите, които населя-
вали днешните врачански 
земи.

Откритието на тра-
кийската принцеса има 
значение не само за ис-
торията на Врачанския 
край, но дава представа и 

за културата на траките, 
заяви археологът Нарцис 
Торбов от РИМ във Вра-
ца. Той представи и свой 
каталог на Могиланската 
могила. На 152 страници 
са прдадени историята на 
откриването на могилата, 
характерът на находки-
те, представянето им в 
различни международни 
изложения на тракийското 
изкуство. Каталогът има и 
резюме на английски език. 

АРХЕОЛОГИЯ

Златната принцеса на Враца 
стана на 50 години
В града се състоя научна конференция, посветена 
на откриването на Могиланската могила

Археолози и историци 
започват проучвания на 
християнска базилика 
от 4.-5. век в района на 
землището на Бузовград, 
в близост до крепостта 
„Бузово кале“. Терен-
ните разкопки са пред-
видени за пролетта на 
следващата година и ще 
се ръководят от гл. ас. 
д-р деян Рабовянов от 
НАИМ при БАН. Това 
съобщиха от ръковод-
ството на Казанлъшкия 
исторически музей „Ис-
кра“. целта на разкоп-
ките и проучвателните 
дейности е да се попъл-
ни картата на среднове-
ковните обекти в Казан-
лъшката котловина.

Теренните проучва-
ния ще се финансират 
от музея в Казанлък. 
Предстоящите дейности 
стават възможни, след 
като Министерският съ-
вет отреди на Казанлъш-
кия музей тригодишно 
право на ползване върху 
поземлен имот в гор-
ска територия, частна 
държавна собственост в 
землището на Бузовград, 
за извършване на терен-
ни проучвания на ар-
хеологически ценнос-

ти. Срещу това музеят в 
Казанлък се задължава 
да заплати съответните 
такси за цена на дърве-
сината и за компенсаци-
онното залесяване.

Възстановяването на 
крепостта „Бузово кале“ 
е част от мащабен турис-
тически проект, който 
цели да привлече повече 
туристи в община Ка-
занлък и да популяризи-
ра по-малко известните, 
но значими исторически 
паметници. Крепостта е 
изключително интерес-
на и от научна гледна 
точка. Като начин на из-
граждане тя е била една 
от важните крепости в 

т.нар. Крънска средно-
вековна област през вре-
мето на Второто българ-
ско царство. По всичко 
личи, че има и по-стари 
пластове, които говорят 
за римско и византий-
ско време, допълват от 
музея. 

Освен крепостта, в 
землището на селото се 
намира и една от най-го-
лемите тракийски гроб-
ници. Разкопките, които 
предстои да се извършат, 
ще допринесат за въз-
становяването на сред-
новековната история на 
Казанлъшкия край, как-
то и за опазването на ис-
торическите паметници. 

Проучват християнска базилика от IV век край Казанлък
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Зейнали дупки, тъмни 
тунели, неукрепени свла-
чища по пътищата, стара 
маркировка и липсващи 
мантинели. Така се очер-
тава да посрещнем зимата 
и тази година. Заради лип-
сата на средства повечето 
участъци в страната не са 
подготвени за първия сняг, 
признаха наскоро власти-

те. Най-сериозни ще са 
рисковете за шофьорите, 
тъй като ако не се вземат 
спешни мерки, ще се стиг-
не до заледявания, натруп-
вания на сняг и образува-
нето на нови свлачища. 
Още по-опасно ще е на-
пролет, когато проблемите 
ще са в пъти по-големи.

докато времето позво-

ляваше, всички рискови 
участъци трябваше да бъ-
дат укрепени и обезопасе-
ни, но от Агенция „Пътна 
инфраструктура“ обяви-
ха, че бюджетът за тези 
дейности е нула. От да-
нните на Министерството 
на регионалното развитие 
и благоустройството пък 
стана ясно, че парите за 
свлачища от държавния 
бюджет са силно ограни-
чени. А само от начало-

то на тази година възник-
налите нови свлачища са 
103. В 42 вече регистри-
рани пък се наблюдават 
процеси по активизиране. 
За тях държавата тряб-
ва да задели отделно 37.3 
млн. лева за проучване, 
проектиране, укрепване и 
мониторинг до 2017 г. За 
спешното укрепване на 
свлачищата от I група са 
необходими 500 млн. лева, 
разпределени от 2015 г. 

до 2020 г. Засега не е съв-
сем ясно обаче откъде ще 
дойде тази огромна сума. 
Последния път, когато в 
България се активизираха 
толкова много свлачища 
наведнъж, колкото през 
изминалата година, е през 
1997 г. Тогава след снежна 
зима и проливни пролет-
ни дъждове глинестите 
почви по Черноморието 
се свлякоха, отнасяйки 
вили, комплекси и пътища. 

Тогава се активизираха 
и големите свлачища на 
Кабакум, на спирка „Па-
норама“ в Златни пясъци, 
почивна база „Свилоза“ 
и др., а регионалното ми-
нистерство затегна огра-
ниченията за строежи по 
морето в свлачищни ра-
йони. Осемнайсет годи-
ни по-късно се оказва, че 
въпреки очевидната ко-
ригираща намеса на при-
родата правилата отново 

НА ФОКУС

Приоритетните проекти 
на общините за 2016-а

Държавата прави мониторинг, но парите в бюджета са малкоДържавата прави мониторинг, но парите в бюджета са малкоДържавата прави мониторинг, но парите в бюджета са малкоДържавата прави мониторинг, но парите в бюджета са малко

Капан с опасни тунели и свлачища за шофьорите през зимата

ЧЕтЕтЕ в слЕдващия брой:

Николай АНТОНОВ

Почти девет месеца след 
активирането на свлачища-
та в селата Плетена и Оси-
на, които застрашиха от 
срутване и домове на хора, 
все още се чака финан-
сиране и не са започнали 
необходимите укрепител-
ни и строително-ремонтни 
дейности, съобщи кметът 
на община Сатовча Арбен 
Мименов. движението на 
земните пластове засега 
е спряло, но за укрепване 
още нищо не е направено и 
тревогите остават. 

След активирането ми-
налата зима на свлачището 
в Плетена общината, по 
думите на кмета, от самото 
начало е работила активно, 
за да се възползва от чл. 50 
на Закона за обществените 
поръчки и по най-прекия 
път да се възложи дого-
вор на фирма изпълнител, 
която да изготви проект 
и да извърши аварийно-
възстановителните работи. 
Изготвен е проект, а след 
представянето с протокол 
на договора и на работните 
проекти общината е канди-
датствала за финансиране 
на предвидените строител-

Плетена и Осина чакат финансиране 

Без никакво о свет -
ление и сигнална мар-
кировка са тунелите по 
пътя между Асеновград 
- Бачково - Смолян. 

Трите съоръжения в 
дефилето са с натоварен 
автомобилен трафик и са 
в критично състояние от 
години. друга потенци-
ална опасност е водата, 
която се стича по сте-
ните. Тя допълнително 
руши пътната настилка, а 
когато е студено, замръз-
ва и вътре се образуват 
пързалки. Преди няколко 
месеца екипи на фирма-
та, ангажирана с ремонта 
на пътя, свалиха старите 
осветителни тела. Тогава 
надеждата на шофьорите 
бе, че скоро ще се монти-
рат нови. до този момент 
обаче не са предприети 
действия. Междувремен-
но регионалният минис-
тър Лиляна Павлова обя-
ви, че и тези съоръжения 
ще се ремонтират с нови 
отпуснати до 60 милиона 
лева. 

Тунелите след Асе-
новград трябваше отдав-
на да са реконструира-
ни с проект, финансиран 
от програма „Транзитни 
пътища V“, на стойност 
почти 10 млн. евро. Със 
средствата се предвиж-
даше вкопаване на съо-
ръженията с цел увели-
чаване височината им, 
пълна хидроизолация на 

таваните и възобновява-
не на обходните връзки 
зад тунелите. Това тряб-
ваше да бъде свърше-
но за срок от 24 месе-
ца, считано от края на 
2011 година. Официално 
удължаването на срока 
бе мотивирано с неот-
ложното укрепване на 
три свлачищни зони в 
отсечката до Юговското 
ханче. Там са ангажира-
ни и групи алпинисти, 
които монтират анкерни 
болтове по скалните раз-
цепвания. Има надеж-
ди да бъдат завършени и 
зарязаните от повече от 
две години т.нар. регули 
на този път. Наскоро от 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ обявиха, че 
през 2016 г. ще се извър-
шат възстановителните 
работи и обновяването 
на осветлението. Съоръ-
женията са част от Лот 
14 по програма „Транзит-
ни пътища V“, по който 
се рехабилитират и 48 
км от пътя Асеновград 
- Чепеларе. Общата стой-
ност на строителните 
дейности ще е 24,5 млн. 
лв. целта на ремонтите е 
да се постигне цялостно 
изсушаване на вътреш-
ността и пътното платно 
в тунелите и пълно осъв-
ременяване на освети-
телната, сигнализацион-
ната и противопожарната 
система.

След случили се в по-
следните месеци пътни 
инциденти в тунели КАТ 
намали разрешената ско-
рост за движение в съ-
оръженията от 80 на 70 
км/ч. Вече са поставени и 
знаци с новата допустима 
скорост на входовете и 
изходите им. Ограниче-
нието на скоростта важи 
само за тунелния участък, 
но не и за придвижването 
в останалата републикан-
ска пътна мрежа. С оглед 
на сигурността и заради 
по-тежките пътни усло-
вия през зимата, препо-
ръчителната дистанция 
между автомобилите в 
тунели да се увеличи от 
3,5 м на 5 метра, препо-
ръчват още от КАТ.

Паралелно с тези мер-
ки вече са закупени пър-
вите 20 „умни“ електрон-
ни пътни знака, които 
ще показват на водачите 
дали при следващия ту-
нел няма увеличен тра-
фик, задръстване, с каква 
скорост да се движат и 
колко време ще им отне-
ме до следващото насе-
лено място, информират 
от МРРБ. За да се покрие 
територията на цялата 
страна обаче, ще са необ-
ходими над 2000 такива 

знака. 
Проверката на туне-

лите ще продължи до 
края на годината, инфор-
мира шефът на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(АПИ) инж. Лазар Лаза-
ров. Тя е стартирала от 
средата на октомври и 
трябва да обхване всички 
12 тунела по най-важните 
пътища в страната - че-
тирите двойни тунела в 
западната част на недос-
троената автомагистрала 
„Хемус“ и на двете тръби 
на подземното съоръже-
ние при „Траянови врата“ 
на АМ „Тракия“. Планира 
се да бъдат проверени 
лампите и на двата туне-
ла по път Е-79 към Ку-
лата. Вече са проверени 
тунелите „Витиня“, „Ече-
мишка“ и „Топли дол“ на 
„Хемус“.

От АПИ са категорич-
ни, че за ремонтите на 
тунелите ще са нужни 
много средства. Поетапно 
е започнала подмяна на 
осветлението в подземни-
те съоръжения. Старото е 
енергоемко и не отговаря 
на европейските норми 
за осветеност, затова на 
негово място са инста-
лирани съвременни LED 
системи.

Без осветление и сигнална 
маркировка по пътя за Смолян

Ограничения на скоростта и „умни“ 
знаци спасяват от инциденти
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са заобикаляни и върху 
нестабилните глинести хъ-
лмове са се появили ку-
пища вили и комплекси. 
Някои от тях пропаднаха с 
4-5 метра надолу по скло-
новете в началото на 2015 
г. Заради обилния сняг и 
дъждове още по-тежко по-
страдаха южните и запад-
ните части на България 
- районът на Кърджали, 
Златоград, Неделино и др. 
Щетите от активизацията 

на свлачищата и разруше-
ната инфраструктура са 
десетки милиони. Според 
последните анализи на ре-
гионалното министерство, 
геолози и инженери, в ук-
репването и мониторни-
га на всички близо 2000 
свлачища в страната на 
площ 208 000 декара тряб-
ва да се вложат почти един 
милиард лева до 2020 г. 
Сума, с каквато държавата 
на този етап не разполага. 
Припомняме, че все още 
се търсят пари за щетите 
от наводненията през ля-

тото на 2014 г., оценени на 
300 млн. евро.

Според специалисти-
те причините за големия 
брой свлачища трябва да 
се търсят на първо място 
в геоложката структура 
на районите, както и в из-
менението на формата на 
терена, което също може 
да се дължи на природно 
бедствие, но и на човешка 
дейност - при строеж на 
пътища, големи изкопи и 
др.

Най-„пагубна“ обаче 
се оказва остарялата ВиК 

мрежа у нас. Неуплътне-
ни, корозирали или спука-
ни тръби, които ден след 
ден наводняват почвата и 
водят до пропадане на пъ-
тища или цели жилищни 
квартали. Министрите на 
регионалното развитие и 
на околната среда често 
споменават тежката ситу-
ация с ВиК мрежата и за 
загуба на вода от порядъка 
на 10 до 50%. За справяне 
с проблема бяха внасяни 
редица предложения за 
законови промени, но и 
те от месеци отлежават в 

Народното събрание. Ана-
логична е ситуацията и с 
тунелите в страната, кои-
то са най-късите в целия 
ЕС, но за сметка на това 
- най-опасни. У нас тръ-
би с дължина над 1,5 км, 
за които има европейски 
изисквания за допълнител-
ни обезопасителни мер-
ки, освен за осветление и 
намаляване на скоростта, 
няма, но въпреки това в 
тях човек не се чувства 
сигурен. Нито в едно от 
съоръженията няма мон-
тирани камери за видео-

наблюдение. За да бъде из-
вършен основен ремонт на 
петте основни тунела по 
пътищата в страната, ще 
са необходими над 60 млн. 
лева, обяви наскоро ми-
нистърът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Лиляна Павлова. Тя 
обаче уточни, че Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
няма бюджет за цялостни 
ремонти на съоръженията, 
въпреки че такива не са 
правени повече от 25 годи-
ни, също поради липса на 
финансиране.

НА ФОКУС
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Работна група от екс-
перти на МРРБ и БАН пра-
вят картотека на всички 
свлачища в страната, които 
към края на 2014 г. са били 
1865 и само за година са 
се увеличили главоломно. 
По събрани данни от по-
следни обследвания над 
1200 от свлачищата са на 
територията на общини-
те, а почти 700 са тези по 
пътищата и в крайпътни 
земеделски територии.

Проверка на министер-
ството е установила 5354 
строежа, изградени върху 
699 свлачища, като раз-
решения има за 277 стро-
ежа - предимно обекти на 
държавата. Някои от тях 
също са проблемни, но 
по-сериозна е заплахата 

за сградите от четвърта 
до шеста категория, кои-
то са в правомощията на 
общините и са разреша-
вани без съгласуване. Не 
всички свлачища обаче са 
били регистрирани като 
такива, за да не се стига 
до принудително спиране 
на строежи или събаряне 
на вече построени обекти. 
Очакванията са, че след 
приетите промени в ЗУТ, 
които въвеждат по-стро-
ги забрани за строежите в 
свлачищни райони, ще се 
предотвратят бъдещи ин-
циденти. Ще се налагат и 
по-строги санкции за глав-
ните архитекти, допуснали 
строежи в компрометирани 
райони, като глоби от 5 до 
20 хил. лв. 

По–строги забрани за строежи 
в компрометирани райони

Вземат се бързи и адек-
ватни мерки за укрепване 
на свлачищата, които се 
активизират през послед-
ните две години в Асе-
новград, увери кметът на 
общината д-р Емил Ка-
раиванов. Той даде при-
мер с изградена подпорна 
стена и укрепено пътно 
платно в квартал Горни 
Воден, където в края на 
октомври се срути ска-
лен откос. Според кмета 

хората в района вече са 
защитени и къщите им са 
в безопасност. Караива-
нов бе категоричен, че ако 
има виновни за рухването 
на стената, те ще бъдат 
санкционирани. 

Той заяви, че се работи 
и по свлачището в посока 
Лясково. Там се изгражда 
подпорната стена и пътят 
скоро ще стане проходим, 
каза още кметът на Асе-
новград.

но-укрепителни и монтаж-
ни дейности на стойност 
около 1 400 000 лева. За 
средствата се кандидатства 
на две места - пред Меж-
дуведомствената комисия 
по бедствия и аварии при 
Министерския съвет и чрез 
Солидарния фонд на Ев-
ропейския съюз, поясни 
Мименов. досега са на-
правени плащания по про-
ектирането. Семействата 
в Плетена, чиито домове 
и имоти са застрашени, 
продължават да са силно 
притеснени от евентуално 
ново активиране на свла-
чището при обилни вале-

жи. две от застрашените 
там къщи в момента са 
необитаеми, но в трета-
та продължават да живеят 
хора. Общината може да 
им помогне, доколкото е 
възможно, да бъдат евенту-
ално евакуирани.

И за Плетена, и за Оси-
на имаме проекти, разре-
шителни за строеж, има и 
фирми изпълнители, го-
тови да действат, само се 
чака финансирането, посо-
чи Арбен Мименов.

В Осина по-проблемен 
засега остава пътят, кой-
то свързва селото с об-
щинския център, допълни 
кметът. Състоянието на 
трасето тревожи местните 
хора. Неотдавна майки са 
заявили, че се страхуват 
за безопасното пътуване 
през есенно-зимния пери-
од на децата си, които учат 
в гимназията в Сатовча. 
Ако не се направи необ-
ходимото, те даже били 
готови да не ги пускат на 
училище. Засега поне е ук-
репен пътят, който свързва 
Кочан и Жижево, на мес-
тата, където миналата зима 
е бил сериозно увреден 
от свлачища. Работата е 
свършена, но не е платена, 
добави Мименов.

Плетена и Осина чакат финансиране 

Бързи и адекватни мерки 
в Асеновград
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Продължаваме работата по 
изграждане на ски зона „Ком“

Поли ВАСИЛЕВА

- Г-н Доцов, как се 
чувствате в новия си 
стар кабинет?

- добре, сякаш не съм 
излизал от него. Встъ-
пих в длъжност преди 
няколко дни, но вече 
влязох в работата. Запо-
чнах с изясняване на фи-
нансовото състояние на 
общината. Оказва се, че 
трудно ще вържем бю-
джета за 2015 г. Нямаме 
време за губене - има 
проекти, които трябва 
да бъдат представени за 
одобрение, предстои да 

разработим нови. 
- Каква е основната 

ви цел, с която спече-
лихте изборите?

- Продължаваме из-
граждането на зимния 
спортен комплекс под 
Ком. За тази цел пре-
ди години с известна-
та строителна компания 
„Главболгарстрой“ съз-
дадохме дружеството 
„Ком 2016“, което да се 
заеме с изграждането на 
комплекса „Берковски 
Балкан“. Превръщането 
на Берковица в известен 
зимен курорт е мечта 
на поколения жители на 
града. Няма да я загър-

бим, ще я осъществим. 
Защото това означава и 
строителство на хотели 
и заведения, на обслуж-
ващи ателиета. Означава 
нови работни места, въз-
можност за по-високи 
доходи. Туризмът може 
да даде нов поминък на 
жителите на Беркови-
ца. Градът има всички 
данни да се превърне в 
такъв курорт. Той е по-
близък и удобен за живе-
ещите в Северозападна 
България. Защо любите-
лите на зимните спорто-
ве да ходят в Банско или 
Пампорово, когато могат 
да дойдат в Берковица? 

Климатичните условия 
при нас са по-добри от 
тези в споменатите два 
курорта. Имаме всички 
показатели на Карлови 
Вари. Става въпрос не 
само за изграждането на 
ски център, но и на ку-
рорт, където могат да се 
лекуват хора с белодроб-
ни заболявания.

- Какво предвижда 
планът за комплекса, 
разработен заедно с 
„Главболгарстрой“?

- Планът е много ин-
тересен. Предвижда се 
изграждане на писти от 
хижа „Ком“ до Среден 
Ком. Първоначално тях-
ната дължина трябва да 
стане 13 км, а след това 
да достигне 25 км. Тряб-
ва да бъдат изградени 
6 въжени линии, писта 
за сноуборд, стрелби-
ще и трасе за биатлон, 
площадка за делта и па-
рапланери. Предвижда 
се и изграждането на 
хотели, чайни, заведе-
ния за хранене. дневно 
ще могат да преминават 
по 10-15 000 туристи. 
Това ще открие работни 
места за местните жи-
тели. Неслучайно през 
предишния ми мандат 
изградихме екопътеки 
с обща дължина 72 км, 
а в планината под Ком 
открихме и информаци-
онен център.

- С какво ще продъл-
жи изграждането на 
комплекса?

- През следващата го-

дина - с удължаването на 
съществуващата писта с 
1,1 км. Ще имаме и 4-се-
далков лифт. Много ва-
жно е да разширим и об-
новим пътя от града до 
Ком. Той е дълъг 16 км 
и се поддържа изцяло от 
общината. През предиш-
ния мандат не можаха да 
се намерят средства за 
това. На практика с него 
трябва да се започне, за 
да се надяваме на разви-
тие на туризма. Ще тър-
сим финансиране чрез 
европейските програми.

- През Вашия мандат 
продадохте старата ми-
нерална баня, но стро-
ителство не започна. 
Защо?

- дружеството „Ела-
ците мед“ купи мине-
ралната баня, но кризата 
спря изграждането на 
планирания оздравите-
лен комплекс. Вече има 
разрешение на въпроса 
с имотите, през които 
трябва да мине мине-
ралният водопровод от 
извора в село Бързия до 
банята. През следващата 
година той ще бъде из-
граден и се надявам да 
започне изграждането на 
комплекса.

- А общината с какво 
ще продължи?

- С обновлението на 
обществените сгради, на 
улиците, с подмяната на 
водопроводите и прокар-
ването на канализация. 
Ще подобряваме усло-
вията за живот, неговото 

качество. Моят екип и аз 
имаме опит в това отно-
шение. През 2008 година 
изпълнихме проекти за 
12 млн. лв., а през 2009 
- за 15 млн. лв. Тогава 
подменихме водопро-
водите и асфалтирахме 
няколко улици, направи-
хме нови тротоари, об-
новихме училища, дет-
ски градини, поставихме 
ново осветление. Изпъл-
нихме 18 проекта, други 
започнахме, но бяха до-
вършени от следващия 
екип. Такива са обновле-
нието на двете основни 
улици „Александровска“ 
и „Николаевска“, подмя-
ната на водопроводите 
в Бързия, Замфирово, 
Боровци.

- Имате ли конкрет-
ни проекти, които ще 
реализирате?

- Планираме изграж-
дането на пречиствател-
на станция за отпадни 
води, ще реализираме 
и „Римска Берковица“ - 
откриването за туристи 
на римските останки в 
града. Ще имаме и други 
проекти. Голяма част от 
тях ще са насочени към 
откриване на предпри-
ятия, в които да наме-
рят работа повече хора. 
Ще използваме възмож-
ностите на създадена-
та местна инициативна 
група. Чрез нея може да 
се подпомага развитието 
на дребния бизнес, да се 
финансират проекти на 
гражадни и НПО.

Инж. Милчо Доцов, кмет на Берковица: 

Инж. Милчо Доцов 
е новият стар кмет 
на Берковица. Роден е 
в близкото село Бър-
зия. Завършва електро-
техникум в Монтана, 
а след това и Техниче-
ския университет в Со-
фия със специалност 
„Машинен инженер“. 
Бил е технолог в тек-
стилни предприятия, 
заместник-директор 
на голямата камгарна 
предачница в Монтана. 
От 1995 до 1999 годи-
на е заместник-кмет 
на община Берковица. 
През 2003 година е из-
бран за кмет, печели и 
следващия мандат през 
2007 г. През 2011 година 
губи изборите, но не се 
отказва. На последния 
местен вот през ок-
томври т.г. съгражда-
ните му отново му се 
довериха. Инж. Милчо 
Доцов е женен, има син 
и дъщеря.

Не изоставяме мечтата да направим града 
предпочитан зимен спортен център

В инвестиционната 
програма на община 
Габрово за следващите 
четири години са залег-
нали инфраструктурни 
проекти, сред които из-
граждане на нов мост 
над река Янтра, кръгово 
на шиваров мост, както 
и ремонт на Източната 
улица и тунела до паза-
ра. Средства ще се тър-
сят по различните опе-
ративни програми, като 
амбицията на кметския 
екип е да могат да се за-
делят достатъчно сред-
ства за съфинансиране 
на проектите от общин-
ския бюджет.

В града вече започна 
дълго отлаганото въз-
становяване на фонтана 
със скулптурата „Мом-
ченцето с рибата“ в ем-
блематичния за Габрово 
парк. Фигурата на мом-
ченцето е запазена и се 
съхранява в складово 
помещение на община 
Габрово. Изгражда се 
нов постамент за нея, 
като трябва да се въз-
становят и хидротех-
ническите съоръжения, 
които изпомпват вода 
през бронзовата скулп-
тура. Трябва да се по-
чисти и оформи отново 
езерцето под нея, къ-

дето някога са плували 
златни рибки. Предвиж-
дат се и нови цветни 
композиции в основата 
на съоръжението. Сред-
ствата за ремонта на 
водното съоръжение са 
набирани миналата го-
дина чрез кампанията 
„Моето място в сърце-
то“ и серия благотво-
рителни инициативи. 
целта им е била да се 
възстановят фонтанът и 
езерото с лилиите в гра-
да. След като се оказва, 
че събраното не е дос-
татъчно, община Габро-
во е отпуснала средства 
от бюджета. 

Нов мост над Янтра, кръгово и тунел са ключови 
проекти за Габрово
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Николай АНТОНОВ

Община Банско се 
представи успешно на две 
международни туристи-
чески изложения в Гър-
ция и в Румъния, съобщи-
ха от общинската управа. 
Това са 31-ото издание на 
панаира „Philoxenia 2015“ 
в Солун и състоялото се 
паралелно изложение 
„Romexpo“ в румънската 
столица Букурещ. 

двата форума са сред 
най-посещаваните и ут-
върдени на Балканския 
полуостров. Гръцкото из-
ложение „Филоксения“ 
има зад гърба си над 

30-годишна история, като 
за 2014 г. е регистрирало 
12 000 посетители. Изло-
жението в Румъния може 
да се похвали с 34-ото си 

издание. Представителите 
на туристическия бранш 
от Банско са имали въз-
можност да осъществят 
контакти с туроператор-

ски фирми и преки потре-
бители на туристически 
услуги. 

Участието на Банско 
в двата форума е тради-

ционно с оглед на значи-
телния дял на румънски 
и гръцки посетители в 
туристопотока на курорта 
през зимата, поясниха от 

общината. Общият брой 
на нощувките на туристи 
от тези две страни през 
изминалия сезон надхвър-
ля 64 000.

Поли ВАСИЛЕВА

Общината в Монтана 
е подготвила 5 проекта, 
които ще реализира с 
три общини от Сърбия 
- Пирот, Враня и Ме-
диана - Ниш. „Чакаме 
отварянето на новата 
програма „Интеррег“, 
за да ги внесем и защи-
тим“, каза кметът Зла-
тко Живков. Проектите 
ще бъдат изпълнени с 

финансиране от следва-
щия програмен период.

Три от тях общината 
в Монтана ще реали-
зира с общината в град 
Пирот. Те се отнасят до 
снабдяването със спе-
ц и а л н о  м ед и ц и н с ко  
оборудване на местната 
болница, както и с дей-
ности по консервиране, 
реставрация и експони-
ране на раннохристи-
янската базилика, която 
се намира в местност-

та Калето. По проекта 
на общината в Пирот 
и гимназията за препо-
даване на чужди езици 
„Петър Богдан“ в Мон-
тана ще бъде обновена 
актовата зала на учили-
щето.

Мо н т а н а  и  В р а н я 
пък имат общ проект 
за развитие на спорт-
ната инфраструктура, 
предназначена за млади 
таланти. В Монтана ще 
бъде изградено помощ-

но игрище в спортния 
комплекс „Огоста“.

Най-голямата община 
на град Ниш - Медиана, 
ще изпълни проект с 
драматичния театър в 
Монтана. Той предвиж-
да обновление на кул-
турната инфраструкту-
ра. По това направление 
драматичният театър 
в Монтана ще се сдо-
бие с външна сцена за 
представления, допълни 
кметът Живков.

РЕГИОНИ

Лилия ЛОЗАНОВА

Продължават аварий-
ните ремонти по улици 
и тротоари в шумен 
преди началото на зим-
ния период. дейност-
ите са възложени за 
изпълнение от община 
шумен на ОП „Пар-
кинги, гаражи и бла-
гоустройство“. Пове-
чето от ремонтите са 
свързани с подадени от 
гражданите сигнали. 
Предстои възстановява-
нето на двете площад-
ки на стълбището до 
Икономическата гимна-
зия, както и ремонт на 
тротоарната настилка 
в участъци на ул. „цар 
И ва н  А л е кс а н д ъ р “ .  
Вече приключи аварий-
ният ремонт и асфалти-
рането на ул. „Индус-
триална“ в отсечката 
от Химическия завод 
до бившата оранжерия, 
за който са вложени 10 
тона асфалт, информи-

рат от фирмата изпъл-
нител.

Община шумен въ-
вежда мерки за рабо-
та при зимни условия. 
Част от тях са свързани 
с работата на пожар-
ната служба в града. 
Четири пожарни коли, 
два специализирани ав-
томобила с повишена 
проходимост и два еки-
па на Районната служба 
„Пожарна безопасност 
и защита на населени-
ето“ ще осъществяват 

денонощно дежурство. 
Районното управле-

ние на МВР - шумен 
п ъ к  и ма  гото в н о с т 
да създаде 9 времен-
ни КПП-та за регули-
ране на движението. 
При усложняване на 
пътната обстановка за 
болните на хемодиали-
за от всички населени 
места в областта ще се 
осигурява стационар в 
шуменската болница, 
информират от общин-
ската управа.

Лилия ЦВЕТАНОВА

Пълна реконструк-
ция на сградата на Ком-
плексния онкологичен 
център във Велико Тър-
ново бе реализирана по 
проект на общината на 
стойност 10,7 милиона 
лева. 

6,5 милиона лева бе 
безвъзмездната финансо-
ва помощ, която градът 
получи по Оперативна 

програма „Регионално 
развитие 2007-2013“. 
Още 4,2 милиона лева 
бяха осигурени от об-
щинския бюджет. 

Освен с линеен уско-
рител от последно по-
коление, в момента бол-
ницата разполага с ком-
пютърен томограф със 
софтуер за симулация 
на лъчелечението, уре-
ди за общ дозиметричен 
контрол и за следене на 
качеството. Сред придо-

бивките са интегрирана 
болнична информаци-
онна система за архиви-
ране и обмен на цветни 
образи в образната ди-
агностика и лъчелече-
нието, автоматизирана 
терапевтична система за 
брахитерапия с хирур-
гична маса и дигитална 
рентгенова система.

Общинското здравно 
заведение вече предлага 
модерно лечение, осно-
вано на лъчетерапията.

Онкото във Велико Търново 
с нова визия и апаратура

Аварийни ремонти и подготовка 
за зимата в Шуменско

Монтана реализира проекти с 3 сръбски общини

Банско привлича туристи на изложения 
в Солун и Букурещ
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Пазарът на недвижи-
ми имоти през следващата 
година ще става все по-
атрактивен както за бъл-
гарските купувачи, така и 
за чуждестранните. Мак-
роикономическата среда 
и очакванията за ръст на 
БВП през 2016 г., както 
и намаляването на безра-
ботицата, повишават тър-
сенето на добри проекти. 
Това стана ясно по време 
на провелата се конферен-
ция за инвестиционни про-
екти и пазар на недвижими 
имоти BalREc. допълни-
телен стимул за пазара ще 

дойде и от възстановяване-
то на потребителските раз-
ходи и инвестициите през 
2016 г. благодарение на 
няколко основни фактора. 
Сред тях са задържане на 
ниските цени на горивата, 
висок процент на усвоява-
не на средства от европей-
ските фондове и ролята 
на износа за българската 
икономика. Участниците 
в конференцията изтък-
наха, че вече са налице 
достатъчно предпоставки, 
които показват, че догоди-
на ще има нови и качестве-
ни проекти при офисните 

и логистичните площи, 
както и при жилищните 
имоти. Анализите сочат, че 
близо две трети от новоот-
критите работни места са 
в едни от най-високопла-
тените сектори в България 
- изнесените услуги в сфе-
рата на ИТ, комуникации и 
бизнес услуги. Това ясно 
очертава тенденцията, че 
ще продължат да бъдат 
търсени подходящи офис 
площи за потребностите 
на бизнеса, коментираха 
експертите. Според тях 
обаче участниците на па-
зара трябва да се стремят 

към устойчиво развитие, 
тъй като именно това е 
урокът, който би трябвало 
всички да са научили от 
периода 2007-2008 г. По 
думите им, и през следва-

щата година банките ще 
подкрепят добри проекти 
с разработен бизнес план. 
Но освен това фактори, 
за вземане на решение за 
финансиране на конкретен 

проект ще бъде финан-
совата стабилност на ин-
веститора и достатъчното 
ниво на собствен капитал 
за устойчивото развитие 
на проектите.

Бpoят нa нoвитe жи-
лищa ce yвeличaвa, нo 
за сметка на плoщтa 
им. Toвa пoĸaзвaт пpeд-
вapитeлнитe дaнни нa 
HCИ зa тpeтoтo тpи-
мeceчиe нa тази година. 
Oт юли дo ceптeмвpи в 
eĸcплoaтaция ca въвeдe-
ни 600 cгpaди, в ĸoитo 
имa 2534 жилищa - c 9% 
пoвeчe, oтĸoлĸoтo пpeз 
cъщия пepиoд нa 2014 

г.  Cpeднaтa  пoлeзнa 
плoщ нa eднo жилищe 
e нaмaлялa дo 86,7 ĸв. 
м, или c 1,6 ĸв. м пo-
мaлĸo в cpaвнeниe c 
миналата година. Tyĸ 
влизaт нe caмo cтaитe, 
нo и бaлĸoнитe, бaнитe, 
тoaлeтнитe, ĸopидopитe и 
cпoмaгaтeлнитe пoмeщe-
ния. Haй-пpocтopни жи-
лищa ce cтpoят в Coфия 
и Cливeн - средно пo 

около 150 ĸв. м. Ha про-
тивоположния полюс ca 
Bидин и Bpaцa, ĸъдeтo 
нoвитe aпapтaмeнти ca 
пo eдвa 57,7 ĸвaдpaтa. 
Πpeз тpeтoтo тpимece-
чиe aĸт 16 ca пoлyчи-
ли 411 ĸъщи, 88 блoĸa 
и 55 вили. Haй-мнoгo 
жилищни  cгpaди  ca 
въвeдeни в eĸcплoaтaция 
във Bapнa,  Бypгac и 
Πлoвдив, дoĸaтo в Cи-

лиcтpa, Kюcтeндил и 
Блaгoeвгpaд paзpeшeниe 
зa пoлзвaнe ca пoлyчили 
caмo пo eднa еднофaмил-
нa ĸъщa.

Haй-мнoгoбpoйни ca 
двуcтaйнитe aпapтaмeн-
ти, ĸoитo ca 40% oт нo-
витe  дoмoвe .  Bcяĸo 
чeтвъpтo жилищe e c 3 
cтaи. B eĸcплoaтaция ca 
въвeдeни и 80 жилищa c 
6 и пoвeчe cтaи.

Обекти на световно-
то наследство на ЮНЕ-
СКО вдигат цените на 
имотите в съседство. 
Това сочи проучване на 
PropertyWire, според ко-
ето жилищата в такива 
райони са с 27% по-скъ-
пи.

В Лондон имотите в 
близост до Уестминстър-
ския дворец и Уестмин-
стърското абатство са с 
най-висока средна цена 
- над 1,715 млн. паунда. 
За сравнение средният 

жилищен имот на Ос-
трова се оценява на мал-
ко над 284 хил. паунда. 

Най-достъпната лока-
ция в близост до обект 
на световното наслед-
ство са Оркнейските ос-
трови в шотландия. Жи-
лищата до неолитните 
паметници там струват 
малко над 130 хил. паун-
да, което е със 178% по-
малко от средната цена 
до обект на ЮНЕСКО 
в Англия (над 362 хил. 
паунда).

Проучването показва 
още, че колкото по-дълго 
даден паметник е имал 
статут на световно на-
следство, толкова по-ви-
соки са цените на имо-
тите в района. Първите 
10 обекта на Острова, 
които са получили такъв 
статут в периода меж-
ду 1986 и 1987 г., имат 
средна цена близо 425 
хил. паунда, спрямо едва 
275 хил. паунда на па-
метниците, избрани след 
2000 г.

ИМОТИ

Пазарът на недвижимости ще привлича 
повече инвеститори през 2016 г.

Петзвездният „Со-
фия хотел Балкан“ ста-
ва част от най-голямата 
имотна сделка в бран-
ша. до нея се стигна, 
след като американ -
ската верига „Marriоtt“ 
купи  конкурент а  си 
„Stаrwоod“. Новосъз-
дадената формация ще 
бъде най-крупната ком-
пания за хотели в света, 
съобщи CNN. 

Взети заедно, двете 
вериги ще управляват на 
франчайз 5500 хотела с 
общо 1,1 милиона стаи. 
Мегакомпанията ще се 
разпростира върху 100 
държави в целия свят.

Марките под шапката 
на „Starwood“ включват 
„W Hotels“, „St. Regis“, 
„Westin“, „Sheraton“ и 
„The Luxury Cоllectiоn“. 
Последната има обект 

и у нас - „София хо-
тел Балкан“, който до 
2014 г.  беше част от 
„Sheraton“.

Освен едноименната 
верига, „Marriott“ държи 
и хотелите „Courtyard“ и 
„Residence Inn“.

Общите приходи на 
двете компании за 12-те 
месеца до 30 септември 
2015 г. възлизат над 2,7 
млрд. долара.

Софийски хотел – част от 
най–голямата сделка в бранша

ЮНЕСКО вдига цените на жилищата

40% от новите домове са двустайни

Очакват се качествени проекти при 
офисните и логистичните площи
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Регионална система за 
управление на отпадъци-
те в Аксаково бе открита 
миналата седмица от пре-
миера Бойко Борисов, ми-
нистъра на околната среда 
и водите Ивелина Василе-
ва, на транспорта Ивайло 
Московски и на спорта 
Красен Кралев. Новото 
съоръжение ще обслуж-
ва близо 365 000 души 
от общините Аксаково, 
Белослав и Варна. В из-
пълнение на проекта, фи-
нансиран по Оперативна 
програма „Околна среда 
2007-2013“, са изградени 
депо, сепарираща и ком-
постираща инсталация. 

Стойността на инвес-
тицията в съоръжението, 
което вече е въведено в 
експлоатация, е 28,2 млн. 
лв. 

„Само за година сме 
дали над 350 млн. лв. за 
пречиствателни станции 
и съоръжения по море-
то. Последно ни остава 

на „Златни пясъци“. Па-
ралелно работим и по 
АМ „Хемус“. Смятам, че 
бързо ще напреднем през 
следващите години“, за-
яви премиерът Бойко Бо-
рисов.

По думите на минис-
търа на околната среда и 
водите Ивелина Василева 
предстои пречиствател-
ната станция в комплекс 
„Златни пясъци“ да бъде 
модернизирана и разши-

рена с 48 милиона лева. 
Част от сумата е за възста-
новяване на инвестици-
ята, която община Варна 
направи в дълбоководното 
заустване на отпадни води 
в курортния комплекс, 
каза още Василева, която 
подписа договора по про-
екта с кмета на краймор-
ския град Иван Портних. 
Според министъра рабо-
тата може да започне още 
през пролетта на 2016 г. 

Агенция „Пътна инфра-
структура“ отпуска до-
пълнителни 4 925 000 лв. 
чрез обявяване на нова 
обществена поръчка за 
обхода на Монтана.

Предмет на заданието 
е: „Избор на изпълнител 
за извършване на допъл-
нително проектиране и 
строително-монтажни 
работи за обект Път І-1 
(Е79) Обходен път на гр. 
Монтана от км 102+060 
до км 114+512.20, подо-

бект: Стабилизиране и 
укрепване на теренната 
основа и откосите на пътя 
в участъци от км 108+660 
до км 109+000 и от км 
109+000 до км 109+300“.

З а  у ч а с т ъ к  о т  к м 
108+660 до км 109+000 е 
предвидено изграждане 
на дренажна призма, а за 
този от км 109+000 до км 
109+300 - на дренажни 
ребра в изкопните берми. 

В цитираните два учас-
тъка в процеса на стро-

ителството се появяват 
проблеми, които по твър-
дения на изпълнителя 
дЗЗд „Обход Монтана“ 
са направили невъзможно 
реализирането на съответ-
ните дейности и са обо-
сновали необходимостта 
от допълнителни проуч-
вания. целта е да се пред-
приемат мерки за стаби-
лизиране и укрепване на 
теренната основа и отко-
сите на пътя в участъците.

Още в началото на сеп-

тември стана ясно, че из-
пълнението на големите 
съоръжения на обходния 
път е на финален етап. 

Проектът  „Път I -1 
(Е79) Обходен път на гр. 
Монтана от км 102+060 
до км 114+512,20“ се 
съфинансира от Кохези-
онния фонд на Европей-
ския съюз и националния 
бюджет чрез ОП „Транс-
порт“ 2007-2013 г. Обща-
та дължина на трасето е 
12,452 км.

Пътната агенция отпуска още 5 млн. лева за обхода на Монтана

ИНФРАСТРУКТУРА

Пречиствателната станция на „Златни пясъци“ ще бъде модернизирана през 2016 г.

Въведоха в експлоатация система за 
управление на отпадъците в Аксаково

Министър Ивелина Василева и кметът на Варна Иван 
Портних подписаха договора за модернизация на пречис-
твателната станция на “Златни пясъци”

Премиерът Бойко Борисов и още трима министри прерязаха лентата на новото съоръже-
ние в Аксаково

Чуждестранни компа-
нии са заявили готовност 
да започнат проучване и 
търсене на находища на 
нефт и газ на сушата у 
нас, информира зам.-ми-
нистърът на енергетиката 
Жечо Станков на конфе-
ренция в София.

Единият блок, влизащ 
в проучвателния район, е 
на територията на пет об-
ласти - започва от дунав, 
Монтана, Враца, Ловеч и 
обхваща част от София-
област. Той е наречен 
„Видин-запад“. Вторият 
е изцяло във Варненска 
област.

Тъй като към момен-
та има повече от една 
компания с интерес да 
прави сондажи, до края 

на годината ще бъде обя-
вен конкурс, обявиха от 
Министерството на енер-
гетиката. Зам.- министър 
Станков смята, че до сре-
дата на 2016 година ще 
бъде избрана фирмата, 
която ще търси нефт и 
газ в тези територии.

Турция и България 
веднага възобновяват 
преговорите по изграж-
дане на интерконекто-
ра между двете страни. 
Това обещаха по време 
на газовата конференция 
зам.-министърът Стан-
ков и турският посланик 
в България Сюлейман 
Гьокче. „Турция искрено 
иска този интерконек-
тор“, потвърдил турският 
дипломат.

Конкурс за фирми, които 
да търсят нефт и газ у нас
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Газовите проекти на 
България със съседните 
държави Румъния, Сър-
бия, Гърция и Турция са 
част от енергийните ин-
фраструктурни проекти, 
одобрени като ключови 
от Европейската коми-
сия.

В Брюксел вече е ут-
върден списък от общо 
195 проекта, които тряб-
ва да помогнат за укреп-
ването на Европейския 
енергиен съюз и да ди-

версифицират енергий-
ните източници, както и 
транспортните маршру-
ти, по които суровините 
стигат до Европа.

В списъка са вклю-
чени 108 електроенер-
гийни проекта, 77 газо-
ви проекта, 7 петролни 
проекта и три - за ин-
телигентни енергийни 
мрежи. За реализацията 
на единния енергиен па-
зар от ключово значение 
е посочена и идеята за 

газов хъб в България. 
Изграждането на нужна-
та инфраструктура също 
присъства в списъка на 
проектите.

Сред останалите мер-
ки, които трябва да бъ-
дат реализирани у нас и 
в региона, са и проекти 
за изграждане на елек-
тропроводи между Бъл-
гария и Гърция и между 
България и Румъния.

Проекти от общност-
но значение са и газова-

та ни връзка с Гърция и 
модернизацията на газо-
преносната система на 
България. Те са част от 
работата на ЕК за реали-
зацията на Южния газов 
коридор. В тази област 
е много важен и интер-
конекторът между Бъл-
гария и Сърбия, както и 
този за Eastring, в който 
България участва. Обя-
вените проекти ще могат 
да получат финансиране 
по  механизма „Свързана 

Европа“, чийто общ бю-
джет за периода 2014–

2020 година е в размер 
на 5,35 млрд. евро.

ИКОНОМИКА

държавата губи между 
300 и 500 милиона лева 
от неплатени данъци в 
туризма, изчислиха екс-
перти в сектора. Според 
представители на туропе-
раторите и хотелиерите 
делът на сивата икономи-
ка в бранша е над 60%. 
Тези данни показват, че 
ако приходите от нощув-
ки и допълнителни ус-
луги за 2014 г. са 6 млрд. 
лв., то реално оборотът 
на сектора е бил близо 10 

млрд. лв. Заради липсата 
на реални сведения за 
броя нощувки и дори за 
местата за настаняване 
- квартири, хостели, пан-
сиони и семейни хотели, 
държавата няма и реална 
статистика. По-страшни 
обаче са щетите за бю-
джета.

Това бе и една от при-
чините по време на вто-
рия служебен кабинет 
зам.-министърът на ту-
ризма Бранимир Ботев 

заедно с МВР и дАНС 
да разработи система, ко-
ято да свързва хотелите 
с органите на реда. Иде-
ята бе информацията за 
настаняването да отива 
директно в полицията, а 
оттам - в дАНС.  

Министърът на тури-
зма Николина Ангелкова 
обаче замрази проекта за 
свързаност на хотелите. 
Преди дни тя обеща до 
края на годината систе-
мата да заработи.

Бизнесът е натрупал 
близо 1 млрд. лв. в бан-
ките само за три месеца. 
Общата сума на влогове-
те на фирмите в края на 
юни е 15,85 млрд. лв., а 
в края на септември на-
раства до 16,82 млрд. лв. 
Ръстът на спестяванията 
е с 973,9 млн. лв., или с 
6,1%, сочат данните на 
БНБ. Прави впечатление, 
че се увеличава броят на 
всички депозити на пред-
приятията със суми над 
2500 лв. Най-голям ръст 
от 8,1-8,2% има при вло-

говете със суми между 30 
хил. и 40 хил., между 200 
хил. и 500 хил. и над 1 
млн. лв. Това показва, че 
както малките и средните 
фирми, така и големите 
компании задържат ин-
вестициите си и трупат 
сериозни суми в банкови 
сметки. Само за три ме-
сеца депозитите на пред-
приятия със суми над 1 
млн. лв. са се увеличили 
с 175, до 2311 броя. А об-
щият обем на средствата 
в тях е нараснал с 526 
млн. лв. до 8,84 млрд. лв.

През третото тримесе-
чие на годината намаля-
ват само малките депо-
зити на фирми със суми 
до 2500 лв. Техният брой 
пада с 2853 до 402 361 
броя.

Ограничаването на 
инвестициите от стра-
на на бизнеса си личи и 
от обема на отпуснатите 
кредити. През третото 
тримесечие на годината 
общият размер на заеми-
те за бизнеса е нараснал 
само с 0,3%, или с 82,58 
млн. лв., до 31 млрд. лв.

Осигуряване на жилище и 
стипендии срещу завръщане 
в родния град, данъчни об-
лекчения за фирмите, които 

откриват нови работни мес-
та – това са част от мерките, 
които кабинетът предвижда в 
опит да съживи икономиката 

в Северозападна България, 
Родопите, Странджа-Сакар, 
пограничните, планинските 
и полупланинските слабораз-
вити райони. Мерките са част 
от целенасочена инвестици-
онна програма за съживяване 
на обезлюдените и бедните 
региони на България. Първа-
та й част вече е публикува-
на за обществено обсъждане 
от Министерството на ре-
гионалното развитие. целта 
е да се повиши заетостта и 
да се привлекат инвестиции 
в тези региони с подкрепа 
от държавата. Става дума за 
проекти за над 6 млрд. лв. в 
изоставащите региони, които 
обхващат 53.7% от терито-
рията и 29% от населението. 
В документа са събрани вече 
известни намерения и про-
екти на общините, за които 

се очаква финансиране по 
европейските фондове в пе-
риода 2014-2020 г., а някои от 
мерките напомнят решения 
от 1982 г., когато е приета 
програма за ускорено соци-
ално-икономическо разви-
тие на селищните системи от 
граничните райони и Стран-
джанско-Сакарския край. 
Приложеният подход е  само 
за хората, останали да живеят 
и работят на територията не 
по-малко от 10 години. Но-
вите моменти в документа са 
обобщени във вече обявени 
проекти на общините и част-
ния сектор. Намеренията са 
те да бъдат финансирани по 
новите оперативни програми 
в периода 2014-2020 г. За биз-
неса се предвижда субсидия 
от 50% върху лихвите по ин-
вестиционни кредити, както 

и възможност за наемане на 
терени и сгради в индустри-
ални зони или паркове от 
предприятия, осъществява-
щи дейност на територията 
на съответния район. В гра-
фа „Банка идеи“ са описа-
ни проектите, за които няма 
финансиране и „достатъчно 
изяснена същност“ - депа за 
отпадъци, ВиК мрежи, авто-
морги, ремонти на пътища 
втори и трети клас. Например 
в Лом се предвижда изграж-
дане на бизнес инкубатор и 
на рибарско пристанище, а 
в Белене - пазар на стоки от 
агросектора, малки и средни 
предприятия от региона. Във 
Враца ще се прави нов логис-
тичен парк, в Троян - бизнес 
зона, в Козлодуй - техноло-
гичен иновационен център, в 
Чупрене - фермерски пазар.

Държавата губи половин милиард 
лева от неплатени данъци в туризма

Депозитите на 
бизнеса се увеличават

Осигуряват жилище срещу връщане в родния град

Газовите проекти на България – ключови за ЕС
Общият бюджет за периода 2014– 2020 година е в размер на 5,35 млрд. евро
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Варна ще има нов ста-
дион до края на 2018 го-
дина. Тогава трябва да 
бъде окончателно завър-
шен строежът на еднои-
менното спортно съоръ-
жение в града. Вече е го-
тово първото ниво от под-
земния паркинг, както и 
подпорната стена на една 
от трибуните. Чашата на 
стадиона ще бъде изгра-
дена във втория етап на 
строителството, което ще 
започне през март 2016 г. 
Това стана ясно при ско-
рошната инспекция на 
министъра на младежта и 
спорта Красен Кралев на 
строителната площадка.

Проектът за нов град-
ски стадион във Варна бе 
разработен от германска-
та архитектурна компа-
ния GMP International , но 
впоследствие бе прера-
ботен от български екип, 
за да бъде свалена цената 
за реализацията му. От 
първоначалния план са 
отпаднали тежки метал-
ни конструкции, тъй като 
е променен начинът, по 
който ще бъдат укрепени 
козирките на трибуните. 
Внесени са корекции и в 
цялата визия на стадиона. 
Поради липса на сред-
ства за реализацията му 
от него вече отпаднаха 
над 10 хиляди от пред-
варително обявените 30 
хиляди места. Ангажи-

раните с изпълнение на 
мащабния проект уточня-
ват, че проектът на GMP 
International е бил концеп-
туален и впоследствие е 
бил адаптиран максимал-
но към площадката във 
Варна. Практиката показ-
ва, че това е честа практи-
ка сред инвеститорите.

Моловете също започ-
ват с проекти на между-
народни компании, които 
след това преработват, за 
да се стигне до реализа-
ция.

Новият стадион „Ва-
рна“ ще разполага с 22 
000 седящи места, ще има 
и 3-етажен подземен пар-
кинг за 1500 коли. Играл-
ното поле ще бъде разпо-
ложено в посока север-юг, 
за да може на него да се 
провеждат международни 
срещи. до момента ста-
дионът не отговаряше на 
изискванията на УЕФА, 
тъй като вратите му бяха 
съответно на изток-за-
пад - построени по този 
начин през социализма 
заради красивата гледка 
към морето. Необходима-
та инвестиция се изчис-
лява на 75 млн. лв, като 
се планира икономия от 5 
млн. лв. За грубия строеж 
средствата са около 50 
млн., а за проектите, под-
готвителните дейности и 
укрепването досега „Хи-
мимпорт“ са изразходва-

ли почти цялата сума от 
възлизащата на повече 
от 22 млн. лв. вноска, с 
която участват в „Спортен 
комплекс Варна“. В него 
компанията държи 65%, а 
общината има 35% заради 
апортираните си терени с 
обща площ 154 декара. 

След инспекцията на 
строежа на стадиона ми-
нистър Красен Кралев 
заедно с кмета на Варна 
Иван Портних и област-
ния управител Стоян Па-
сев са проверили на мяс-
то как протича ремонтът 
на Юнашкия салон. Вече 
е готова залата за тре-
нировки, която ще бъде 
предоставена на местните 
клубове по бойни спор-
тове. 

Спортният шеф е по-
твърдил, че в момента 
върви избор за изпълни-
тел на ремонта на зала 
„Владислав“, който ще 
бъде финансиран със 
средства от Министер-
ството на младежта и 
спорта. Подготвя се са-
нирането на Спортното 
училище „Георги Бенков-
ски“ - Варна, в напредна-
ла фаза са и преговорите 
за басейна на Висшето 
военноморско училище 
„Никола Йонков Вапца-
ров“, който се предвижда 
да бъде ремонтиран и от-
ворен за свободен достъп 
на гражданите.

Завършват новия стадион 
„Варна“ до края на 2018Уа
Съоръжението покрива изискванията на УЕФА 
и ще приема срещи от международни турнири

Община Пловдив ще 
съдейства на футболен 
клуб „Локомотив“ Плов-
див за намирането на 
тренировъчно игрище в 
града, защото много чес-
то на „смърфовете“ им 
се налага да тренират из-
вън Пловдив, стана ясно 
след среща на кмета на 
града Иван Тотев с новия 
собственик на отбора, 
бизнесмена Христо Кру-
шарски. 

Според кмета Тотев 
до 1 година трябва да 
бъде уреден и въпросът 
с отдаването на конце-
сия на стадион „Локомо-
тив“ за 30 години. Той 
припомни, че подобна 
концесия е била готова 
още през 2012-а година, 
но тогавашният собстве-
ник на „черно-белите“ от 
Пловдив - Коко динев, 
се е отказал в последния 
момент.

Едно от условията в 
концесионния договор ще 
бъде стадионът да бъде 
ремонтиран така, че да 
може да приема и мачове 
от европейските турнири.

В  п о - д ъ л го с р оч е н 
план местната админи-
страция иска да съдейст-
ва на отбора с намиране-
то на терен за изгражда-
не на спортна база, по-
добна на тази на другия 
пловдивски тим - Ботев.

Дават на концесия за 30 години базата на „смърфовете“
пловдив
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Новият тренд в инте-
риорния дизайн - плава-
щите и висящите легла, 
се превръща в неверо-

ятно допълнение към 
всяка модерна спалня. 
Те са прекрасен вариант 
да придадем на поме-
щението изключително 
въздействащ ефект. ди-
зайнерите вече доба-
вят и LED осветление, 
което моментално го 
превръща в истински 
оазис. Плаващите легла 
имат невидима основа и 
се отличават с липсата 
на крака. Те създават 
илюзията, че креватът 

виси във въздуха. Пра-
вят се и такива с про-
зрачни или огледални 
опори, които могат да 

се забележат само от 
определен ракурс. Този 
тип легла се вписват 
идеално в почти все-
ки интериор. Например 
естествените рамки от 
дърво и таблите с дър-
ворезба прекрасно сто-
ят в традиционна или 
ретро спалня. Гладките 
лакирани повърхности 
пък съответстват на по-
модерните трендове. За 
по-романтична визия са 
подходящи тапицирани-
те табли и платформи, а 
по-строга или „мъжест-
вена“ визия се постига 
с кожена платформа в 

тъмен цвят. Висящи-
те легла също могат да 
добавят очарователен 
шик към всеки дом, а 
защо не и към някоя 
огромна градина или 
тераса. Този тип легла 
са достатъчно необи-
чайни, за да успеят да 
създадат зашеметяващ 
визуален контраст. ди-
зайнът им е вдъхновен 
от красивите хамаци, 
които са неизменна част 
от всеки курорт.  По 
тази причина висящите 
легла създават усещане 
за спокойствие и лукс 
същевременно. Когато 

човек спи или си по-
чива в подобно легло, 
сякаш се рее в небето. 
Освен това деликатно-

то полюшване помага 
и за по-бързата среща 
със съня. Така че те са 
идеалното решение за 

справяне с безсънието.
И ако все още сте в 

колебание какъв тип 
усещане искате да си 
създадете, имайте пред-
вид, че плаващите лег-
ла „пренасят“ тялото 
в състояние на безте-
гловност, сякаш си в 
космически кораб. до-
като висящите спални 
се асоциират повече с 
корабни каюти или с 
тропически плажни къ-
щички. 

ИНТЕРИОР

Спокойствие и лукс във въздуха
Висящите легла са едни от най– предпочитаните допълнения към модерната спалня
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Конструкция от бам-
бук, представена от сту-
дио „Penda“ по време на 
Седмицата на дизайна в 
Пекин, демонстрира нов 
подход към застроената 
среда в градовете. 

Авторите на проекта са 
убедени, че екологичното 
строителство е особено 
актуална тенденция в съв-
ременността с оглед на 
замърсяването на въздуха, 
икономическата криза и 
настоящото състояние на 
градското планиране, ко-
ето те определят като из-
ключително безотговорно. 

Използването на ес-
тествен материал като 
бамбука предоставя въз-
можност за конструиране 
на леко разтеглива модул-
на система, която може 
да издържи на увелича-
ващото се натоварване на 
сградата.

В процеса на строител-
ство е приложен прин-
ципът на регенерация на 
материала - на мястото на 
едно засадено бамбуково 
стъбло израстват две нови, 
в резултат на което кон-
струкцията се оказва об-
вита в гъста растителност. 

След демонстрацията 
по време на Седмицата на 
дизайна съоръжението е 
преместено в окръг Анжи 
в Източен Китай, който 
е най-големият износи-
тел на бамбук в региона. 
целта на транспортира-
нето е по-нататъшното 
разширение на модулната 
конструкция.

В бъдеще тя може да се 
разрасне до размерите на 
градски квартал, включ-
вайки не само жилищни, 
но и обществени прос-
транства, а също мостове 
и плаващи елементи. 

Планирано е бамбуко-
вата растителност, която 
ще се появи в резултат на 
това строителство, да зае-
ме 250 акра.

Бамбукова гора „поглъща“ Китай
Авторите на проекта се обявяват против безотговорното градско планиране
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На 150 км от Лион и на 
една ръка разстояние от 
Женевското езеро в депар-
тамента От Савой (Haute-
Savoie)  е  разположен 
френският курорт Анеси 
(Annecy). Известен е още 
като Савойската Венеция, 
заради реката канал Тиу, 
която го разделя. Каналът 
е естествено продължение 
на езерото Анеси - едно от 
най-живописните и еколо-
гични кътчета на Европа. 
Французи и швейцарци от 
векове спорят за правото 
да се чувстват „у дома“ в 

Анеси. Градът е бил из-
вестен като столица на 
графство Женева, а след 
средата на шестнадесети 
век в него се настанява 
женевската епархия. де-
сетилетия собственици на 
езерния остров са били 
женевските графове, а тя-
хна обител е замъкът Пале 
дьо Лил, който последова-
телно е служел като съдеб-
на и сметна палата и за-
твор. Изграден е като кре-
пост в река Тиу (Thiou), 
във формата на триъгъл-
ник, за да прилича на пла-

вателен съд. днес в него 
се помещава исторически-
ят музей на града, а тури-
стите могат да го посетят 
както през малък мост, 
така и с лодки. В кулата на 
замъка има обсерватория 

и аквариум с езерни риби. 
В района вили имат някои 
от богатите наследници на 
графските фамилии, кои-
то прекарват ваканциите 
си в компания на прияте-

ли и гости. За ценителите 
на впечатляващи гледки 
задължителна спирка в 
Анеси е другият замък - 
Монтротие (Montrottier), 
от който се разкрива за-
шеметяващ изглед към 

връх Монблан. В близост 
до него дискретно скрити 
в планинското подножие 
са елитни СПА центро-
ве, предпочитани от по-
литици, артисти и модни 

знаменитости. Релаксът в 
тях е гарантиран заради 
съчетанието на лукс, безу-
пречна чистота, „космиче-
ска“ апаратура за разкра-
сяване и спокойствието на 
един от най-екологичните 
курорти в Европа. дви-
жението на автомобили 
в него е сведено до ми-
нимум, а придвижването 
става освен пеша и с ве-
лосипеди, водни скутери 
и лодки. Любимо място 
за разходки в Анеси е гра-
дината на Европа (Jardin 

de Europe), която гали се-
тивата с многобройните 
си алеи, фонтани, статуи 
и изящни пейки. Хуба-
вите по френски бистра 
покрай основния воден 
канал, запазените сгради с 
традиционна савойска ар-
хитектура, както и фактът, 
че дори и през януари пей-
зажът остава зелен, а езе-
рото Анеси не се покрива 
с лед, правят това място 
предпочитана дестинация 
за тези, които могат да си 
го позволят.

ПъТЕшЕСТВЕНИК

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

От векове французи и швейцарци спорят кой да нарече шикозния планинско–е зерен курорт свой

Анеси У СПА глезотии и приключения 
с женевски графове под Монблан
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300 хиляди лева от-
пуска правителството за 
ремонт на българската 
църква в Берлин. Това 
стана ясно дни след 
провелата се среща на 
министър-председателя 
Бойко Борисов със За-
падно- и Средноевропей-
ския митрополит Анто-
ний. По време на разго-
вора владиката предста-
вил и плановете си за 
разширяване на дейност-
та на енорийския център 
към храма, който към мо-
мента успява да осигури 
подслон на 400-500 бъл-
гари годишно, а след ре-
монта ще може да помага 
на 1300-1500 наши съна-
родници. Така центърът 
ще започне да изпълнява 
в пълнота мисията си за 
обгрижване на българи-
те, посочи митрополит 
Антоний. Енорийският 
център се намира в крип-
тата на храма и се състои 
от зала за провеждане 
на обучителни семина-
ри, която ще започне да 
се използва за социална 
трапезария, малка биб-
лиотека, канцелария и 
спално помещение със 
санитарен възел. След 
ремонта ще бъдат назна-
чени трима души, които 
ще се грижат за изпадна-
лите в беда наши съна-
родници, както и да им 
осигуряват медицинска и 
социална помощ.

църквата се намира в 
квартал Neukölln на те-
риторията на Kirchhof 

Jerusalem. Изградена е в 
типичния за Берлин не-
оготически стил (т.нар. 
„тухлена готика“) и се 
ползва само от българ-
ската общност. Храмът 
се предоставя безплатно 
от Евангелската църк-
ва в Германия, при ус-
ловие че се ремонтира 
и поддържа. договорът 
продължава 30 години 
с опция за закупуване 
след 10-ата година. Сгра-
дата е построена през 

1899-1900 година. до 
1995 г. тя се е използвала 
от евангелската община 
„Йерусалим“. От тогава 
до 2002 г. сградата пус-
тее. Поетапно се правят 
ремонти, като най-на-
пред е подменен течащи-
ят покрив. Предприети 
са мерки за постепенно 
премахване и на влагата 
вътре. Малко по-късно е 
реставриран красивият 
стъклопис на северния 
прозорец, поправена е и 

камбанарията. От 2003 г. 
в църквата започва да се 
отслужва неделна литур-
гия, както и съботна ве-
черня. През 2005 година 
храмът е осветен от мит-
рополит Симеон, епис-
коп Тихон, архимандрит 
Харалампи и други ду-
ховници. 

Междувременно със 
средства от дарения се 
монтира иконостас, а 
стените са изографисват. 
Подновена е и електро-

инсталацията. Все още 
обаче не е разрешен про-
блемът с подпочвената 
вода, която избива през 
основите на храма и 
руши стените и интерио-
ра. За да се предотврати 
нейното просмукване, е 
необходимо основите да 
бъдат изолирани. Пред-
стои и изграждането на 
ново пространство в су-
терена, където вярващи-
те да могат да се събират 
и да беседват след служ-

ба. В момента в притвора 
на храма се прави и цър-
ковен магазин, където 
ще се продават книги на 
православна тематика, 
както и икони. 

Българската право-
славна църковна община 
в Берлин се надява, че 
отпуснатите от прави-
телството средства ще 
покрият разходите за ре-
монти и ще решат голяма 
част от проблемите на 
настоятелството. 

Правителството отпусна 300 хиляди лева за реконструкция и разширение на храма

Ремонтират българската църква в Берлин


