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Философията „умен град“ превзема 
и България

интервю На стр. 6 каб На стр. 8-9

Какви са първите задачи пред 
главния архитект на столицата?

Подробности на стр. 4-5

www.bosstore.bg

на фокус На стр. 12-13

Половин милиард за пътни 
ремонти до края на годината

Арх. Костадин Сандев:

Законът не е достатъчен 

за опазването 

на културното 

наследство

Следващият брой на вестник “Строителство Имоти”  ще излезе на 9 май 2016 г.
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Магистралите да се 
строят и на концесия - 
това предвижда изцяло 
нов закон, предложен за 
обсъждане на правител-
ствения сайт strategy.bg. 
Той ще отмени дейст-
ващите сега Закон за 
концесиите и Закон за 
публично-частното парт-
ньорство.  С него ще 
може да се дават кон-
цесии за строителство, 
за услуги, както и за 
ползване на държавна и 
общинска собственост. 
Ст арият  закон  също  
позволява концесии за 

строителство, но до този 
момент тази опция не е 
използвана за нито един 
значим инфраструктурен 
обект, се посочва в моти-
вите към проекта.

С приемането на но-
вия норматив концесията 
ще може да се използва 
за инфраструктурни, об-
разователни, културни, 
спортно-туристически, 
рекреационни, здравни, 
охранителни и др. об-
ществени услуги, които 
не могат да се предос-
тавят от държавата или 
общините поради липса 

на достатъчен финансов 
ресурс. 

С промените се дава 
възможност държава-
та и общините, както 
и дружества с над 50% 
държавно или общин-
ско участие да учредяват 
или да участват в тър-
говски дружества, чийто 
капитал не е изцяло тя-
хна собственост, без да 
се провежда процедура 
за обществена поръчка. 
Това ще става с решение 
на Министерския съвет 
или ОбС, се казва още в 
мотивите към проекта.

ОТ СедМицаТа

Строят магистрали на концесия
Публично– частните партньорства ще се осъществяват по нови правила

Ще продължим да раз-
виваме античния ком-
плекс „Сердика“. Този 
ангажимент пое преми-
ерът Бойко Борисов при 
откриването на рестав-
рирания античен кул-
турно-комуникационен 
комплекс „Сердика“ на 
столичното Ларго. По 
думите му, намерени-
ята са мястото, където 
сега свършва музеят и 
започва 37 кв. м мозайка, 
догодина да бъде разши-
рено и доразвито. Над 
15 млн. лв., осигурени 
от ОП „Регионално раз-
витие 2007-2013“, са ин-
вестирани в разкрива-
нето, реставрирането и 
адаптирането на части 
от древна Сердика за ту-
ристически посещения. 
Откриваме този дълго-

очакван и много изстра-
дан обект, каза минис-
търът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Лиляна Павлова. 
Тя напомни, че веднага 
след старта на проекта са 
възникнали много спо-
рове и дебати и за пове-
че от година и половина 
проектът е бил замразен. 
Министърът на култура-
та Вежди Рашидов оба-
че имаше амбицията и 
енергията да го възстано-
ви и довърши, подчерта 
Павлова.

По думите й, Ларгото 
е част от петте ключови 
проекта, които са финан-
сирани със средства от 
оперативната програма. 
Над 53 млн. лв. е инвес-
тицията, с която е за-
вършен цял ансамбъл от 

прекрасното културно-
историческо богатство 
на София - Ларгото, На-
ционалният музей на Со-
фия (Квадрат 500), Наци-
оналната художествена 
галерия в бившият цар-
ски дворец, базиликата 
„Света София“ и Музеят 
за история на София в 
бившата баня. Благодаре-
ние на европейската со-
лидарност експонирахме 
над 155 обекта, с които 
може да се гордеем, из-
тъкна тя и допълни, че 
през настоящия програ-
мен период до 2020 г. по 
ОП „Региони в растеж“, 
чрез Фонда за туристиче-
ска инфраструктура, ще 
бъдат вложени още над 
200 млн. лв. в обекти на 
културно-историческото 
ни наследство.

Нов начин за изчис-
ляване на такса „смет“ 
за граждани обмислят от 
Министерството на фи-
нансите. Предложението 
според Правителствения 
Портал за обществени 
консултации е да се пре-
махне връзката й с данъч-
ната оценка на жилището. 
Това са част от проме-
ните в Закона за местни-
те данъци и такси, които 
трябва да влязат в сила 
от 2017 г. Оттогава такса 
„смет“ да се изчислява 
в зависимост от количе-
ството на изхвърлените 
отпадъци или на броя 
на живеещите в имота, 
планират от ведомството. 
Проектът е разработен на 
принципа „Замърсителят 
плаща“.

Очаква се ефектът от 
промяната да бъде уве-
личение на такса „смет“ 
за домакинствата с много 
членове и намаление за 
самотно живеещите соб-
ственици на големи апар-
таменти.

Общинските съвети ще 
определят базата, на коя-
то ще се изчислява нало-
гът. Те ще избират между 
вариантите „индивиду-
ално измерено количе-
ство битови отпадъци за 
имота, включително чрез 
изразходвани за година 
торби за смет“ или „брой 
ползватели“. Когато так-
сата се определя според 
броя на обитателите, ще 
се въвежда допълнител-
но диференциране - дали 
имотът се използва като 

жилище, или за бизнес. 
ако базата е количеството 
на отпадъците, общината 
може да определи мини-
мален брой торби, които 
да закупи гражданинът 
или фирмата за годината. 
Според проекта, законът 
ще посочва точно кои ус-
луги, извършвани от об-
щината, трябва да се пла-
щат с парите от таксата.

Те са три - събиране 
и транспортиране на би-
тови отпадъци до съоръ-
жения и инсталации за 
тяхното третиране, обра-
ботка на битовите отпадъ-
ци в съоръжения и инста-
лации и поддържане на 
чистотата на териториите 
за обществено ползване 
в съответното населено 
място.

Такса „смет“ ще се определя от 
количеството изхвърлени отпадъци

Засега нито един значим инфраструктурен обект не е построен на концесия

ОП „Околна среда 
2007-2013“ (ОПОС) е на 
първо място сред опе-
ративните програми по 
реално изплатени сред-
ства - 1,854 млрд. евро, 
към 31 декември 2015 г. 
Това посочи министърът 
на околната среда и во-

дите ивелина Василева 
в доклада си за изпъл-
нението на програмата 
пред парламентарната 
Комисия по европейски 
въпроси и контрол на 
европейските фондовете. 
екоминистърът припом-
ни, че старата ОПОС е 

минала през много труд-
ности и предизвикател-
ства, но днес по оцен-
ки на финансовото ве-
домството тя е на първо 
място сред останалите 
оперативни програми. 
По думите й, през насто-
ящия период се запазват 

основните приоритети, 
като те ще бъдат над-
градени. досега са обя-
вени 13 процедури за 1 
млрд. лв., като преоб-
ладава броят на тези в 
сектор „Води“ - 6 броя. 
Създадени са и 884 нови 
работни места.

Старата ОП „Околна среда“ на първо 
място по изплатени средства

ПРОЕКТПремиерът Бойко Борисов:

Продължаваме да развиваме 
античния комплекс „Сердика“
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Ирина ГЕНОВА

В края на миналия 
месец взехме решение 
да отпуснем 35 милиона 
лева за довършване на 
строителството на зала 
„арена Бургас“, заяви 
премиерът Бойко Бори-
сов, който заедно с кмета 
на Бургас димитър Ни-
колов направи инспекция 
на строителните работи. 
Парите бяха пренасочени 
от неосъществената ре-
конструкция на Зимния 
дворец в София.

Спортното съоръжение 
се строи върху терен от 

47 декара на бивш военен 
имот, известен в морския 
град като „дивизията“. 
Разгърнатата застроена 
площ на спортното съ-
оръжение е над 22 хил. 
кв. м. 

и з г р а ж д а н е т о  н а 
спортния комплекс запо-
чна на 20 октомври 2014 
г., като първата копка бе 
направена от легендата 
на световната лека атле-
тика Сергей Бубка. 

Зала „арена Бургас“ 
ще е първата в България, 
която има под покрива 
си атлетическа писта по 
всички изисквания на 
иааФ. Комплексът ще 

разполага с 6500 места, 
условия и техническо 
оборудване за провежда-

не на местни, национални 
и международни състеза-
ния по различни видове 

спорт.
„арена Бургас“ ще 

бъде оборудвана със спе-

циални пространства за 
живо предаване на състе-
занията.

Катя КОСТОВА

Пускането на послед-
ната отсечка от втория 
лъч на столичния метро-
политен между станция 
„джеймс Баучър“ и кв. 
„Хладилника“ се плани-
ра да стане в последния 
ден на юли. Новината 
обяви кметът Йорданка 
Фандъкова по време на 
проверката на напредъка, 
която направи заедно с 
президента на Комитета 
на регионите към евро-
пейската комисия Марку 

Маркуля.
Фандъкова увери, че 

няма нищо против, ако 
строителите успеят да 
пуснат участъка по-ра-
но от крайния срок. Гос-
тът от еврокомисията, от 
своя страна, посочи, че 
е впечатлен от факта, че 
само за 6 години в сто-
лицата са били постро-
ени 21 км метролинии. 
„Очевидно имаме нужда 
от силна жена, която да 
накара мъжете да си вър-
шим работата както тряб-
ва“, заяви Маркуля по 
адрес на софийския кмет.

Плановете  на  сто -
личния метрополитен 
предвиждат през юни да 
започне движението на 
влакове без пътници, за 
да се изпита трасето. В 
началото на юли се оч-
аква да минат и прие-
мателните комисии на 
отсечката. С пускането 
в експлоатация на но-
вия участък подземната 
железница вече ще има 
общо над 40 км релсов 
път. Новите станции ще 
дадат възможност на още 
20 000 души да използ-
ват ежедневно най-бър-

зия и екологичен градски 
транспорт. От юли, малко 

преди метрото, над него 
по бул. „Черни връх“ ще 

тръгне отново и трамвай 
№ 10.

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:

Влакчетата по новата отсечка ще тръгнат пробно без пътници още през юни

С новия участък подземната железница ще има над 40 км релсов път

Метрото стига до „Хладилника“ в края на юли

Премиерът Борисов инспектира работата по „Арена Бургас“

Катя ТОДОРОВА

„Винербергер“ еООд 
е един от основните 
участници в програма-
та за достъпни еднофа-
милни домове „Моята 
къща“, представена във 
вторник. В нея ще се 
включат и други фирми 
на групата - „Земелрок 
щайн унд дизайн“ и 
„Пайплайф“.

искаме да дадем на 
клиентите устойчиво 
системно решение, каза 
управителят на „Винер-
бергер“ цанко Миланов. 
Участваме в програма-

та с няколко сегмента. 
Първият и най-големият 
е с нашите решения за 
стени с марката „Поро-
терм“. „Винербергер“ е 
в програмата и със сво-
ите керамични продукти 
за покривни системи 
„Тондах“. Този продукт 
се внасят от заводите 
ни в съседна Македо-
ния, както и от Унгария. 
Освен това чрез фирма 
„Земелрок щайн унд ди-
зайн“ групата на „Ви-
нербергер“ се включва 
в програмата „Моята 
къща“ с решенията за 
ландшафтна архитек-
тура. В община елин 

Пелин край София се 
произвеждат бетонови 
настилки - плочи, бор-
дюри, павета и т.н. Не 
на последно място са и 
системите за водоснаб-
дяване и канализация 
с марката „Пайплайф“. 
Заводът за изделията от 
този сегмент се намира 
в Ботевград, обясни още 
Миланов.

Всички фирми, участ-
ващи в програмата, га-
рантираме на клиентите 
си качествено и завър-
шено докрай системно 
решение, категоричен бе 
управителят на „Винер-
бергер България“.

„Винербергер“ с най–голямо участие в програма за строеж на достъпни къщи

 Управителят на “ВинербергерЯ Цанко Миланов (третият отляво) взе активно участие в 
дискусията
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Над 4300 участници от 
74 държави се включиха 
в тазгодишното издание 
на форума за технологии, 
иновации и инвестиции 
Webit.Festival, който се 
проведе в София. На те-
риторията на първия на-
учно-технологичен парк 
в региона събитието съ-
бра лидерите на новата 

икономика - водещи ме-
ниджъри, инвеститори и 
основатели на стартира-
щи компании. 

В рамките на два дни 
участниците обсъждаха 
теми, свързани с биотех-
нологиите, развитието на 
предприемаческата еко-
система, умните градове, 
умната енергия, устой-

чивото развитие, кибер-
сигурността, технологи-
ите и медиите. Форумът 
стартира със заявката, че 
София ще стане дигитал-
ната столица на новите 
пазари, а доказателство-
то, според организатори-
те, бе, че у нас има добри 
условия за правене на 
бизнес, както и подготве-

Редица иновации за 
подобряване стандар-
та на живот на гражда-
ните е приложила об-
щинската управа в Рие-
ка, третия по големина 
град в Хърватия. една 
от най-впечатляващите 
е системата за „градски 
карти“, с които хората 
могат да плащат пъту-
ванията си в градския 
транспорт, входа в музей 
или галерия, паркиране 
в центъра или посеще-
ние на спортно събитие. 
Картите се ползват от 
почти 40% от жителите 
на Риека, които са общо  
129 000. В момента мест-
ната община води прего-

вори картата да може да 
се ползва и като кредит-
на, както и за създава-
нето на мобилно прило-
жение за плащания през 
смартфон или таблет.

Разбира се, това не 
превръща администра-
цията във финансова 
институция. Напротив, 
всичко се случва с по-
мощта на публично-
частното партньорство. 
Градската управа е склю-
чила договор с банка, 
която изготвя картите и 
извършва транзакциите, 
докато общината ръко-
води всички останали 
услуги. ценният опит 
бе споделен пред учас-

тниците във форума за 
технологии, иновации 
и инвестиции Webit в 
София от кмета на Риека 
Войко Оберснел. По ду-
мите му, също както при 
дрехите, и в развитието 
на градовете има мода, 
а след здравословните, 
устойчивите и енерго-
ефективните градове е 
дошъл редът на „умни-
те“. Според него „умен“ 
е всеки град, който ми-
сли за гражданите си 
и се опитва да създаде 
сътрудничество с тях - 
като ги приема не само 
за потребители, но и за 
участници във всички 
процеси в града.

Гранд Хейвън в аме-
риканския щат Мичиган 
е първият в историята 
пример за „умен град“. 
цифровите технологии 
са станали част от жи-
вота на неговите около 
10 000 души население 
още преди 13 години. 
През 2003 г. местната 
власт започва тестване-
то на безжична мрежа 
в пределите на целия 
град. През май 2004 г., 
когато започва пълнома-
щабната й експлоатация, 
към нея се включват по 
около 300 души дневно. 
С Wi-Fi предаватели е 
покрита не само терито-
рията на града, но дори 

и акваторията на езеро-
то Мичиган на 2 км на-
вътре от крайбрежието. 
Това се оказва важно и 
изключително полезно 
както за работещите в 
риболовните компании, 
които са голям процент 
от местното население, 
така и за туристите.

Градските власти в 
Чикаго тестват инова-
ционна  идея ,  която 
представлява интернет 
платформа, наречена 
„интернет на нещата“ 
Тя включва поставянето 
из целия град на голям 
брой камери и датчи-
ци, които да следят за 
десетки различни па-

раметри на живота на 
мегаполиса.  Така се 
контролира и управлява 
по-ефективно автомо-
билният и пешеходни-
ят трафик по улиците, 
нивото на замърсеност 
на въздуха, на шума. 
датчиците улавят също 
така скоростта на вя-
търа, нивото на осве-
теност в града и много 
други важни за функ-
ционирането на Чикаго 
параметри. цялата тази 
информация се система-
тизира, за да се опреде-
лят проблемните места 
в градската инфраструк-
тура и да се търсят ре-
шения.

НАЧАЛОТО

Смарткарта за всички 
плащания в Риека

Гранд Хейвън и Чикаго решават 
проблемите си чрез интернет платформа

София с амбиции за дигитална столица

Философията „умен    град“ превзема и България

България е център на 
активно развиваща се 
иновационна екосистема 
и е лидер в регион със 
150 млн. души население, 
заяви президентът Росен 
Плевнелиев по време на 
откриването на форума за 
технологии, иновации и 
инвестиции Webit.Festival 
в София. По думите на 
държавния глава, стра-
ната ни е амбициозна, 
разполага с план, а ре-
зултатите вече започват 

да се виждат. Реформи-
те и предприемачеството 
са стъпките, необходими 
за постигането на уско-
рен икономически ръст. 
Според него основният 
въпрос, който стои пред 
европейските икономи-
ки, е дали правителства-
та могат да се справят 
с перспективата за ни-
сък икономически ръст и 
дългосрочна стабилност, 
подчерта президентът. 
Той бе категоричен, че е 

необходимо да продължат 
реформите за постига-
нето на по-добра бизнес 
среда, интеграция на ре-
гионалния и европейския 
пазар, както и за общ ев-
ропейски енергиен и ев-
ропейски цифров пазар. 
Същевременно трябва да 
се случат реформите в об-
разованието - ход, който 
ще помогне на страните 
да адресират индустриите 
на бъдещето. София се 
превръща в едно от най-
добрите места за праве-
не на бизнес, заяви още 
държавният глава. Като 
един от успехите на стра-
ната той посочи създава-
нето на София Тех Парк, 
с който страната може да 
се утвърди като региона-
лен център в областта на 
високите технологии.

София се  утвърди 
като една от световните 
дестинации на старти-
ращи компании в IT ин-
дустрията и е в Топ 5 на 
европейските градове за 
стартиращ бизнес. Това 
каза кметът Йорданка 
Фандъкова по време на 
откриването на Осмото 
издание на Webit.Festival 
за технологии, иновации 
и инвестиции в София 
Тех Парк.

Като кмет за мен е из-
ключителна чест столи-

цата да бъде домакин 
на най-големия форум 
за технологии, инова-
ции и инвестиции, зая-
ви Фандъкова. Тя при-
помни, че от началото 
на годината две водещи 
световни бизнес медии 
са публикували позитив-
ни статии за потенциала 
на София да привлича 
предприемачи, които да 
развиват успешен биз-
нес тук. По думите й, 
наличието на финансови 
ресурси и фондове, как-

то и традициите в обла-
стите на информатиката 
и инженерните науки са 
сериозният капитал на 
София за превръщането 
й в център на иноватив-
ните дигитални техноло-
гии. В Столична община 
работим за развитие на 
иновациите,  подчер-
та градоначалникът и 
даде конкретни примери 
в тази посока. Вече е 
внедрена интелигентна 
система за управление 
на трафика на Третата 
линия на метрото - ино-
вативни решения при 
изграждането на туне-
лите под основни буле-
варди в плътно застро-
ени квартали. Заводът 
за боклука и изградена-
та електронна система 
за управление на целия 
процес, както и въведе-
ните иновации във всеки 
един етап от обработка 
на боклука, които нама-
ляват разхода на енергия 
до 70%, припомни Йор-
данка Фандъкова. 

Росен Плевнелиев: 

Столичният кмет Йорданка Фандъкова:Ставаме център на развиваща се 
модерна екосистема В Топ 5 сме на локациите за 

стартиращ бизнес

Йорданка Фандъкова на посещение в Sofia Airport 
Center, който е първият бизнес комплекс в България с 
LEED сертификат за устойчивост

ПРАКТИЧНО
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и з п ъ л н и т е л н а т а 
агенция за насърчава-
не на малките и сред-
н и т е  п р е д п р и я т и я 
(иаНМСП) разработва 
проект за създаването 
на първата дигитална 

инфраструктура на бъл-
гарската икономика.  
Това обяви изпълнител-
ният директор на аген-
цията Мариета Захари-
ева.Тя ще представлява 
иновативна и високотех-
нологична платформа за 
подпомагане работата и 
развитието на малките 
и средните предприя-
тия както в България, 
така и в чужбина. В нея 
ще има единен центра-
лизиран дигитален ин-
формационен регистър 
за работещите фирми, 
подчерта Захариева.  
Чрез платформата ще 
се предоставят техноло-
гични инструменти за 
осигуряване на повече 
пазари и по-голям ръст 
на износа на компании-
те. Тя ще включва кате-
горизиране на българ-
ските малки и средни 

предприятия по индус-
трия, големина, произ-
веждани стоки и услу-
ги, капацитет, пазари на 
реализация, индустри-
ална сертификация. В 
нея ще бъдат създадени 

профили на българските 
малки и средни пред-
приятия и на съществу-
ващите и потенциалните 
бизнес партньори. Плат-
формата ще поддържа 
актуална информация за 
условията за участие на 
българските компании 
в единния европейски 
пазар, достъп до чуж-
ди пазари и изисквания 
на европейското зако-
нодателство. Ключова 
роля ще имат обратната 
връзка от инвеститори 
за сключени и изпълне-
ни сделки, референции 
за качество на изпълне-
ните договори, реални 
внедрени и развити ино-
вации и научни изслед-
вания. икономиката и 
българските фирми са 
дорасли вече да излязат 
на единния европейски 
пазар, подчерта Захари-

ева. Тя допълни, че тук 
са събрани мозъците, 
хората, които могат да 
ни помогнат да напра-
вим нещо добре рабо-
тещо за нашата иконо-
мика.

ни хора. Технологиите са 
средство и инструмент за 
успешни бизнес и лич-
ни решения, а не самите 
решения. Само подгот-
вени хора биха могли да 
се възползват от тях и 
да извлекат ползи, каза 
Пламен Русев, председа-
тел на Фондация Webit. 
именно това е мисията 
на осмия поред форум, 
който е част от Глобал-

ните събития Webit. цел-
та на инициативата е да 
подготви служители на 
компании, мениджъри, 
политици и основатели 
на фирми със знания и 
опит за променящата се 
среда в България и по 
света, за да им помогне 
да бъдат по-успешни. В 
новите реалности на биз-
нес средата истински биз-
нес се прави с познания, 

свързани с иновации, 
опазване сигурността на 
фирмената информация, 
работа с големи обеми от 
данни, знания за процеса 
на интеграция и работа 
с дигитални системи за 
управление и други. Не-
познаването на тези теми 
прави мениджъра непод-
готвен за вече случващата 
се дигитална трансфор-
мация на бизнеса, комен-

тира Русев. 
Сред лекторите тази 

година бяха мениджъри 
на едни от най-мощни-
те и бързо развиващи се 
компании, представители 
на европейската Косми-
ческа агенция, НаСа, 
водещи професори от 
Massachusetts Institute 
of Technology, Училище 
по мениджмънт Келог и 
други.

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 

Създават първата електронна 
инфраструктура за родната икономика

Философията „умен    град“ превзема и България

Габрово въвежда нова 
система, с която граж-
даните ще могат да по-
дават сигнали за неред-
ности към общината. Тя 
ще заработи до края на 
лятото, стана ясно от ду-
мите на кмета Таня Хри-
стова, която взе участие 
в дискусията в рамките 
на панела „Умни гра-
дове“ на Webit.Festival. 
Заедно с това градът ще 
внедри и друга инова-
ция - разработва се нова 
платформа за оказване 
на първа помощ. Тази 
идея е крайната фаза на 
двегодишния проект за 
„спешна взаимопомощ“, 
която общината реали-

зира, съвместно с ком-
панията „айхелп“, заяви 
Христова. Системата за 
известяване и сигна-
лизиране при нужда от 
спешна помощ ще бъде 
изградена благодарение 
на споразумение за съ-
трудничество, което бе 
подписано през 2014 г. 
целите на проекта са 
намаляване на високия 
процент на смъртност 
в случаите на внезапно 
спиране на сърдечната 
дейност, повишаване на 
безопасността и оси-
гуряване на помощ във 
всеки спешен случай. 
Така ще се намали вре-
мето за реагиране при 

спешни случаи, ще се 
насърчи ангажираност-
та на обществото и ще 
се подобрят знанията за 
оказване на първа по-
мощ. Когато някой по-
мисли нещо, в Габрово 
вече го правим. Разби-
ра се, в рамките на въз-
можностите ни“, каза 
още Таня Христова. Тя 
представи и идеята за 
създаване на лагер за 
иновации в различни ев-
ропейски региони. целта 
на инициативата ще е да 
се стимулират младите 
европейци да разработ-
ват съвместно иноватив-
ни идеи за правене на 
бизнес.

Габрово внедрява системи за граждански 
сигнали и споделено здравеопазване

Високите технологии регулират голяма част от бизнеса 
в американските мегаполиси
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Законът не е достатъчен за опазването на културното наследство

иНТеРВЮ

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Разговаря 
Николай АНТОНОВ

- Арх. Сандев, моля Ви 
най-напред да припом-
ните каква е основната 
цел на Българския наци-
онален комитет на ИКО-
МОС, в чийто управите-
лен съвет участвате?

- Това е неправителстве-
на организация към ЮНе-
СКО с нестопанска цел, 
действаща в обществена 
полза. целта на Българ-
ския национален комитет 
на иКОМОС е в съответ-
ствие с Устава на между-
народната организация да 
съдейства за издирването, 
изучаването, опазването, 
използването, представя-
нето и популяризирането 
на ценностите от култур-
ното наследство. В това 
число влизат паметници 
на културата, културни 
пейзажи, исторически гра-
дове, ансамбли и забеле-
жителни места, културни 
маршрути и други.

- Колко са и кои са 
най-значимите паметни-
ци на културата, архите-
ктурни и други забеле-
жителности в Благоев-
град и района?

- Паметниците на кул-
турата не трябва да се раз-
глеждат само като количе-
ство и брой. Те са система-
тизирани като паметници 

от национално и от местно 
значение, някъде има и от 
световно. На територията 
на община Благоевград 
има четири паметника с 
национално значение - 
това са черквите „Въве-
дение на Пресвета Бого-
родица“ в Благоевград, 
„Св. архангел Михаил“ в 
село Лешко, „Св. архан-
гел Михаил“ в с. Логодаж 
и къщата музей „Никола 
Калъпчиев“, която е ис-
торически паметник. В 
района на Благоевград-
ска област паметниците с 
национално значение са 
много и те са в Мелник, 
Банско, Ковачевица, до-
лен. Паметниците на кул-
турата с местно значение 
са около 60. един от тях е 
групов паметник - квартал 
„Вароша“ в Благоевград, 
отличаващ се с характер-
ната си възрожденска ар-
хитектура. Старият център 
на града, разположен око-
ло площад „Македония“, 
със сградите на улиците, 
които се вливат в него, е 

също такъв паметник. Те 
са от началото на миналия 
век и ансамбълът обхваща 
жилищно-търговски сгра-
ди, както са били имену-
вани и ползвани. В тази 
група от паметници има 
и единични, между които 
най-ярък е бившата сграда 
на община Благоевград, за 
която правим постъпки да 

бъде прекатегоризирана в 
паметник от национално 
значение. Зданието има 
изключителни качества и 
елементи, които илюстри-
рат архитектурата от нача-
лото на миналия век.

- На кого трябва да 
благодарим, че го има 
този ансамбъл и днес в 
центъра на съвременния 
Благоевград?

-  За създаването на 
сградата основната заслу-
га е на автора - арх. Лазар 
Парашкеванов, един из-
ключителен за времето 
си специалист, и на кмета 
на Горна джумая, днес 
Благоевград, който тогава 
е бил - Васил Мечкуевски. 
В разбирателство между 
двамата - единия архитект 
и творец, който прави про-
екта, а другият - кмет с 
възможности и с модерни 
за времето си виждания 
и амбиции да реализира 
една такава голяма за епо-
хата си сграда. и около 
тази сграда израстват и 
други - построяват се чи-

талището, домът на на-
родната армия, банката, 
Манчевата къща, която е 
била хотел „Македония“ 
тогава, улицата, която 
води към житния пазар. 
изграждат се и още ня-
колко интересни здания, 
между които се откроява 
Бучинската къща. Сграда-
та на някогашното кмет-
ство, в което се помещава 
НОи в момента, и целият 
ансамбъл наоколо си оста-
ва като неизменна част и 
кулминация в центъра на 
съвременния Благоевград. 
има и нови сгради, кои-
то с агресивната си архи-
тектура повлияват, но той 
запазва своите качества и 

облик и трудно може да 
се неглижира в градската 
среда.

- Казахте, че има всич-
ки основания сградата 
на някогашната община 
да бъде прекатегоризи-
рана в паметник на кул-
турата от национално 
значение. Как може да 
стане това?

- В Закона за културно-
то наследство има някои 
неща, които времето по-
казва, че трябва да бъдат 
актуализирани и променя-
ни, да се направят поправ-
ки. В конкретния случай 
например, при обявяване-
то на сградата на община-
та, се иска и съгласието на 
собственика, преди години 
това ставаше императив-
но.

- Каква част от тези 
сгради в момента са 
частна собственост и как 
се отразява това върху 
тяхното опазване и съх-
ранение?

- Големият проблем за 
опазването на паметници-
те на културата възниква с 
промяната на собственост-
та. Преди това на терито-
рията на страната имаше 
декларирани и обявени 
около 40 000 паметници, 
повечето от тях бяха дър-
жавна собственост и дър-
жавата намираше начин 
и средства и ги поддър-
жаше. Вярно е, че дедите 
на хората, които ги рести-
туираха, са ги построили 
тогава, намерили са сили 
и средства. Но техните 
наследници в днешните 
условия нямат желание, а 
някои - и възможности, за 
да ги поддържат. Отделно 
от това, те вече имат биз-
нес интереси и намерения 

да ги ликвидират и на тех-
ните места, които са въз-
лови, защото се намират 
в центъра, да реализират 
свои начинания, да по-
строят някакви офис сгра-
ди, бизнес центрове и т. н.

- Доколко законът ги 
пази и каква част от тях 
са съхранени, има ли без-
възвратно загубени?

- Законът ги пази, но 
той не е достатъчен. има 
една приказка в нашия 
край: законът е врата у 
поле и само лудият минава 
през нея. имаме примери 
и в Благоевград как изчез-
наха някои сгради, като 
тази на съда, на конака, а 
зад нея - на затвора, кои-
то бяха наблизо една до 
друга. Те се унищожиха 
безвъзвратно. има и дру-
ги здания в тежко състо-
яние. Например черквата 
„Въведение на Пресвета 
Богородица“. Вътре преди 
десет години беше напра-
вен един ремонт, укрепи-
хме покрива и намалихме 
течовете. Сега вътре се 
налага тотална реставра-
ция. С новите технически 
решения за вентилация, за 
извеждане на дима, трябва 
не само да се климатизи-

ра, но е нужно да се на-
правят и димоотводи, да 
се изчистят и възстановят 
стенописите. Къщите в 
кв. „Вароша“ също са в 
тежко състояние. Стрехите 
са поддали, има течове 
по фасадите и изпопада-
ли керемиди. Належащо 
е общината, която е соб-
ственик на повечето от 
сградите, да предприеме 
необходимите действия.

- Вие реално може да 
давате само мнение като 
специалисти...

- Ние искаме нещата 
да стават професионално, 
защото много работи се 
вършат доста самодейно. 
Не е достатъчно да имаш 
само ентусиазъм, трябва 
да притежаваш и компе-
тенции, за да се захващаш 
с подобна работа. Отделно 
от това в закона е записа-
но, че собствениците на 
паметниците на културата 
са задължени да ги стопа-
нисват във вид и конструк-
тивна цялост, която да поз-
воли тяхното запазване. 
а не умишлено да вадят 
тухли от зидовете за по-
бързото им събаряне.

- Как гледате на визи-
ята на някои от сгради-
те, които са ремонтира-
ни от собствениците?

- Много хубав вид има, 
да речем, малката сграда, 
известна като „Замъчето“, 

разположена до най-висо-
ките жилищни блокове в 
центъра на Благоевград. 
Тя се откроява на фона на 
огромните високоетаж-
ни сгради. Сред достойн-
ствата на тази някогашна 
архитектура е, че тя е с 
мащаби, които карат чо-
век да се чувства по-уют-
но, по-спокойно. Народът 
се събира тук, приятно 
му е. Не е заградено с ня-
какви високи сгради, ко-
ито да потискат. Някои 
са обновени, други са с 
отдавна извехтели фаса-
ди след външния ремонт, 
който им бе направен пре-
ди трийсетина години за 
посещението на диплома-
тическия корпус в града. 
Но при ремонтите трябва 
да се спазват законовите 
изисквания. Някои, гле-
дам, си сменят дограмата 
с алуминиева, за което би 
трябвало общината да ги 
„удари“. Местните памет-
ници са в прерогативите 
на общините, а тези от 
национално значение - на 
Министерството на кул-
турата, и тези институции 
трябва да следят какво 
се прави и какво не. Ние 
можем да изкажем мне-

ние, да посочим какви са 
проблемите в сградата, но 
кметът дава предписания 
и определя със заповед 
какво да се направи и в 
какъв срок. ако е опасна 
сградата и собственикът 
не прави нищо, то кметът 
има право да предприеме 
действия за нейното съх-
раняване, реконструкция и 
реставрация чрез ипотеки-
ране и вземане на банков 
кредит, който собствени-
кът трябва да върне. 

-  А как оценявате 
партньорството на ИКО-
МОС с държавните ин-
ституции и общините за 
опазването на паметни-
ците на културата?

- Всички проекти, свър-
зани с паметниците на 
културата, се съгласуват 
с Националния институт 
за паметниците на култу-
рата задължително. Ние 
сме отделна организация, 
нямаме нищо общо с ин-
ститута, но си партнира-
ме, защото работим в една 
област. В иКОМОС чле-
нуваме архитекти, архео-
лози, реставратори, изкус-
твоведи, художници, хора 
с потенциал, които сме 
готови винаги да съдейст-
ваме на Министерството 
на културата и на общини-
те. Сътрудничеството ни 
е добро, с пожелание да 
бъде още по-добро. 

Арх. Костадин Сандев:

Арх. Костадин Сандев е член на Упра-
вителния съвет на Сдружението „Бъл-
гарски национален комитет на Меж-
дународния съвет за паметниците на 
културата и забележителните места“ 
(БНК на ИКОМОС). Работил е главно 
в областта на градоустройството 
на територията на Благоевград и об-
ластта, ръководил е и е участвал в 
експертни съвети. В момента е архи-
тект на свободна практика. Бил е за-
местник-кмет на община Благоевград в 
продължение на шест години в периода 
1976-1982 г., избиран е и за общински 
съветник по-късно. В продължение на 
15 години е бил председател на регио-
налната организация на Съюза на архи-
тектите в България. Автор е на памет-
ния знак на загиналите за свободата и 
независимостта на България, който е 
разположен в съседство със зала „22 
септември“ в Благоевград и е известен 
като паметник на незнайния войн. 

ИКОМОС може да посочи проблемите, да дава 
становища, но средства няма

Ако собственикът си позволи да бутне частично 
или да ликвидира сграда, глобите са жестоки

Много от паметниците в страната са в лошо състояние, други са безвъзвратно унищожени
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- Защо решихте да се 
реализирате извън Бъл-
гария?

- Защото ми беше отес-
няло в България и търсех 
нови предизвикателства. 

измежду „първи на село“ 
или „последен в града“ 
избрах първи в града... 
Навремето Рейгън е казал, 
че америка е прекалено 
голяма за малки мечти. 

и наистина намирам, че 
хоризонтът тук е по-ши-
рок. По-често се среща 
висок професионализъм 
и по-рядко аматьорщина. 
По-често се търси изклю-

чителното и най-новото, 
вместо да се затъва в по-
средственост и плагиат-
ство. Наистина е по-труд-
но, конкуренцията, напре-
жението и натоварване-

то са по-големи, но има 
по-големи възможности, 
отколкото в периферията.

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

- Страхът от новото. 
и сред клиентите, и сред 
колегите. архитектура-
та и строителството са 
скъпо занимание с голе-
ми отговорности и ло-
гично клиентите търсят 
провереното и по-малко 
рискованото. Затова архи-
тектурата е толкова рег-
ресивна и е години след 
другите области на дизай-
на. Някои експерименти 
наистина са доста кари-
катурни и безсмислени. 
Неестествено големите 
за творческа професия 
корпорации не оставят 
много ниши за малките 
студия, но все пак средата 
в Щатите е толкова богата 

и многопластова, че има 
място за най-разнообраз-
ни инициативи и идеи. В 
моето студио се опитваме 
да отидем отвъд сградо-
строителство и да доба-
вим дизайн стойност, ко-
ето на български може да 
го преведем като ддС...

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

- Бих се включил в ка-
узи за изграждане на кул-
тура на обитаване (об-
разоване на публиката 
включително и чрез по-
добни разговори и интер-
вюта), за съживяване на 
западнали градски части, 
за подобряване на пуб-
личните комуникации и за 
по-голяма достъпност на 
градската среда, за повече 
откритост и отчетност на 
общинската администра-
ция.

В Америка се търси изключителното, вместо да се затъва в посредственост и плагиатство

МЛадиТе В БРаНша

Страхът от новото е най-голямата бариера пред архитектурата

ПРОЕКТИ

Арх. Владо Вълков:

Владо Вълков е първият 
и все още единствен бъл-
гарски архитект в класа-
цията „Европа 40 до 40“. 
След 8 години в архите-
ктурни университети на-
трупва 18 години практи-
чески опит. През 2000-а 
отива на стаж в Морфо-
зис и оттогава живее и 
работи в Лос Анджелис. 
През есенния семестър на 
2015-2016 г. е гост-лек-
тор в Дубай. Продължава 
да работи и по проекти 
в Китай. Негови рабо-
ти са публикувани в GA, 
INA, International Business 
Times, Belle, Brava Casa, 
Archdaily, Designboom и 
други световни медии.

Къща за гости в Бевърли Ууд, Pool House

Белият дом в Бевърли Хилс, White House

Модулна пре-фаб къща за гости, G House

Реконструкция/рехабилитиране на склад в офиси в Лос Анджелис, TI Eucalyptus Offices 
(преди и след)
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Какви са първите задачи пред   главния архитект на столицата?

Новият главен архитект трябва пър-
во да се ориентира в организацията, 
която ще поеме като управление, и да 
създаде работещи отношения със със-
тава на специализираните дирекции от 
Направление „архитектура и градоу-
стройство“. Нужно е да изясни приори-
тетите, които са останали незавършени 
от предходното ръководство. Така че 

в оперативен план за човек, който за-
ема тази отговорна позиция и стъпва 
на върха на една структура, която е с 
над 160 кадри, си е едно грандиозно 
предизвикателство. Той трябва да се 
ориентира и да навлезе в същината, да 
прецени от гледна точка на неговата 
визия къде трябва да има задълбо-
чаване, къде е обявил намерения за 
преструктуриране. Главният архитект 
олицетворява институция, която работи 
като цял организъм, и за да бъде ефек-
тивен, независимо от визионерските 
му решения, които ще трябва да взема, 
той трябва да разчита на много сигурен 
и верен екип. Това е първата стъпка за 
всеки един ръководител. а що се отна-
ся до решаването на проблемите на Со-
фия, смятам, че те са добре известни на 
всички. и самият арх. Здравко Здравков 
ги беше заявил в своята програма. 
Вече оттук нататък всичко е въпрос на 
степенуване на задачите и задействане 
на механизмите, с които те да се осъ-
ществят. искам да пожелая на новия 
главен архитект успех, защото това е 
една изключително важна и отговорна 
позиция, и всички, които работим в 
София, сме силно свързани с нея по 
някакъв начин.

Първата задача на но-
вия главен архитект е да 
представи план-програ-
ма за управление и по-
скоро - за реформиране 
и подобряване на сега 
действащата система за 

градско планиране. Към 
момента системата е ос-
таряла, не функционира 
добре и не отговаря на 
съвременния контекст. 
Нуждата от нов подход 
в градското планира-
не и управление става 
все по-осъзната както 
от управата, така и от 
гражданите и професи-
оналните гилдии. Раз-
лични идеи за реформа 
бяха застъпени в кон-
цепциите на доста от 
кандидатите за позици-
ята. Важно е обаче след 
встъпване в длъжност 
новият главен архитект 
да обвърже тези идеи с 
конкретни стъпки и ре-

ални срокове за изпъл-
нение. Същевременно 
той би следвало още в 
началото на мандата си 
да проведе срещи с ор-
ганизациите и гражда-
ните, имащи отношение 
към градската среда, и 
да се вслуша в предло-
женията им.

има основание сто-
личани да са настрое-
ни оптимистично, за-
щото повечето от тези 
неща присъстваха под 
една или друга форма 
в концепцията на арх. 
Здравко Здравков. Ос-
тава само формално да 
встъпи в длъжност и да 
ги приведе в действие.

Всеки ръководител трябва да 
избере екип, на който да разчита

Необходим е нов подход 
в градското планиране

Арх. Иво Пантелеев, „А.Д.А. Архитектурно 
Дизайнерска Агенция“:

Арх. Виктор Чолаков, „Чолаков-Гонгалов Архитекти“:

иска ми се новият главен архитект 
да завиши критериите по отношение 
на проектирането. Като се движа 
из София, се изумявам колко гроз-

ни сгради има. Струва ми се, че в 
последно време се вадят от шкафа 
някакви проекти отпреди кризата в 
строителството, поотупват се, полу-
чават строителни разрешения и се 
реализират. Нищо, че отговарят на 
нормите и са с редовни строителни 
книжа - някои проекти просто не са 
издържани естетически. и в това 
виждам ролята на главния архитект. 
Все пак живеем в модерен свят, ин-
формация има навсякъде, пътува се 
много в чужбина - недопустимо е да 
се реализират обекти, които са били 
проектирани преди 10-15 години. 
Времето е вече друго, архитектурната 
и жизнена среда са вече други.

Арх. Габриела Джамбазова - архитектурно студио 
„Арт Ню Вижън“:

Време е да се завишат 
естетическите критерии



Катя КОСТОВА

Здравко Здравков ще е 
новият главен архитект 
на София. Той е получил 
най-много точки в кон-
курса, сочи информация 
от Столичната община. 
Общият му резултат е 
52.83 точки, което е 4.48 
по 3 за концепцията, 4.47 
по 5 за защитата й и 4.26 
по 4 за интервюто пред 
журито. Наследникът на 
поста на Петър диков е 
създател на архитектур-
но бюро „Квадра -04“ и 
бивш главен архитект на 
Червен бряг.

другият финалист в 
конкурса бе ръководите-
лят на строителния кон-
трол в Столичната общи-
на Влади Калинов. Той 
загуби състезанието за 
поста, получавайки 52.59 
точки. Концепцията му 
е оценена с 4.55 по 3, 
защитата й - с 4.38 по 5, 
а интервюто - с 4.26 по 4.

Според правилата на 
конкурса, в срок от 10 
дни всеки от кандида-
тите трябва да получи 

извлечение от протокола, 
отразяващ резултатите от 
проведената процедура. 
След това допуснатите, 
но некласирани кандида-
ти имат право да възразят 
пред кмета в седемдне-
вен срок от получаването 
на протокола на комисия-
та. Възражението следва 
да съдържа и мотивите 
за несъгласието с пре-

ценката на комисията, 
пише в правилата на кон-
курса. има възможност, 
ако кметът прецени, че 
възраженията са основа-
телни, да прекрати про-
цедурата и да се насрочи 
нов конкурс. ако градо-
началникът на София не 
обяви нов конкурс до 2 
седмици след обявяване 
на резултатите, кметът 

издава заповед за назна-
чаване на кандидата, заел 
първото място.

Здравко Здравков е ро-
ден през 1972 г. в Пле-
вен, но от 10 години жи-
вее в София. През 1997 
г. завършва архитектура 
в УаСГ. Бил е шеф на 
отдел „Градоустройство“ 
в Плевен, а в продълже-
ние на 4 години и главен 
архитект на Червен бряг. 
От 2004 г. работи в част-
ния сектор. В момента 
ръководи архитектурно 
бюро „Квадра-04“, което 
има офиси в Плевен и 
София.

В концепцията си за 
конкурса Здравков обя-
ви, че ще сформира ново 
звено, пряко подчине-
но на него, като към но-
вата структура ще има 
и консултативен съвет 
от външни експерти и 
граждани. То ще се за-

нимава с градско и прос-
транствено планиране и 
с конкурсите за визия на 
различни обекти. Бъде-
щият главен архитект на 
столицата иска единна 
длъжностна характерис-
тика на районните ар-
хитекти и нов начин за 
контрол на работата им. 
Той смята да въведе уни-
фициране на заявленията 
и документите за всички 
24 района на града, което 
да улесни гражданите. 
Според него, трябва да се 
обърне специално вни-
мание на старите про-
мишлени зони, като се 
намери начин в тях да се 
привлекат инвеститори.

Основен акцент в кон-
цепцията на Здравков е 
и интернет порталът, в 
който ще има пълен на-
бор електронни услуги за 
бизнеса и гражданите.

Бъдещият архитект № 

1 на столицата има на-
мерение да намали броя 
на служителите в някои 
от звената на Направле-
ние „архитектура и гра-
доустройство“ (НаГ) в 
общината. Според кон-
цепцията му за конкурса, 
промяната ще обхване 
основно отделите „Те-
риториален кадастър“ и 
„Подробни устройстве-
ни планове“. В остана-
лите ще се провери кой 
служител колко препи-
ски е обработил, ще има 
атестиране от преките 
му ръководители и ще се 
прави анкета за удовлет-
вореността от обслуж-
ването на гражданите и 
бизнеса от съответното 
звено.

Здравков смята още за 
редно отделите ПУП и 
ОУП на НаГ да се обе-
динят в един нов - „Ус-
тройствено планиране“.
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Какви са първите задачи пред   главния архитект на столицата?

Очаквам от новия ар-
хитект на София да из-
чисти авгиевите обори. 
Това е образно казано, 
разбира се, но е важно.
Тези които взимаха е вече 
време да спрат! иначе 
е важно да се опростят 
процедурите, за да пот-
ръгне работата. Сега един 
проект тръгва подписан 
от проектанта, минава 

през строителния надзор, 
който пак го парафира 
и отива за одобрение в 
общината. Това отнема 
излишно време. Проекти 
чакат строително разре-
шение по 7-8 месеца, а 
ако нещата от надзора са 
подписани, по ЗУТ раз-
решението трябва да се 
даде в 7- дневен срок.

Не съм сигурен оба-

че дали общината ще е 
склонна на промяна. На 
Запад например самият 
проектант с подписа си 
получава строителното 
разрешение и той носи 
цялата отговорност. При 
нас това тристъпие из-
лишно усложнява рабо-
тата и трябва да се пре-
установи. В провинцията 
нещата сякаш вървят по-

бързо, но в София това е 
проблем, който е добре да 
се разреши. 

Арх. Красимир Джеджев - архитектурно бюро „Ваника“:

Най–важно е да се опростят 
процедурите

Арх. Здравко Здравков поема отговорността за облика на София

Само ден след като 
стана известно класира-
нето от конкурса, кме-
тът Йорданка Фандъкова 
обяви кои ще са основ-
ните задачи на новия 
главен архитект на сто-
лицата Здравко Здравков. 
Според нея, акцент в не-
говата работа трябва да 
е прекратяване на преза-
строяването и пресичане 
на идеите за небостърга-
чи в широкия център на 
столицата, както и опаз-
ване на културно-исто-
рическото наследство и 

сградите паметници на 
културата. 

„Ще искам и ще из-
исквам изпълнение на 
концепцията, с която е 
спечелил този конкурс, 
най-вече за превръща-
нето на София в зелен 
град“, обясни кметът. По 
думите на Фандъкова, 
от Здравков ще се очак-
ват конкретни предложе-
ния за промени в Общия 
устройствен план, га-
рантиращи запазване и 
увеличаване на зелените 
пространства в града. 

Кметът се надява и на 
бързи промени и рефор-
ми за по-бързото и ка-
чествено обслужване на 
бизнеса и гражданите. 
Фандъкова смята още, че 
новият главен архитект 
на най-големия град в 
България трябва да рабо-
ти по-прозрачно, в парт-
ньорство с гражданския 
сектор и с браншовите 
организации. „Главния 
архитект го очаква много 
работа, и то пред погле-
да на всички“, предупре-
ди тя.

Очаква го много работа, и то пред погледа на всички
Кметът Йорданка Фандъкова:

Здравко Здравков



Понастоящем започва 
много остро да се усеща 
изтичането на млади и ка-
дърни висококвалифици-
рани инженерни специа-
листи извън границите на 
страната. Все още част от 
фирмите не разбират това, 
защото част от младите 
хора напускат страната, 
преди да са постъпили в 
съответните висши учеб-
ни заведения да следват у 
нас. Много младежи, за-
вършили съответния ВУЗ, 
още преди да са започна-
ли работа, заминават за 
чужбина. Същевременно 
една част от завършващи-
те инженерно образование 
изпитват големи затруд-
нения при намиране на 
работа. една от същест-
вените причини в това 
отношение е липсата на 
добър практически опит, 
който да се придобие по 
време на следването и да 
допълни теоретичната 
подготовка на студенти-
те. изискванията към ро-
лята на университетите 
при подготовката на кадри 
сега многократно се за-
силва, защото това е свър-
зано с високата отговор-
ност пред специалистите 
изпълняващи дейности 
в областта на проекти-

рането, което е една от 
регулираните професии. 
Същевременно учебни-
те заведения, работещи в 
условията на пазарна ико-
номика, понякога започват 
да създават кадри, които 
практически не могат да 
се реализират. На пазара 
на образователни услуги 
на висшите учебни заве-
дения сега се предлагат 
програми за обучение, ко-
ито много често единстве-
но осигуряват заетост на 
някои от преподавателите. 
Често се среща несъответ-
ствие и пълно разминава-
не между двете степени 
„бакалавър“ и „магистър“. 
Всичко това затруднява 
неимоверно завършилите 
висшисти да се реализи-
рат успешно на пазара на 
труда. Паралелно с това 
към завършилите висши 
учебни заведения и на-
влизащи в реалния живот 
се поставят изисквания 
не само към нивото на 
теоретичните познания в 
дадената сфера на работа, 

но и добри практически 
знания. На фона на всичко 
това ясно изпъква изис-
кването образователната 
система да подготвя ка-
дри с необходимата ква-
лификация, практически 
опит и знания, отговаря-
щи на фактическите по-
требности на обществото 
и бизнеса. Много важен 
елемент в обучението 
на бъдещите инженери 
е моментът, при който 
знанията се предоставят 
изпреварващо, или така 
нареченият изпреварващ 
елемент в обучението. Той 
позволява тези специали-
сти предварително да са 
запознати с това, което ще 
се приложи в практиката 
утрешния ден. По този 
начин те разширяват своя 
поглед, познават матери-
ала, който ще бъде пре-
доставен, знаят неговите 
технически характеристи-
ки и какво ще бъде него-
вото приложение. Ролята 
на практическите знания 
за повишаване квалифи-

кацията на специалистите 
и запознаването със съ-
временните технически 
съоръжения е много ва-
жна. Защото, познавайки 
не само основните тех-
нически параметри, а и 
практически познавайки 
дадено изделие и матери-
ал или дадено съоръже-
ние и неговата връзка с 
останалите компоненти в 
процеса на изграждане на 
съответната сграда, мно-
го важна роля играе фа-
ктът, че проектантът може 
точно и ясно да съобрази 
по какъв начин този еле-
мент или материал може 
да бъде използван в прак-

тиката. Как той ще бъде 
поставен и компонован с 
отделните други съоръже-
ния или с другите инста-
лации, които съществуват. 
Включително и по какъв 
начин той ще се внедри в 
пространството, в което се 
разполагат останалите съ-
оръжения. В това отноше-
ние може да се предста-
вят два начина. единият е 
фирмите, които доставят 
апаратура и съоръжения, 
да представят безвъзмезд-
но на ВУЗ образци от тези 
материали, елементи и съ-
оръжения. Вторият начин 
е практически - участни-
ците в процеса на обуче-

нието направо на обекта 
да бъдат запознавани с 
използването на модерни 
техники и технологии. Те 
да могат с очите си да 
видят и с ръцете си да 
усетят как се извършва 
този процес. Как сградата 
оживява, създава се и се 
развива като едно цяло. 
Само по този начин ще 
могат да си представят 
съвсем ясно как отдел-
ните съоръжения и еле-
менти работят в цялост. 
Защото съвременността 
изисква добро познава-
не на всички инсталации 
и съоръжения и тяхното 
разполагане в конструк-
цията на сградата. Оказва 
се, че практическото обу-
чение е много ефективна 
форма, но организацията 
му е по-сложна и изисква 
необходимите финансови 
средства. 
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ВУЗ-овете проявяват 
повече интерес към так-
сите, които плащат сту-
дентите, отколкото към 
тяхното практическо обу-
чение. Това е проблем 
на цялото образование 
в България, а не само на 
инженерните специал-
ности. Системата у нас 
не е ориентирана прак-

тически, а теоретично. 
Младите, които излизат 
от университетите, са 
две групи: с добри тео-
ретични знания, но без 
практика, и със слаби те-
оретични знания и нулева 
практика. ако тези, които 
са добри на теория, на-
трупат опит, стават до-
бри инженери. Въпрос на 

късмет е да попаднат на 
място, където ще им ока-
жат съдействие. В моята 
фирма в момента работят 
шестима души, петима от 
които са дошли директно 
от студентската скамейка. 
През годините от тук са 
минали около 15 инже-
нери, които в момента 
градят собствен бизнес.

Добрата реализация е въпрос на късмет
Инж. Таню Димитров, председател на РК на КИИП - Варна:

САНИРАЙТЕ С
TONDACH®

лесно;

ефективно;

дълготрайно;

сигурно;

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

Преди време имаше 
проектантски органи-
зации,  които  даваха 
възможност на младите 
хора да придобият пове-
че опит и да понатрупат 
допълнителни знания. 
Сега в частните фирми 
е доста по-трудно. Там 
няма време за доучване. 
КииП оказва подкре-

па на младите специ-
алисти и периодично 
организира обучения, 
но те не са достатъчни. 
а и много по-лесно е 
да трупаш опит, когато 
работиш в голяма про-
ектантска фирма. иначе 
студентите, които за-
вършват днес, са много 
напористи. Те са облаго-

детелствани и от факта, 
че могат да получават 
информация от интер-
нет и да компенсират 
пропуски. За съжаление 
обаче, по отношение на 
образованието нещата 
куцат. Подготовката в 
някои ВУЗ-ове, особено 
в частните, не е на нуж-
ното ниво.

В частните фирми няма време за доучване
Инж. Славея Денева, РК на КИИП - София-град:

Големите градове са 
облагодетелствани, за-
щото имат мощни про-
ектантски организации, 
в които младите специ-
алисти могат да влязат 
- или на стаж, или на 
практика преди завърш-
ването си. В по-малките 
градове тези организа-
ции са по-слаби. Въпре-

ки това ние, инженерите 
с повече практика, се 
опитваме да помагаме 
на по-неопитните си ко-
леги. ако има такива, 
които желаят да посе-
щават курсове, им оси-
гуряваме поне средства 
за командировъчни, по-
криваме им транспорта 
и т.н. 

Презентации правят 
и фирмите - производи-
тели и дистрибутори на 
строителни материали, 
които запознават спе-
циалистите със своите 
продукти. Тези събития 
бяха позамрели през по-
следните години, но от 
известно време отново 
се организират активно. 

Стремим се да помагаме на младите
Инж. Любомир Захариев, председател на РК на КИИП - Кюстендил:

Степените „бакалавър“ и „магистър“ се разминават
Д-р инж. Иван Каралеев, председател на УС на КИИП:

Къде се къса връзката между 
инженерното образование и практиката?
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централизирана евро-
пейска агенция да поеме 
контрол върху всички 
дейности в горите пред-
лагат представители на 
Коалиция „За да оста-
не природа в България“ 
на дискусионен форум 
с различни граждански 
организации. идеята е 
да се противодейства 
по този начин на коруп-
цията в горския сектор, 
уточняват граждански 
организации. до среда-
та на май конкретните 
предложения ще бъдат 
обобщени в официална 
гражданска позиция, ко-
ято ще бъде представена 
на институциите.

Въпреки направените 
досега промени в сто-
панисването на горите, 
корупционните практики 
остават, твърдят учас-
тниците във форума. 
екоактивистът Патрик 
Смитьойс, който лич-
но е приел каузата за 
опазване на българските 
гори и е документирал 
в любителски филм как 
се изнася непреработе-
на дървесина от Бълга-
рия, разяснява идеята 
за единна проверяваща 
европейска  агенция: 
„Страни като Румъния 
и Хърватия имат сходни 
проблеми. ако бъде съз-
дадена такава агенция, 

шведите ще проверяват 
българите, те пък фин-
ландците, а те - испан-
ците“, така каналите на 
нарушителите ще бъдат 
отрязани, смята той.

По въпроса дали го-
рите да се стопанисват 
от държавата, или пък от 
частни субекти, участни-
ците във форума се кон-
солидираха около тезата, 
че въпросът всъщност 
опира до контрола.

Участниците във фо-
рума настояват дървеси-
ната от публичните гори 
да се продава центра-
лизирано, да се забрани 
ползването й за произ-
водство на ток, а някои 

от тях поискаха мора-
ториум върху износа на 
непреработени трупи. 
Лесовъди, присъства-

ли на срещата-дискусия, 
настояха за деполити-
зация - законодателно 
служителите в горския 

сектор да бъдат защите-
ни, за да не бъдат увол-
нявани при всяка смяна 
на властта.

еКОЛОГия

Мярката е пореден опит да се спре корупцията в сектора

Незаконната сеч е един от най-тежките проблеми на българските гори

Застрашеният от за-
строяване  парк  „Бе-
дечка“ в Стара Загора да 
се превърне в приклю-
ченски комплекс - това 
предлага неправител-
ствената организация 
„Запазете „Бедечка“.  
Проектът може да се 
осъществи чрез публич-

но-частно партньорство. 
По този начин няма да 
се налага изкупуването 
на частните терени от 
община Стара Загора, а 
инвеститорите ще могат 
да ползват европейско 
финансиране.

Предложението е из-
пратено на кмета на Ста-

ра Загора Живко Тодо-
ров и до председателя на 
Общинския съвет емил 
Христов. Все още няма 
официална позиция на 
общината по направената 
оферта.

Защитниците на пар-
ка са разработили целия 
проект и той е качен в 

интернет. Съдържа мо-
тивирано предложение, 
визуализации, оценъчна 
характеристика и про-
гнозна количествено-
стойностна сметка. Спо-
ред нея, изграждането 
на приключенския парк 
ще струва около 8 млн. 
лв. Това е значително по-

малко от тиражираните 
суми за изкупуване на зе-
мите или за изграждане-
то на нова инфраструк-
тура в квартала, които 
се оценяваха на около 20 
млн. лв.

Приключенски парк 
„Бедечка“ е замислен 
като природно-атрак-

ционен комплекс върху 
300 дка зелена площ. Той 
ще разполага с 6 големи 
атракциона, близо 100 
средно големи и малки 
обекти и хиляди заба-
вления. Паркът може да 
се превърне в най-голе-
мия подобен комплекс на 
Балканския полуостров.

Министерството на 
околната среда и водите 
ще окаже логистична под-
крепа и ще осигури 103 
хил. лв. за дейности, свър-
зани с кампанията „да из-
чистим България заедно“.  
79 200 лв. от тях са за купу-
ване на ваучери за гориво 
за транспортиране до депа-
та на събраните отпадъци. 
Останалите са за купуване 
на чували и ръкавици. Това 
съобщи екоминистър иве-
лина Василева. допълни-
телно МОСВ ще съдейства 
депата да не събират такси 

за депониране на събрани-
те отпадъци. Тази година 
кампанията ще се проведе 
на 4 юни, а решението е 
продиктувано от желанието 
Световният ден на околна-
та среда - 5 юни, да бъде 
посрещнат „на чисто“, каза 
още министърът. Тя уточ-
ни, че през 2016-а прио-
ритет ще са защитените 
територии, които са със 
специално значение за би-
ологичното разнообразие.

За петте години, в които 
се провежда, националната 
инициатива е дала резулта-

ти и се е превърнала в най-
мащабната доброволческа 
акция. досега е подкрепена 
от над 1 209 675 души. и 
през тази година се очаква 
в нея да участват всичките 
265 общински и 28 област-
ни администрации. Васи-
лева изрази надежда, че все 
повече деца, както и техни-
те родители ще се включат 
в голямото почистване на 
България, както и в започ-
налата в края на март обра-
зователно-информационна 
кампания на МОСВ „яко е 
да си еко“. 

„Бедечка“ става приключенски парк с 8 млн. лв.

Министерството осигурява 103 хил. лв. за кампанията „Да изчистим България заедно“

Част от атракционите в проекта за приключенския парк 

Европейски контрол върху горите 
искат природозащитници
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500 млн. лв. ще бъдат 
вложени в ремонти на пъ-
тища през годината, съоб-
щи министърът на регио-
налното развитие Лиляна 

Павлова. Направеният де-
тайлен анализ на състоя-
нието на инфраструктура-
та след зимата показва, че 
от общо 20 хил. км репу-

бликански пътища 30% са 
в лошо състояние, а около 
27% - в задоволително. 
Благодарение на заложе-
ните приходи от винетки, 
които досега възлизаха 
на около 200 млн. лв. го-
дишно, през април и май 
ще бъдат изкърпвани най-
компрометираните учас-
тъци, каза Павлова. Тя 
отбеляза, че след увели-
чената цена на винетките 
през тази година се оч-
аква приходите от тях да 
бъдат с около 68,8 млн. 

повече. Те ще се инвести-
рат предимно в Северна и 
най-вече в Северозападна 
България. По думите й, 
извън предвидения авари-
ен и текущ ремонт с до-
пълнително предоставени 
средства от държавния 
бюджет за тази година в 
размер на 30 млн. лв. ще 
бъдат ремонтирани ту-
нелите „Витиня“ и „ече-
мишка“ на аМ „Хемус“, 
както и виадукт „елеш-
ница“ и съоръжения на 
аМ „Тракия“. Започна ре-

монтът на участъка в най-
лошо състояние на аспа-
руховия мост във Варна, 
като целта е той да завър-
ши преди летния сезон, 
информира още Павлова. 
През тази година пред-
стои стартът и на ново 
строителство на важни 
обекти, отбеляза министъ-
рът и даде пример с учас-
тъка Бургас - Слънчев 
бряг и обхода на ахелой. 
Ще бъде обявена тръжна 
процедура за изграждане 
на първите 10 км от ав-

томагистрала „Хемус“ в 
участъка от ябланица до 
Боаза. довършва се тър-
гът за тунел „Железница“ 
на аМ „Струма“, както и 
отчужденията на магис-
тралата София - Калоти-
на, за да започне нейното 
строителство в участъка 
Калотина - драгоман, до-
пълни Павлова. Тя ин-
формира, че със средства 
от държавния бюджет ще 
се работи и по трасето 
Русе - Велико Търново. 
Вече са обявени 12 търга 

На ФОКУС

Държавата отпуска допълнителни средства за тунели и виадукти на автомагистралите

Чаканата от години ре-
конструкция на един от 
ключовите входно-изход-
ни булеварди на Пловдив 
най-после започва, стана 
ясно преди дни. Участък 
от асеновградско шосе се 
предвижда да бъде ремон-
тиран и разширен. аген-
ция „Пътна инфраструк-

тура“ стартира обществе-
на поръчка за определяне 
на изпълнители на строи-
телно-монтажните работи 
и строителния надзор при 
рехабилитацията на 238 
км второкласни и трето-
класни пътища, включени 
в първия етап на Опера-
тивна програма „Региони 

Цвета ИВАНОВА

Жителите на димово 
се вдигнаха на протест 
срещу разрушената си 
главна улица, която е 
част от международния 
път е-79. През минала-
та седмица те блокираха 
движението към дунав 
мост 2 в началото на гра-
да и поставиха искане 
към кабинета - да запо-
чне незабавно ремонта 
на улицата, разрушена от 
преминаващите тирове, 
и изграждане на обхода 
на димово по пътя Ви-
дин - димово - Ружинци 
- Монтана.

На ден през димово 
преминават по над 2500 
тира в двете посоки - от 
и към дунав мост 2. От 
вибрациите къщите по 
главната улица са се про-
пукали, вдига се прах и 

шум. Безопасността на 
движението в града е за-
страшена.

Протестиращите полу-
чиха веднага отговор от 
агенция „Пътна инфра-
структура“. В най-скоро 
време - през май, започва 
ремонт на пътя от димо-
во до Ружинци, дълъг 22 
км. Отсечката е в спи-
съка с проекти, за кои-
то Министерският съвет 
осигури 119 млн. лв. за 
финансиране и поддър-
жане на пътната мрежа и 
доизграждане на пътната 
инфраструктура. 

Предвидено е полагане 
на асфалтови пластове, 
направата на ограничи-
телни системи, маркиров-
ка. Пътят димово - Ме-
довница - Ружинци не е 
в добро състояние заради 
натовареното движение 
за дунав мост 2. Главната 
улица на димово е раз-

рушена заради трафика, 
но и заради некачествено 
възстановена настилка 
през 2014 г. след ремонт 
на водопроводната и ка-
налната мрежа.

През март и април за 
ремонти на пътя от Ви-
дин през димово до Мон-
тана са отделени 530 000 
лв. 295 000 лв. са вложе-
ни в отсечката димово 
- Ружинци.

Трасето е част от пътя 
Видин - Ботевград и е 
сред приоритетните ин-
фраструктурни проекти 
в инвестиционната про-
грама на аПи. изпълне-
нието му ще започне след 
осигуряване на средства. 
Ще стартира с изгражда-
нето на обхода на димо-
во, който ще е с магис-
трални габарити. Готов е 
идейният проект за учас-

тъците Видин - димо-
во - Ружинци, Ружинци 
- Монтана - Враца. Те са 
разгледани и приети от 
експертния технико-ико-
номически съвет на аген-
цията. има и решение за 
ОВОС, което се обжалва. 
В по-напреднала фаза е 
подготовката за отсечката 
Мездра - Ботевград. За 
нея е готов техническият 
проект, извършен е об-
ход на трасето за издир-
ване на археологически 
обекти. Проведено е и 
обществено обсъждане 
на парцеларните планове 
в общините по трасето.

На протеста в димово 
обаче хората заявиха, че 
искат ремонти веднага, 
а не след години. ако 
не започнат строителни 
работи, те всяка събо-
та и неделя ще блокират 
движението към дунав 
мост 2. 

С осигурените от пра-
вителството 5 млн. лв. 
започна първият етап от 
ремонта на аспаруховия 
мост. Това предизвика 
километрични задръст-

вания, като хиляди хора 
останаха блокирани с ча-
сове в автомобилите си 
в първи ден на строител-
ните дейности. Съоръже-
нието, което е ключово, 

тъй като е връзката на 
Варна с Бургас, не е реха-
билитирано повече от 45 
години.

„Ремонтът на аспару-
ховия мост е наложите-
лен. Предвидена е под-
мяна на хидроизолация, 
асфалтови работи, ремонт 
на тротоарни конзоли, са-
ниране на греди“, уточни-
ха от аПи. Строителни-
те дейности пренасочиха 
трафика по естакадни-
те части, жп надлезите и 
пътните възли в района 
на аспаруховия мост. За-
ради тях се наложи дву-
посочно движение в плат-
ното Варна - Бургас, като 
шофьорите на тежкото-
варни и леки автомобили, 
преминаващи транзит-

но през Варна, могат да 
използват алтернативен 
маршрут: от ул. „девня“ 
във Варна - с. езерево - 
Страшимирово - девня - 
Разделна - Белослав - аМ 
„Черно море“. Поставени 
са ограничителни систе-
ми, знаци и маркировка, 
за да се внесе ред в тра-
фика и да не се стига до 
адското задръстване при 
аспарухово като в първи 
ден от ремонтните дей-
ности. 

Те трябва да приклю-
чат до месец юни, като 
дотогава ще се подменят 
всички основни елементи 
на съоръжението, което 
не е било правено от по-
строяването му, коменти-
рат от аПи. 

Половин милиард за пътни ремонти до края на годината

Пътят Димово – Ружинци ще бъде асфалтиран

Обходен маршрут през Белослав заради 
рехабилитация на Аспаруховия мост

Предстои да бъде склю-
чен договор с фирма по 
поддържане и охранява-
не на двата тунела и ос-
новните съоръжения по 
пуснатата през октомври 
миналата година автома-
гистрала „Струма“ между 
дупница и Благоевград. 
Това съобщиха от Област-
но пътно управление - 
Кюстендил.

целта е състоянието на 
инфраструктурата по ау-
тобана да се следи дено-
нощно и конкретно звено 
да носи отговорност за 
изправността на системи-
те, сигнализацията и мар-
кировката. 

За необходимостта от 
такъв договор се заговори, 
когато няколко дни след 
откриването на Лот 2 от 
магистралата крадци сря-
заха кабел и алармената 
противопожарна система в 
двете тръби на тунела при 

Денонощна охрана за съоръженията по „Струма“

Разширението на Асеновградско шосе 
започва през лятото

45 гОдИНИ ОТЛАгАНЕ
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за рехабилитация на общо 
240 км пътни участъци 
със средства от Опера-
тивна програма „Регио-
ни в растеж 2014-2020“ 
на  стойно ст 198 млн.  
лв. Сред тези участъци 
са проходът Петрохан и 
направленията Плевен - 
Ловеч, добрич - Варна, 
Разград - Търговище и 
др. Очакваме работата по 
тях да започне още през 
тази година, ако търговете 
приключат през лятото, 
информира министърът.

П р е д с е д а т е л я т  н а 
Управителния съвет на 
агенция „Пътна инфра-
структура“ Лазар Лазаров 
съобщи, че приоритетно 
ще се ремонтират пъти-
ща с интензивен трафик, 
като всички ремонти ще 
бъдат обозначени според 
нормативните изисква-
ния, за да не се допускат 
произшествия. екипи на 
аПи проверяват необхо-
димостта на подадените 
от областните пътни уп-
равления участъци за ре-

монт, за да не се допусне 
дублиране на дейности и 
за да се използват гаран-
циите на фирмите в слу-
чай на необходимост от 
дефекти в гаранционния 
срок на вече ремонтирани 
участъци, каза той. Ла-
заров обърна внимание, 
че основно ще се рабо-
ти по трасето към дунав 
мост 2 при Видин, тъй 
като участъците в облас-
тта са в лошо състояние 
заради недостиг на сред-
ства. Ще се рехабилитира 

третокласният път Мон-
тана - дъбова махала - 
Лом, който е използван 
дълго време като обходен 
маршрут на димово. Ще 
се ремонтират още тра-
сетата Враца - Криводол, 

Галево - Пордим, Микре - 
Соколово, Горна Липница 
- Патреш, Бяла - Попово 
и Търговище - Разград в 
участъка към Попово. 

За поддържане на репу-
бликанската пътна инфра-
структура в страната през 
изминалия зимен сезон са 

инвестирани 55 млн. лв. 
Наложените глоби до мо-
мента възлизат на над 820 
хил. лв. Със санкциите, 
които ще бъдат наложени 
на поддържащите фирми 
за месец март 2016 г., се 
очаква сумата да достигне 
1 млн. лв.

На ФОКУС

Държавата отпуска допълнителни средства за тунели и виадукти на автомагистралите

в растеж 2014-2020“.
Основно ремонтирани 

ще бъдат ключови учас-
тъци от републиканската 
пътна мрежа, сред които 
10 км от път II-86 Плов-
див - асеновград от км 
14+860 до км 25+150 с 
обща дължина 10,290 км. 
Това е целият участък от 

поделението след изхода 
на Пловдив до табелата на 
асеновград. Стойността 
на проекта е 21 млн. лв., 
които вече са отпуснати 
от аПи

ако няма обжалване 
на обществената поръч-
ка, най-късно през ля-
тото реално ще започне 
строителството по път-
ната отсечка. Ще бъдат 
изградени и две кръгови 
кръстовища на разклоните 
за Крумово и Куклен. За с. 
долни Воден ще бъде на-
правен прокар (подлез) с 
височина 4.7 м, през който 
да преминава едрогаба-
ритна техника. На разкло-
на за с. Горни Воден ще 
бъде изградено двуетажно 
съоръжение, тип „тром-
пет“. 

изработването на про-
ект за автомагистрала 
„Черно море“ ще се фи-
нансира по новата програ-
ма „Транспорт“. Това ста-
на ясно наскоро от думите 
на Галина Василева, ди-
ректор на дирекция „Ко-
ординация на програми и 
проекти“ в транспортното 
министерство. Във ведом-
ството са постъпили 13 
формуляра за кандидат-
стване, като един от тях е 
за „Черно море“.

идеята за магистрален 
път, който да свързва Ва-
рна и Бургас, съществува 

от над 40 години. Зара-
ди липса на финансиране 
обаче и заради приори-
тетното завършване на съ-
ществуващите магистрали 
строежът му все се отлага 
във времето. аМ „Чер-
но море“ е част от пане-
вропейски транспортен 
коридор 8 и поради тази 
причина може да канди-
датства за евросредства. 
Заради ограничения ре-
сурс от 570 млн. евро за 
пътища за целия програ-
мен период обаче проек-
тът ще получи пари само 
за подготовка.

Проектът за АМ „Черно море“ ще се 
изработи с пари от еврофондовете

Половин милиард за пътни ремонти до края на годината

с. Блатино излезе от строя. 
движението бе затворено 
за часове. 

Осветлението на същия 
тунел спря за около 24 
часа през януари т. г. При-
чините за аварията така и 
не станаха ясни. Хубавото 
е, че подобни ситуации 
занапред ще се следят от 
екип експерти и ще бъдат 
отстранявани максимално 
бързо, казаха от пътното 
управление.

Междувременно от 
Областната дирекция на 
МВР информираха, че 
вече имат готовност да 
назначат шеф на „Магис-
трална полиция“, в което 
служат 15-20 униформе-
ни. Бившият началник на 
звеното Сашо алексан-
дров излезе в пенсия от 
1 ноември 2015 г. Заради 
реорганизации в отделни-
те звена досега нов шеф 
не е назначен, но това ще 

стане съвсем скоро, обяви 
началникът на Областната 
дирекция на МВР в Кюс-
тендил ст. комисар елиан 
Стамболийски.

Денонощна охрана за съоръженията по „Струма“

Разширението на Асеновградско шосе 
започва през лятото

Предстои подписването на договор с фирма, която ще носи отговорност за изправността на съоръ-
женията по магистралата
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Готови сме с проекти за новия програмен период

Разговаря  
Цвета ИВАНОВА

- Д-р Владимиров, 
през  втория мандат 
сигурно не ви е нужно 
време за проучване на 
финансовото състояние 
на общината, както и 
за определяне на прио-
ритетите в развитието 
на града. При какви об-
стоятелства започнахте 
управлението му?

- За мен ситуацията е 
добра. Нямаме финансови 
проблеми, големи дълго-
ве. Зная и приоритетите, 
които обявихме през ми-
налия мандат, а сега про-
дължаваме реализирането 
им. Първият е да проме-
ним визията на Кула. Тя 
трябва да стане селище 
с европейски вид. За нас 
това е от решаващо зна-
чение, защото от пункта 
„Връшка чука“, който се 
намира само на няколко 
километра от града ни, за-
почва България от запад. 
Влизайки у нас, чужде-
нците виждат най-напред 
Кула. и виждат, че Кула 
не е един овехтял, отда-
лечен от центъра град. 
Ремонтирахме основно 
главната улица, тротоари-
те, обществените сгра-
ди, храма. Проблемът ни 
е как да накараме тури-
стите да спрат за няколко 
часа в центъра на града, 
където се издига кула-
та на античната крепост 
„Кастра Мартис“. Към 
този римски обект има 
интерес и това ни дава 
основание да се ориенти-
раме към туризма. 

- Общината изпълни 
един интересен проект 
за създаване на турис-
тически маршрут, който 
да включва три крепо-
сти - две в България и 
една в Сърбия. Каква е 
неговата съдба?

- Надяваме се чрез този 
проект да предизвикаме 
интереса към Кула и на-
шата забележителност. 
Това ще ни донесе не 
само популярност, но и 

заетост. Става въпрос за 
посещение на три римски 
крепости - „Баба Вида“ 
във Видин, „Кастра Мар-
тис“ при нас и „Феликс 
Ромулиана“ в Гъмзиград, 
Сърбия. Трите се намират 
на разстояние от около 50 
км и могат да бъдат раз-
гледани за един ден. Тази 

година започваме ремонт 
на сградата до крепост-
та, където до 1990 г. се е 
помещавала общинската 
музейна сбирка. Проектът 
ни се финансира по про-
грама „Красива България“ 
и от общината. Обявили 
сме процедурата за избор 
на изпълнител по съкра-
тените срокове. През май 
можем да започнем стро-
ителните работи. В музея 
са били изложени наход-
ките, открити от археоло-
зи при разкопки в твър-
дината. имало е уредник, 
който след разглеждане 
на крепостта е запозна-
вал туристите с нейната 
история. Поради финан-
сови причини това е било 
прекратено. Сегашният 
ремонт ще възстанови му-
зея, ще имаме и двама 
уредници. Сградата ще 
бъде топлоизолирана, със 
сменена дограма, с нова 
елинсталация, подови на-
стилки. Ремонт ще на-
правим и на изложбената 
зала, на занаятчийското 
ателие, на магазинчето за 
сувенири. Стойността на 

този ремонт е 150 000 лв. 
Още един музей-галерия 
ще получи развитие тази 
година. Става въпрос за 
къщата на големия бъл-
гарски художник проф. 
александър Поплилов. 
Той е наш земляк и част 
от наследниците му я да-
риха на общината, а на 

друга част са изплатени 
дяловете от нея. Община-
та ремонтира тази къща, 
вече има и малка експо-
зиция. За втори път през 
това лято студенти от Ху-
дожествената академия 
ще рисуват при нас. Това, 

което сътвориха през ми-
налата година, остава в 
създаващата се галерия 
в къщата. Студентите 
води Пламен Вълчев, кой-
то също е преподавател 
в академията. Заедно с 
него подготвяме честване 
на 100-годишнината на 
проф. Поплилов.Такова 
ще има в Художествената 
академия и в родния му 
град Кула.

- С какви проекти 
имате готовност да кан-
дидатствате за европей-
ско финансиране?

- досега вече сме кан-
дидатствали с проекти по 
всички възможни отво-
рени мерки. За нас най-
удачни са програмите за 
трансгранично сътрудни-
чество с Румъния и Сър-
бия и Програмата за раз-
витие на селските райони. 
Представили сме проект 
с партньор румънската 

община Турну Мъгуре-
ле. Със сръбската Княже-
вац сме водещ партньор 
в проект за доставка на 
сметосъбираща техника. 
За нас тази техника е мно-
го важна. Мерки при бед-
ствия, аварии и пожари 

ще планираме заедно с 
община Болевац, а с Кла-
дово ще работим по съв-
местен проект за изграж-
дане на общински пазари 
и панаири. По този про-
ект предвиждаме да про-
дължим модернизацията 
на нашия панаир. През 
първия етап бяха обнове-
ни някои площи и търгов-
ски магазини, сега про-
дължаваме с останалите. 
Надявам се строителните 
работи да започнат тази 
година, но ще бъдат за-
вършени за по-следващо-
то издание на панаира, 
който по традиция е през 
август. имаме готови про-
екти за кандидатстване по 
мерките на Програмата 
за развитие на селските 
райони. единият се отна-
ся до обновление на пътя 
цар Петрово - Тополовец. 
изграждаме местна ини-
циативна група с общи-
ните Бойница и Брегово, 
чийто бюджет е 10 млн. 
лв. Вече имаме осигурени 
60 000 лв., с които ще об-
заведем офис на групата 
и ще разработим страте-
гията за нейната работа. 
Проектите, които тя ще 
изпълнява, ще се отнасят 
не само до общините, но 
и до бизнеса, неправител-
ствения сектор. до края 
на юни трябва да бъде 
готова стратегията на гру-
пата.

- Преди месец по на-
ционална телевизия 
бяха показани ужася-
ващи условия на живот 
в Дома за стари хора. 
Предвиждате ли ремон-
ти в него, подобряване 
на обстановката?

- да, но искам да кажа, 
че бяха показани едни 
помещения, които се из-
ползват само за склад и 
други нужди от персо-
нала. Стаите на домува-

щите, които са ремонти-
рани, не бяха показани. 
Този дом е ремонтиран 
през 2009 г. и към всяка 
стая са изградени сани-
тарни възли. Но общината 
има готов проект за преу-
стройство и рехабилита-
ция на сградата. Появи се 
теч, който може да срути 
част от нея. Кабинетът 
ни отпусна 258 000 лв. за 
спешен ремонт. до края 
на лятото той ще бъде 
направен. имаме и готов 
проект за превръщане на 
бившия дом за деца с ум-
ствена изостаналост в два 
центъра за настаняване от 
семеен тип за възрастни 
хора с деменция. Чакаме 
одобрение.

- Жителите на гра-
да говорят, че голямата 
болка на Кула е закри-
тата болница. Има ли 
изгледи за ново отваря-
не на здравното заведе-
ние, или това е невъз-
можно?

- Болницата ни „Пана-
йот Хитов“ беше закрита, 
а оборудването й разпро-
дадено за изплащане на 
задълженията и. Няма из-
гледи отново да бъде от-
крита. Но сградата може 
да получи ново предназ-
начение.  Национално 
сдружение я поиска за 
изграждане на център за 
обучение и рехабилитаци-
онни процедури на диа-
бетно болни. Общинският 
съвет оцени инвестицион-
ното предложение и даде 
съгласие да се промени 
статутът й на собственост 
от публична общинска в 
частна общинска. В цен-
търа ще бъдат открити 20 
работни места. В момента 
в болницата са настане-
ни Спешният център, два 
стоматологични кабинета 
и кабинет на лекар-спе-
циалист. 

Д-р Владимир Владимиров, кмет на Кула:

Кметът на Кула 
д-р Владимир Вла-
димиров е на 53 г. 
Завършил е гимна-
зия в Кула и Меди-
цинския универси-
тет в Плевен. Тру-
довата си кариера 
започва от закри-
тата вече общин-
ска болница, а след 
това е бил ръково-
дител на спешния 
център в  града .  
През 2011 г. за пър-
ви път е избран за 
кмет на общината. 
През октомври м.г. 
повтаря успеха си 
и отново управлява 
Кула. 

Четири глоби за про-
пуски при санирането 
на жилищни сгради в 
Кюстендил е наложила 
Областната инспекция 
по труда, съобщи шефът 
на звеното Валентин 
Златински. Наказател-
ните постановления са 
срещу длъжностни лица 
от екипите, извършващи 
санирането, и са от 50 
до 300 лв., уточни той. 

инспекторите кон-
статират, че фирмите 
изпълнители са наели 
напълно неквалифици-
рани, трайно безработни 
и дори хора без трудови 
навици. Те са на обек-
тите като общи работни-

ци, нямат оборудване и 
предпазни каски и съз-
дават предпоставки за 
нарушения. 

друго провинение на 
фирмите е липсата на 
задължителното укреп-
ване на скеле за цялата 
сграда, а не на отделни 
входове и звена от нея, 
към каквато практика се 
придържат заради бър-
зането. 

Санирането в Кюс-
тендилско тепърва за-
почва. Работи се на блок 
5 в кв. „Румена войво-
да“ в областния град. 
На етап проектиране са 
два блока на ул. „цар 
Петър“. единият е одо-

брен и до дни по него 
ще започнат строител-
но-монтажни дейности. 
Жилищна сграда на ул. 
„Гладстон“ е със склю-
чен договор, обявиха от 

общината. 
Общо 36 обекта в 

Кюстендил имат подпи-
сани договори по На-
ционалната програма за 
енергийна ефективност.

Глобиха фирми за санирането в Кюстендил

Заради нарушения може да се стигне до некачествено 
саниране

С европейски пари ще се снабдим 
със сметосъбираща техника
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държавата предостави 
безвъзмездно имоти на 4 
общини - Годеч, Никопол, 
Левски и Сливница.

Годеч ще има въз-
можност да ползва вто-
рия етаж от сграда на ул. 
„Република“ № 1. Така 
общината ще осигури по-
мещения за дейността на 
пенсионерските сдруже-
ния, синдикатите и Сдру-
жението на ветераните от 
войните в България.

Правителството прех-
върли на община Левски 
имот в землището на с. 

Градище. Сградите ще 
се използват за складови 
помещения на земеделски 
стопани.

Статутът на имот с от-
паднала необходимост в 
община Сливница е про-
менен от публична в част-
на държавна собственост. 
Теренът, предоставен на 
местната власт, е с изгра-
дени в него 14 сгради. Той 
се намира в землището на 
с. Братушково и е с площ 
470 дка. Общината ще го 
използва за развитието на 
спортни, младежки и ту-

ристически дейности.
На Никопол е прехвър-

лена собствеността върху 
12 терена в с. Санади-
ново. Това ще позволи 
реконструиране и реха-
билитация на пътя Ба-
цова махала - Новачене/
Санадиново - граница с 
община Белене - Петокла-
денци - граница с община 
Левски - Стежево, който 
осигурява достъп до пло-
щадката на регионалната 
система за управление 
на отпадъците в регион 
Левски.

РеГиОНи

4 общини получиха имоти 
от държавата

Р е м о н т и р а т  ц д Г 
„Слънчице“ и Компле-
кса за социални услуги 
в добрич“ по проект 
за енергийна ефектив-
ност на отоплителни-
те инсталации. Той е 
одобрен по Програмата 
„енергийна ефектив-
ност и възобновяема 
енергия“, която се под-
крепя от финансовия 
механизъм на европей-
ското икономиче ско 
пространство 2009-2014 
г. Проектът е на стой-
ност 415 000 лв., а сро-
кът на изпълнение на 
дейностите е до средата 
на септември 2016-а.

С т р о и т е л н о - м о н -
тажните работи включ-
ват подмяна на котел 
на газово и течно го-
риво, изграждане на 
нова абонатна станция 
и вътрешна отоплител-

на инсталация на цдГ 
„Слънчице“, както и 
подмяна на котлите и 
изграждане на изцяло 
нова отоплителна мре-
жа в Комплекса за со-
циални услуги.

С реализацията на 
проекта ще се намали 
разходът на енергия 
за отопление на двете 

сгради, ще се спестят 
въглеродни емисии и 
ще се повиши комфор-
тът на обитателите, ка-
тегорични са от община 
добрич.

Партньор в реализа-
цията на дейностите е 
норвежката компания 
„Норск  енерги“  от 
Осло. 

да се изгради приют 
за безстопанствени жи-
вотни, настояват мла-
дежи от Плевен. Те за-
почват събирането на 
подписи за реализиране 
на идеята, след като в 
града зачестили случаи-
те на пострадали от аг-
ресивни животни хора. 
С петиция до общината 
младежите алармират за 
проблема, който според 
тях вече не търпи отла-
гане.

Създаването на при-
ют, освен че ще гаран-
тира безопасността на 
градската  среда ,  ще 
спомогне за намалява-
нето на популацията 
на безстопанствените 
животни чрез контрол 
върху безразборното и 
нерегламентирано раз-
въждане на четириноги. 
„Безотговорното отно-
шение от страна на соб-
ственици и институции 

се превърна в един от 
основните проблеми в 
Плевен. Ние смятаме, че 
в съвременното обще-
ство нехуманното отно-
шение към животните 
е признак на слабост, 
както и че насилието 

над животно днес може 
да се превърне в на-
силие над човек утре. 
За да избегнем това, 
Ви молим да се при-
съедините към нашата 
кауза“,призовават мла-
дежите. 

Детска градина и социален комплекс стават 
енергийно ефективни с евросредства

Младежи настояват за изграждане 
на приют за животни в Плевен

Сградата и помещенията на ЦДГ "Слънчице" ще станат 
много по-комфортни след ремонта 

На община Никопол е прехвърлена собствеността върху 12 терена в с. Санадиново

Златен и сребърен ме-
дал в категория „Туристи-
ческа атракция“ на меж-
дународния конкурс „A' 
Design Award 2016“ спе-
чели Замъкът в Равади-
ново. Сградата - творение 
и собственост на бизнес-
мена Георги Тумпалов, е 
обявена за архитектурно 
чудо, изпреварвайки с ди-
зайна си дори резиденци-
ята на краля на Саудит-
ска арабия. имението на 
крал абдула е класирано 
с 3 места под нашенския 
замък. Конкурсът за ар-
хитектура и дизайн е сред 
най-престижните в света. 
В тазгодишното му из-

дание са се състезавали  
18 000 проекта в 20 кате-
гории. Те са оценявани от 
46-членно жури.

изложба с обектите, 
спечелили златни медали, 
ще бъде показана в ита-
лия, Ватикана, испания, 
Холандия и Китай. На 

собственика на замъка 
Георги Тумпалов пък е 
предложено да стане по-
четен член на журито на 
конкурса. Наградата му 
дава право и на участие в 
редица престижни меж-
дународни организации и 
бизнес структури. 

Замъкът в Равадиново с приз за архитектурно чудо

Глутници кучета обикалят не само кварталите, но и центъра 
на Плевен

Те ще ползват обектите за нуждите на 
пенсионери, военни ветерани и синдикатите

дОБРИЧ
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една от архитектур-
ните емблеми на ям-
бол - Брънековата къща, 
тъне в разруха от годи-
ни. Жителите на града 
се опасяват, че всеки мо-
мент шедьовърът може 
да се срути.

„Проблемът е, че има 
голям брой наследни-
ци, които явно не могат 
да се разберат помежду 
си“, заяви кметът на ям-
бол Георги Славов.

Още в края на 2008 г. 
той е назначил комисия, 
която да направи оглед 
на Брънековата къща. 
Констатацията е, че има 
реална опасност от срут-
ване на някои елементи. 
През 2009-а след пов-

торна проверка е взето 
решение да се предпри-
емат спешни действия за 
ограничаване на достъпа 
до обекта и обезопасява-
не на сградата и имота 
чрез ограждане на тро-
тоара.

Комисията, извърши-
ла повторната проверка, 
е предложила на кмета 
да издаде заповед, с ко-
ято да задължи собстве-
ниците на сградата да 
извършат ремонт.

„Собствениците са 
обжалвали това, което 
съм възложил. Заради 
формални пропуски съд-
ът е отменил заповедта“, 
посочи Славов.

Къщата на рода Бръ-

некови е обявена за ар-
хитектурен паметник от 
местно значение, тип ан-
самбъл, през 1997 г. за-
едно със сградата на ми-
нералната баня, както и 
с няколко къщи на улица 
„Паисий Хилендарски“.

Тя е построена през 
1903 г., когато роденият 
в Трявна адвокат Петър 
Брънеков се установява 
в ямбол преди участие-
то си в Балканските вой-
ни. единият от синове-
те му - Любомир, който 
също е оставил диря в 
историята на града, е 
живял в нея до 1995 г.

Повече от 15 години 
общината безуспешно 
търси варианти да съх-

рани къщата. За да бъдат 
предпазени хората от 
инциденти, многократно 
са поставяни сигнални 
ленти. Преди дни къща-

та бе оградена и с плат-
на. 

От общината са убе-
дени, че за да се запазят 
архитектурните шедьо-

ври, са наложителни за-
конови промени, които 
да улесняват действията 
спрямо недобросъвест-
ни собственици.

иМОТи

Собственикът на сгра-
да - паметник на култу-
рата, ще може да сключ-
ва договор с общината, 
за да бъде ремонтирана 
със средства от различ-
ни фондове. После оба-
че обектът ще бъде пре-
доставен за ползване за 
обществени цели. Това 
предложение ще направи 
Столична община като 
мярка за справяне с казу-
са с рушащите се памет-
ници на културата.

Сериозен остава про-
блемът със сградите, чи-
ито собственици разпо-
лагат със средства, но не 
ги поддържат, съобщи в 
ефира на националното 
радио заместник-кметът 
Тодор Чобанов. Той даде 
за пример Захарна фабри-

ка и къщите на яворов 
и Фингов. Тук не става 
дума за хора, които са 
наследници или имоти-
те са им били реститу-
ирани, защото по-често 
става дума за такъв вид 
проблеми. Тук говорим 
за фирми, за инвестици-
онни компании, за групи 

с възможности, които би 
следвало да бъдат при-
мер за обществото. Вече 
са факт от последните 
дни нови глоби, които ще 
ги оповестим при първа 
подходяща възможност. 
Става дума за налагане на 
максималната санкция от 
100 000 лв. на собствени-

ците на подобни обекти. 
до момента сме внесли 
три сигнала за къщи в 
лошо състояние, каза още 
зам.-кметът.

По думите на предсе-
дателя на ГеРБ в Сто-
личната община Малина 
едрева, се обсъжда и ва-
риант да се направят нор-

мативни и законодателни 
промени. целта е Сто-
лична община да може да 
придобива собствеността 
върху къщите - паметни-
ци на културата, ако соб-
ственикът им не изпълни 
проект за възстановя-
ване. Това ни предстои 
да извървим като път в 

рамките на тази година. 
Разбира се, ако са нужни 
законодателни промени, 
ние ще направим необ-
ходимото да запознаем 
нашите народни пред-
ставители за това от как-
ва подкрепа се нуждаем 
от Народното събрание, 
уточни едрева.

Собствениците могат да сключват договор с администрацията, 
за да ремонтират обектите със средства от различни фондове

Столична община с идея да придобива 
рушащите се сгради паметници

Парче тухла и мазил-
ка от сграда - паметник 
на културата от местно 
значение, паднаха върху 
бебешка количка и рани-
ха леко 8-месечно моми-
ченце в Пловдив.

инцидентът е станал 
на кръстовището на ул. 
„Бетовен“ и „Опълчен-
ска“ в центъра на гра-
да,  докато майката е 
разхождала бебето. За 

щастие сенникът на ко-
личката е бил спуснат 
и е поел е част от уда-
ра, което предотвратило 
по-сериозни травми на 
малката.

К м е т ъ т  н а  р а й о н 
„цент ра лен“  Георги 
Стаменов е разпоредил 
пълна проверка на със-
тоянието на сградата, 
а часове след инциден-
та тя вече бе обезопасе-

на с метални решетки. 
Собственик на старата 
сграда от две години е 
Спортен клуб „Тракиец“ 
еООд на Величко яков, 
чиято фирма притежава 
и конната база в с. Жит-
ница. Бизнесменът има 
готов проект, по кой-

то трябвало да започне 
строителство още мина-
лата година. Той обаче 
чакал дълго време съ-
гласуване с НиНКН, тъй 
като сградата е паметник 
на културата.

„То ва  е  п а м е т н и к 
на културата, не мога 

д а  з ап оч н а  н и ка к в и 
възстановителни дей-
ности, преди да имам 
разрешение“,изрази ста-
новище собственикът 
яков. „Когато има обсто-
ятелства, които застра-
шават сградата или тя 
става опасна, собствени-
кът е длъжен да уведоми 
нас, общината, регио-
налния музей и да пред-
приеме непосредствено 
мерки за обезопасява-
не“, заяви архитект Сто-
илка игнатова - регио-
нален инспектор от Гд 
„инспекторат за опазва-
не на културното наслед-
ство“ в Министерството 
на културата. По дан-
ни на община Пловдив, 

опасните сгради в район 
„централен“ са 300.

Родителите на постра-
далото бебе смятат да 
съдят собственика на 
опасната сграда. Район-
на прокуратура - Плов-
див разпореди проверка 
по постъпилата от тях 
жалба. В хода й ще се 
изискат документи за 
установяване на соб-
ствеността на сградата 
и нейния статут, ще се 
снемат подробни обяс-
нения от жалбоподател-
ката и свидетели, ще 
се изискат документи 
за проведени ремонтни 
действия, за да се ус-
тановят причините за 
инцидента.

Отломки от стара къща раниха бебе в Пловдив

Архитектурен шедьовър в Ямбол тъне в разруха

Собствениците на Брънековата къща са допуснали тя да е в сегашното си неугледно 
състояние 
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договор за стопанис-
ване, поддържане и екс-
плоатация на ВиК сис-
темите и съоръженията, 
както и предоставяне на 
ВиК услуги на гражда-
ните според Закона за во-
дите бе подписан между 
членовете на асоциация-

та по ВиК в Благоевград. 
Кметът д-р атанас Кам-
битов взе участие в из-
вънредното заседание на 
Общото събрание на асо-
циацията, където съоб-
щи, че е получил увере-
ние от зам.-министъра на 
Регионалното развитие и 

благоустройството Нико-
лай Нанков, че общината 
ще получи близо 400 хил. 
лв. държавна субсидия за 
подмяна на компромети-
ран водопровод, захран-
ващ част от кварталите 
в Благоевград. Въпре-
ки това финансиране д-р 

Камбитов поясни, че е 
необходимо да се търсят 
начини за кардинално ре-
шение на въпроса. 

„Проблемите, свърза-
ни с водоподаването в 
района, не са инцидент-
ни. Област Благоевград е 
дискриминирана заради 
липсата на консолида-
ция между общините във 
ВиК сектора. Консоли-
дацията не е изискване 
на държано ниво, а из-
искване на Брюксел и 

общинските дружества 
трябва да разберат, че 
това е политиката, която 

трябва да бъде следва-
на“, категоричен беше 
д-р Камбитов. 

Ирина ГЕНОВА

България трябваше 
много отдавна да запо-
чне собствено дълбоко-
водно проучване на во-
дите на Черно море, а не 

да дава по 5-6 млрд. до-
лара годишно за нефт и 
газ. Това заяви премиер-
ът Бойко Борисов в Бур-
гас по време на предста-
вянето на кораб Noble 
Globetrotter II, който ще 
извърши първия проуч-

вателен сондаж в блок 
„Хан аспарух“. 

Корабът бе официал-
но представен в Бургас 
от управителя на Тотал 
е&П България за Бълга-
рия Ксавие Фожрас.

Noble Globetrotter II 
може да прави сондаж 
през 3000 м воден стълб 
и да навлиза на 4000 
м в  скалите,  обясни 
Фожрас. В българска-
та част на Черно море 
ще се прави на 2000 м 
дълбочина във водата и 

на 4000 м след дъното, 
допълни той. 

130-140 млн. евро ще 
струва проучването, за-
яви премиерът Борисов. 
Предварителните разче-
ти показват, че там има 
залежи на над 100 млрд. 
куб. м природен газ.

„Първоначалните ге-
оложки проучвания във 
връзка с блок „Хан ас-
парух“ и във връзка с 
блок „Силистар“ са мно-
го оптимистични. Кога-
то бъде направен този 

първи сондаж, ще видим 
какви ще бъдат резулта-
тите от него. Резултати-
те от сондажа трябва да 
бъдат готови до четири 
месеца, в зависимост от 
метеорологичните ус-
ловия, припомни енер-
гийният министър Теме-
нужка Петкова.

Поради огромните си 
габарити платформата 
премина през Босфора 
разглобена на части и в 
продължение на няколко 
дни на кея в Бургас бе 

завършен монтажът на 
кулата и допълнител-
ните съоръжения. Това 
е последно поколение 
сондажен кораб с дина-
мично позициониране, 
който оперира от 2013 
г. Noble Globetrotter II 
разполага с двойна мул-
тифункционална кула, 
която позволява едно-
временното провеждане 
на няколко операции. 
Плавателният съд има и 
хеликоптерна площадка 
за смяна на екипажа.

иНФРаСТРУКТУРа

Община добрич ще 
кандидатства за финан-
сиране по ОП „Окол-
на среда 2014-2020“ с 
„интегриран проект за 
подобряване на водния 
сектор в гр. добрич“. 
ако той бъде одобрен, 
администрацията ще 
о с и г у р и  ф и н а н с о во  
участие в размер на око-
ло 9,7 млн. лв. със заем. 

договорът за  без-
възмездна финансова 
помощ обаче ще бъде 
разписан при специални 
условия - всяко дейст-
вие на изпълнителя ще 
бъде ревизирано и из-
вършвано след съгласи-
ето на Министерството 
на околната среда и во-
дите, съобщи зам.-кме-
тът по икономическо 
развитие и европейски 
фондове Росица Йорда-
нова. Причината е, че 
проектът има нужда от 
доработване. Техниче-
ските проекти за водния 
цикъл не са в добро със-
тояние, отбеляза кметът 
Йордан Йорданов. По 
думите му, още от 2011 
г. е било нужно да се 
започне с актуализация 
на плановете, но това не 
е направено. През по-
следните 4-5 месеца ра-
ботихме много активно 

в посока актуализиране 
на количествено-стой-
ностните сметки, анали-
зи на разходи и приходи 
и т.н. Към днешна дата 
всичко е готово с из-
ключение на прединвес-
тиционното проучване 
и самия проект, комен-
тира Йорданов. Той съ-
общи, че преди дни са 
обявени 4 обществени 
поръчки за водния ци-
къл, като изискването 
за допълнително про-
ектиране е включено в 
заданието. две от по-
ръчките са за линейната 
част на водопровода, 
една за канализацията и 
една за пречиствателна-
та станция. Общата им 
стойност е 96 млн. лв. 
Срокът за събиране на 
оферти е 52 дни и ако 
всичко мине както тряб-
ва, в рамките на два-три 
месеца трябва да имаме 
избрани изпълнители, 
а след това и подписан 
договор за безвъзмездна 
финансова помощ“, по-
сочи Йордан Йорданов. 
Очаква се при добро 
стечение на обстоятел-
ствата изпълнението на 
проекта да започне през 
есента. Проектът за во-
дния цикъл на добрич 
предвижда пълна реха-

билитация на над 77 км 
водопровод и над 4 км 
канализационни колек-
тори, реконструкция на 
три канално-помпени 
станции, модернизира-
не на пречиствателната 
станция за отпадъчни 
води край село Врачан-
ци.

Започват сондажи за нефт и газ на 
4000 м под морското дъно

Резултатите от проучването трябва да бъдат готови до четири месеца

Noble Globetrotter II може да прави сондаж през 3000 м 
воден стълб и да навлиза на 4000 м в скалите

Обявиха търгове за 62 млн. лв. 
за водния цикъл на Добрич

Търсим финансиране на ВиК сектора, извън европейските програми
Кметът на Благоевград Атанас Камбитов:

Към момента Благоев-
град е една от области-
те в страната, които не 
могат да се възползват 
от европейски средства 
по програми, тъй като в 
4 от общините водните 
дружества не са държавна 
собственост. Три от тях са 
общински, а едно е сме-

сено дружество. Започ-
нахме от нулата, създадо-
хме асоциация, но и към 
момента има общински 
дружества. От тази ситуа-
ция ще произтичат много 
проблеми, защото в рам-
ките на програмния пери-
од няма как да се ползват 
европейски средства. 

КАЗУС
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Катя КОСТОВА

238,3 млн. лв. ще е 
безвъзмездната помощ, 
която София ще получи 
по новата Оперативна-
та програма „Региони в 
растеж 2014-2020“, съ-
общиха от Столичната 
община. Разпределение-
то на парите за проекти-
те е било договорено на 
състоялите се преди дни 
разговори на столичния 
кмет Йорданка Фандъ-
кова с еврокомисаря по 
регионално развитие Ко-
рина Крецу. Уговорено е 
висшата еврочиновничка 
да посети София през 
юни.

Крезу и Фандъкова 
обсъдиха проектите в 
новата оперативна про-
грама на общински фо-
рум в амстердам. Сто-
личният кмет се срещна 

и с кметовете на Виена 
Михаел Хойпл и на ам-
стердам еберхард ван 
дер Лаан. В началото на 
април европейската ко-
мисия избра амстердам 
за европейска столица 
на иновациите за 2016 г. 
Заедно с националното 
съфинансиране сумата, 
която ще се инвестира, 
е почти 280 млн. лв. Па-
рите ще бъдат дадени за 
изграждане на втората 
фаза за интегриран град-
ски транспорт, саниране 
на 26 училища и детски 
градини, обновяване на 3 
зони в центъра на града. 
За цялостното обновява-
не на Театър „София“ се 
предвиждат 10 млн. лв., 
а за общински културен 
институт „Средец“ (из-
вестен навремето с име-
то „Лиляна димитрова“) 
ще бъдат инвестирани с 
1 млн. по-малко.

За реконструкцията на 
центъра по приоритетна 
ос „Градска среда“ ще 

отидат най-много пари. 
Тя включва обновяване-
то на зони 2 и 4. За тях 
бе проведен и архитекту-
рен конкурс.

В първата  попадат 
улиците „Граф игнати-
ев“, „Солунска“, „6-ти 
септември“, „Ген. Па-
р е н с о в “ ,  „ ц а р  и ва н 
шишман“, както и пло-
щадите „Славейков“,  
„джузепе Гарибалди“, 
„Патриарх евтимий“ и 
градината при църква-
та „Свети Седмочисле-
ници“. Проектът пред-
вижда превръщането на 
„Графа“ в пешеходна 
зона. Ще бъде оставена 
само една линия, по ко-
ято ще се движат ретро 
трамвай и мотриса-со-
валка. единичното трасе 
ще е между пл. „Журна-
лист“ и Съдебната пала-
та. Трамваите ще се дви-

жат веднъж на час, а тра-
сето им през останалото 
време ще е велоалея. По 

проект ул. „шишман“ 
става пешеходна през 
почивните дни. В неиз-
ползваната част към ул. 
„Граф игнатиев“ от стра-
ната на училището се 
планира зона за отдих с 
кафене. Проектът пред-
вижда още подмяна на 
осветлението. Корони-
те на дърветата на пл. 
„Славейков“ ще бъдат 
осветени отдолу, а фон-
танът ще бъде заменен с 
чешма. Пазарът за кни-
ги на площада сергиите 
южно от градинката „Св. 
Седмочисленици“ ще се 
пренаредят.

Градинката „Кристал“, 
пл. „Народно събрание“ 
и парковите зони око-
ло храм-паметника „Св.
александър Невски“,  
„Света София“ и Сино-
далната палата са в зона 
4. В тази част на София 

се предвижда ремонт на 
булевардите „цар Осво-
бодител“ и „Васил Лев-

ски“ и улиците „Москов-
ска“, „Г. С. Раковски“, 
„Париж“, „Оборище“, 
„дунав“, „15 ноември“, 
„11 август“, „шести сеп-
тември“.

С европари ще се реа-
лизира и идеята за „злат-
ната“  линия.  цветни 
павета с инкрустиран в 
тях знак на София ще се 
вграждат в тротоарите, 
а уличните табели също 
ще са от бронз. Така ще 
бъде очертан туристи-
чески маршрут, който 
ще обхваща и четирите 
зони, като по линията 
ще има система от ин-
формационни пунктове 
и табели. Предвижда се 
още паркингът с депу-
татските коли от пл. „Св. 
ал. Невски“ да бъде пре-
махнат. От общината се 
надяват всички обекти в 
центъра да са готови за 
българското европредсе-
дателство до средата на 
2018 г. 

Подписването на до-
говора между Столична 
община и управляващия 
орган на Оперативна 
програма „Региони в 
растеж 2014-2020“ ще 
бъде стане в последната 
седмица преди Великден 
и тогава ще бъдат пред-
ставени повече подроб-
ности около проектите, 
информира зам.-кметът 
по културата Тодор Чо-
банов. Одобрените ин-
вестиционни програми 
по ОПРР 2014-2020 вече 
са 24. Очакванията на 
управляващия орган на 
ОПРР са, че при мак-
симална мобилизация 
на общините до края на 
2016 г. ще им бъдат пре-
веди и първите авансови 
и междинни плащания 
по програмата.

Част от парите са за нови трамваи и саниране на детски градини

допълнителни 141 
млн. лв. ще бъдат раз-
пределени за закупуване 
на техника, машини и 
оборудване от малки и 
средни предприятия в 
страната.

Средствата се отпус-
кат по ОП „иновации и 
конкурентоспособност“. 
Те са договорени към 
бюджета на процедурата 
„Подобряване на про-
изводствения капацитет 
в МСП“ заради силния 
интерес и големия брой 
качествени предложения 
от страна на най-ниско 
и най-високотехнологич-
ните компании, съобщи-
ха от Министерството 

на икономиката. С до-
пълнителните пари ще 
се финансират още 274 
проекта. досега по трите 
кръга на процедурата са 
сключени общо 468 до-
говора, по които е даде-
но безвъзмездно финан-
сиране от 255.1 млн. лв.

„Подобряване на про-
изводствения капацитет 
в МСП“ беше първата 
процедура по новата 
оперативна програма. Тя 
протече на три кръга (с 
три крайни срока) - за 
нискотехнологични, за 
високотехнологични и 
за интензивни на знание 
компании. интересът 
беше особено голям при 

фирмите по първия и 
третия краен срок, къде-
то 641 проекта не успя-
ха да получат субсидии, 
въпреки че отговаряха 
на критериите. Затова е 
проведена съгласувател-
на процедура на Коми-
тета за наблюдение на 
програмата и е взето ре-
шение за прехвърляне на 
допълнителни средства 
от бюджета й за проекти 
от резервните списъци. 
Необходимо условие е 
било проектите да са по-
лучили над 66 точки при 
оценката. Прагът е оп-
ределен след анализ на 
управляващия орган за 
това колко е допустими-

ят допълнителен ресурс, 
обясни министърът на 
икономиката Божидар 

Лукарски. 
По трите срока са оце-

нени общо 1326 проект-

ни предложения. От тях 
1125 са класирани ус-
пешно.

Брюксел отпусна 238 млн. лв. 
за ремонти в центъра на София

На площада около храм-паметника “Св. Александър НевскиЯ вече няма да 
има депутатски паркинг

С пари от ОПРР ще бъде ремонтиран и бул. “Цар ОсвободителЯ

Нови 114 млн. лв. за подобряване на производствения капацитет на фирмите
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Лилия ЦВЕТАНОВА

Традиционна годишна 
среща събра във Велико 
Търново кметове на об-
щини от цялата страна. 
Форумът бе част от меж-
дународното изложение 
„Културен туризъм“, ко-
ето се проведе за трина-
десета поредна година в 
старопрестолния град. В 
него участва и министъ-
рът на туризма Николина 
ангелкова. 

Развитието и пробле-
мите на туристическия 
сектор бяха основните 
теми в обсъжданията. 
Кметовете проявиха ин-
терес към изменения-
та в нормативната база, 
рекламата на културно-
историческото наслед-
ство на всяка община, 
нуждата от единна ин-

формационна система, 
която да свърже хоте-
лите с общините и На-
ционалната агенция по 
приходите. Те постави-
ха въпроси, свързани с 
републиканската пътна 
инфраструктура, която 
води до туристическите 
дестинации, качеството 
на услугите и обслужва-
нето. Градоначалниците 
настояха Министерство-
то на туризма да подкре-
пи повишаването на ква-
лификацията и езиковата 
подготовка на служите-
лите в туристическите 
центрове.

едно от предложения-
та, отправени към Нико-
лина ангелкова, бе всяка 
община да може да пред-
ставя продукта си на 
сайта на Министерство-
то на туризма и да се по-
мисли за рекламно време 

за събитията в различни-
те населени места. Беше 
отчетена ефективността 
на националната реклам-
на кампания, чрез която 
общините взаимно попу-
ляризират своите атрак-
ции и забележителности. 

измененията в Закона 
за туризма се очаква да 
бъдат приети през май, 
посочи министър ан-
гелкова. Тя отбеляза, че 
културният туризъм има 
все по-голяма роля за 
превръщането на Бъл-
гария в целогодишна и 
добре позната туристи-
ческа дестинация. Ми-
нистерството на туризма 
ще организира специ-
ализирани журналисти-
чески турове, в които ще 
участват представители 
на медиите от 50 дър-
жави.

Кметовете поставиха 

въпроса за нуждата от 
електронна система за 
чекиране на туристите, 
до която да имат достъп 
общините и Национална-
та агенция по приходите. 
Тя представлява реална 
форма на контрол върху 
декларирането на турис-
тическия данък и с нея 
ще се улесни събирае-
мостта и ще са налице 

повече средства за ин-
вестиции в туристиче-
ската инфраструктура. 
По думите на ангелкова, 
подобна система вече 
се тества в София и до 
момента показва добри 
резултати.

„имаме уверението на 
министъра, че предложе-
нията на Националното 
сдружение на общините 

ще бъдат взети под вни-
мание“, посочи кметът 
на В. Търново и пред-
седател на организаци-
ята даниел Панов. Той 
допълни, че успешният 
туристически продукт е 
възможен само в усло-
вията на ефективно вза-
имодействие между биз-
неса, местните власти и 
ресорното министерство. 

Лилия ЛОЗАНОВА

Община Велико Тър-
ново предвижда да съз-
даде археологически 
парк в подножието на 
царевец. Той ще обеди-
ни храмовете „Св. Че-
тиридесет мъченици“, 
„Св. св. Петър и Павел“ 
и „Св. иван Рилски“ в 
общ комплекс с приле-
жаща градска среда. 

администрацията ще 
работи по нови проекти 
за реставрация и соци-

ализация на крепостите 
царевец и Трапезица, 
съобщи кметът дани-
ел Панов. Прогнозната 
стойност на проектите е 
около 7 млн. лв. За тези 
средства ще се канди-
датства по приоритет-
ната ос на оперативна 
програма „Региони в 
растеж“, чрез която се 
финансират дейности, 
свързани с развитието на 
туризма и опазването на 
културното наследство. 

Градоначалникът от-
беляза, че общините из-

чакват създаването на 
т. нар. Фонд на фондо-
вете, когато ще станат 
ясни размерите на без-
възмездната финансова 
помощ и самоучастие-
то. Обсъждат се няколко 
варианта - между 50 и 
70 процента европей-
ски средства и от 30 до 
50 процента собствено 
участие. Общините ще 
могат да осигурят своя 
дял в проектите чрез 
нисколихвени дълго-
срочни кредити по меха-
низмите на еС.

Лилия ЦВЕТАНОВА

Франция ще предос-
тави опит и добри прак-
тики на Велико Търново 
за създаването на град-
ски център. Обектът ще 
бъде позициониран в 
района на Старото воен-
но училище, стана ясно 
след среща на кмета 
даниел Панов с френ-
ския посланик в Бълга-
рия Н. Пр. Ксавие Лапер 
дьо Кабан. архитекти 
от водещата европейска 
държава ще помогнат за 
процедурите по обявя-
ване на международния 
конкурс за проектиране 
на урбанистичната зона 
от 160 дка. експерти от 

град Матера, италия, 
също проявиха интерес 
към бъдещата централна 
част на старата столица.

Първият етап от пре-
устройството на терена 
на Старото военно учи-
лище вече има гаранти-
рано финансиране от 10 
млн. лв. То е осигурено 
по линия на проекти по 
Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014-
2020“. Заданието вече е 
изготвено, предстои под-
готовка на документа-
цията за международния 
конкурс.

идеята на екипа от 
архитекти и предста-
вители на общината е 
новият център да има 
много зеленина, голямо 

пешеходно ларго, музеи, 
голям център за конгре-
си, концерти и култур-
ни събития, търговски и 
административни сгра-
ди, както и подземна ин-
фраструктура. Посланик 
Ксавие Лапер дьо Кабан 
покани Велико Търно-
во да участва в конкурс 
за екологична община 
в България. Конкурсът 
е организиран от Френ-
ския институт в Бълга-
рия, като критериите за 
оценяване са четири. Те 
са управление на водите, 
управление на отпадъ-
ците, устойчива градска 
мобилност и енергийна 
ефективност. Като пред-
седател на Управителния 
съвет на Националното 

сдружение на общините 
в Република България 
даниел Панов изиска 
подробна информация за 
надпреварата, за да мо-
гат всички кметове да се 
запознаят с нея. Обсъде-
но бе и бъдещо сътруд-

ничество между НСОРБ 
и френската аналогична 
организация.

Н. Пр. Ксавие Лапер 
дьо Кабан обяви, че съ-
трудничеството между 
България и Франция 
в сферата на градския 

и селския туризъм ще 
бъде задълбочено. През 
втората половина на 
2016 г. се планира про-
веждането на българо-
френски форум „Тури-
зъм, култура и свободно 
време“. 

Изграждат архитектурен парк под Царевец и Трапезица

Франция подкрепя създаването на урбанистична зона в старата столица

Проектът за новия градски център

Трапезица - втората крепост на средновековната българска столица Търновград

Според министър Николина Ангелкова културният туризъм има все по-голяма роля за 
превръщането на България в целогодишна и добре позната туристическа дестинация

ПРОеКТи

Измененията в закона ще бъдат приети през май, стана 
ясно на годишната среща на НСОРБ във Велико Търново

Кметове искат електронна система 
за чекиране на туристите
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Практичност и шик - 
перфектна комбинация, 
която осветителните тела 
могат да внесат във все-
ки интериор. Освен ес-
тествената светлина от 
прозорците, и изкустве-
ната е необходимост за 
всяко помещение. Въ-
прос на лично усещане, 
предпочитания и вкус е 
какви точно да са лам-
пите, които ще станат 
част от обзавеждането на 
дома или офиса.

Според дизайнери,  
оригиналните осветител-
ни тела или такива, ко-
ито разпръскват светли-
ната по нетрадиционен 
начин, гарантират наис-
тина специална атмосфе-

ра в помещението. Освен 
основното осветление 
в дома, добавянето на 
допълнителни лампи до-
принася за по-голям ком-
форт. дали ще се мон-
тира лампа на бюрото, 
върху нощното шкафче, 
дали тя ще е стенна, или 
ще подберем подова, тип 
лампион, винаги има ва-
рианти осветителното 
тяло да се превърне в 
ефектен декоративен ак-

сесоар. Просто трябва да 
погледнем на светлината 
в дома като нещо, с което 
ще започнем обзавеж-
дането, а не като на фи-
нален щрих. Тогава ще 
постигнем не само добър 
визуален ефект, но и ис-
тинска функционалност. 

Сред предимствата на 
подовите лампи напри-
мер е не само регули-
рането на височината и 
посоката на светлината 
спрямо конкретния инте-

риор и мебелировка, но 
и това, че те лесно могат 
да бъдат местени. При 
нужда биха освободи-
ли даден ъгъл или биха 
осветили допълнително 
съседно помещение.

ако обзавеждате ново 
жилище или просто ис-
кате да промените нещо 
в дома и да го освежите, 
спокойно може да зало-
жите на нетрадиционни 
модели лампи. ефектът 

е гарантиран. ако пък 
сте склонни да инвести-
рате малко повече сред-
ства, то може да изберете 
ръчно изработени осве-
тителни тела. Световни 
дизайнери експеримен-
тират с фантазията си и с 
всевъзможни материали 
като стъклени бутилки, 
водопроводни тръби,  
елементи от автомобили 
или велосипед. Освен 
че са същинско произ-
ведение на изкуството, 
такива лампи внасят не-
повторим колорит в ин-
териора. 

Впечатляващи свет-
линни скулптури са за-
пазената марка на япон-
ския художник и дизай-
нер Макото Тоджики. 
Той завършва индус-
триален дизайн в Kinki 

University в Осака и по-
вече от десетилетие из-
ползва светлината като 
основно средство за из-
разяване. Последната му 
серия от творби, наре-
чена „Без сянка“ („No 
Shadow“), е вдъхновена 
от взаимодействието на 

светлината и сянката и 
възможността те да бъ-
дат манипулирани и кон-
тролирани. цяла стена в 
жилището или офиса би 
могла да бъде не само 
осветена от неговите 
скулптури, но и да носи 
загадъчността на образи-
те от светлини и сенки.

иНТеРиОР

Изкуството да аранжираш светлината
Лампи, аплици и абажури отключват скрития 
потенциал и на най– мрачните кътчета в дома

ИгРА НА СЕНКИ
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Само на 20 минути се-
верно от оживения цен-
тър на Сингапур, в район 
Бишан, се намира уникал-
ният жилищен комплекс 
Sky Habitat. 38-етажната 
сграда е проектирана от 
студиото на израелско-
канадския архитект Моше 
Сафдие. Той е известен 
не само с уникалните си 
творения и с прочутия 
град-държава Marina Bay 
Sands resort, а и с това, че 
никога не изневерява на 
принципа да строи така, 
че животът на хората да 
бъде максимално ком-
фортен. Може би затова 
архитектът представя с 
гордост и последния си 
проект - комплекса, който 
отново съдържа в името 
си ключовата дума „ха-
битат“.

Зданието прилича на 
триизмерна матрица от 
сгради, свързани от три 
преливащи се една в дру-
га небесни градини. ар-
хитектът е проектирал 
високата постройка като 
решение за цяла общност, 
в което се преплитат ка-
чествата на свободно сто-
ящата жилищна архитек-
тура и вертикалните ком-
плекси с висока плътност. 

Sky Habitat разполага с 
многобройни простран-
ства за отдих и общуване, 
а свързващите мостове 
на няколко нива помагат 
за естествената вентила-
ция и дневна светлина. 
Последната „въздушна 
улица“, както я нарича 
Сафдие, е проектирана с 
идеята хората да прекар-
ват там по-дълго време, 
любувайки се на прекрас-
ния изглед към града. За 
да оползотвори макси-
мално пространството, 
което е обляно от топлите 
слънчеви лъчи, и за да на-
прави отдиха още по-при-
ятен, той добавя и басейн. 
За тези, които се страху-
ват да плуват в облаците 
на 100 м височина, също 
е помислено. Те могат да 
се спуснат от небето на 
земята, където ги очаква 
още по-голямо водно съо-
ръжение. Всъщност долу 
са създадени и всички-
те условия за комфортен 
живот, като особено вни-
мание е отделено на рас-
тенията. целият комплекс 
тъне в зеленина.

Каскадно разположени, 
обемите са осеяни с те-
раси и градини. Сградите 
се простират на площ от 

общо 61 000 кв. м и се 
състоят от 509 жилищ-
ни единици. Размерът на 
апартаментите варира, 
като има такива с по две, 
три и четири спални.

Стойността на едно 
тристайно жилище е от 
порядъка на 2 млн. син-

гапурски долара ($1,56 
млн.). Развлекателните и 
комуналните простран-
ства включват 50-метров 
плувен басейн, детско во-
дно съоръжение, зона за 
игра, караоке зала, физ-
културен салон и помеще-
ния за събития. Оформе-
ни са няколко пешеходни 
алеи, множество зелени 
площи и благоуханни гра-
дини. Проектът включва 
още подземен паркинг, 
тенис корт и барбекю. 

цялата структура е оп-
тимално ориентирана по 
отношение на слънцето, 
има отлична вентилация 
и е отворена за много 
въздух и светлина, нещо 
жизнено необходимо за 
тропическия климат, ка-
къвто е този на Сингапур. 
Проектът е съставен така, 
че да може да осигурява 
от всички етажи невероят-
на гледка към бързо разви-
ващия се силует на града.

Цялата структура на жилищните сгради е отлично 
вентилирана и отворена за повече въздух и светлина

Sky Habitat - комплексът с въздушни улици 
и плаващи градини
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Седмичен хороскоп за периода 25 април - 1 май

Последствията от 
минали действия и 
думи ще се задействат 
като бомба със закъс-
нител. изненадата е, 
че този своеобразен 
„взрив“ няма да бъде с 
негативна насоченост. 
Напротив, има шанс 
да избухне с пълния 
си арсенал от вълне-
ния, екстаз, възторг, 

радост, ентусиазъм, 
патос и страст. Опася-
вам се, че на момен-
ти цялата тази емо-
ционална какофония 
може да ви дойде в 
повече, но разчитам, 
че Венера, която през 
този период е в силна 
позиция, ще си свър-
ши качествено рабо-
тата.

Бомба със 
закъснител

ако влагате неис-
тови усилия в начи-
нания, предварително 
обречени на неуспех, 
само ще си изгубите 
времето. На този етап 
трябва да заложите 
на сигурните каузи и 
внимателно обмисле-
ните концепции. иде-
ализмът, упорството 
и принципите няма да 

ви свършат работа, ако 
партньорите и коле-
гите ви не са убедени 
в реалната полза, коя-
то ще им донесе все-
ки един предложен от 
вас проект. Уверявам 
ви, че съвременният 
дон Кихот не се бори 
с вятърни мелници, а 
работи с „ексел“ и сче-
товодни програми.

Дон Кихот като 
счетоводител

Трудно ще ви е, ако 
се наложи да се сра-
ботвате с нови особи. 
Периодът е малко аут-
сайдерски за Козирози-
те, така че и да искате, 
едва ли ще успеете да 
социализирате себе си 
или някой новоприс-
тигнал в обкръжението 
ви екземпляр. Но вие 
и без чужда помощ ще 

успеете да свършите 
по-голяма част от ра-
ботата. Що се отна-
ся до бизнеса, вашата 
жертвоготовност не 
познава граници. Не 
забравяйте обаче, че 
служебните емоции са 
само част от радости-
те, които могат да ви 
съпътстват в този мно-
голик живот. 

И сам воинът е 
воин

Въпреки сложния 
астрологичен пери-
од, делата ви вървят 
като по вода и нищо 
чудно, че искате да се 
похвалите на целия 
свят. Колкото и да ви 
човърка отвътре оба-
че, не бива да биете 
камбаната.  и то не 
само от чисто суеве-
рие, а и защото около 

вас може да се озоват 
недоброжелатели, ко-
ито да объркат под-
редената ви като по 
конец звездна карта. 
Колкото сте щедри на 
дела, двойно по-песте-
ливи трябва да сте на 
думи. Ще видите как 
усилията ви в посока 
дискретност ще бъдат 
възнаградени.

По традиция полу-
чавате най-големия и 
апетитен дял от зара-
ботеното с общи уси-
лия. и няма как да е 
другояче - безспорен 
лидер като вас едва 
ли би се задоволил 
с огризките. имайте 
предвид обаче, че ня-
къде в сивите и скуч-
ни офис пространства 

може би се спотайват 
истинските двигатели 
на вашия бизнес ус-
пех. С други думи, не 
забравяйте да дадете 
част от лъвския пай на 
анонимните работливи 
пчелички, които няма 
да видите да се бият 
в гърдите и да тръбят 
колко много работа са 
свършили.

Дайте на ближния 
част от лъвския пай

Нови предизвикател-
ства се очертават точно 
преди великденските 
празници. и макар да 
сте се поотпуснали, 
тънейки в приятна ле-
таргия в очакване на 
почивните дни, спеш-
но трябва да мобили-
зирате остатъчните си 
количества енергия. 
На тези, които лежат 

на стари лаври,  ще 
им бъде изключител-
но трудно през май, 
когато темпото ще се 
засили и ще се очертае 
опасност от драстично 
изоставане от работ-
ния процес. Вашите ка-
чества са неоспорими, 
но ако не ги развивате, 
може да станете жерт-
ва на конкуренцията. 

Не лежете на 
стари лаври

Пролетта е в апогея 
си, така че нямате ни-
какви оправдания да 
сте в режим „зимен 
сън“. Звездите веща-
ят рестарт на отло-
жени и позабравени 
начинания. Отупайте 
от праха старите си, 
но златни идеи и се 
опитайте да им при-
дадете съвременно 

звучене. Нека финан-
совите въпроси да по-
чакат - периодът не е 
подходящ за тях. За-
сега се ограничете с 
внимателно опипване 
на почвата и първи 
стъпки в нови бизнес 
предприятия. Може 
да ги движите както 
самостоятелно, така и 
в съдружие. 

Край на 
зимния сън

През седмицата, в ко-
ято много от вас праз-
нуват рожден ден, ще 
трябва да разчитате ос-
новно на себе си. Пода-
ръци и щедри пожела-
ния няма да ви липсват, 
но бизнес делата си ос-
тават ваш ангажимент. 
Няма и как да бъде ина-
че, след като повечето 
Телци не обичат да тър-

сят помощ от околните. 
Но и да потърсят, спе-
циално в този период 
ще се окаже, че сами 
трябва да вземат важни 
и трудни решения. Ус-
покояващото е, че кога-
то се осланят само на 
собствените си знания 
и интуиция, чуждото 
мнение няма как да ги 
обърка.

Бог високо, 
цар далеко

Човекът, който има 
най-голямо основание 
да се гордее с пости-
женията си и да се 
ползва от благата на 
своя труд, в момента 
като че ли не усеща 
сладостта на живота. 
да, деви, точно за вас 
говоря. Осигурили сте 
комфорт и спокой-
ствие на всички ваши 

близки, колеги и под-
чинени, но напълно 
сте забравили за себе 
си. и то точно вие, 
които имате и инте-
лекта, и финансови-
те възможности да си 
набавите максимален 
лукс. Моля, отпусне-
те се и коригирайте 
тази фундаментална 
грешка!

Вода гази, 
жаден ходи

Работата си е рабо-
та, но и празниците 
не са за подценява-
не. Пробвайте да се 
отпуснете и да им се 
насладите ,  з ащото 
друга такава възмож-
ност няма да имате 
чак до лятната вакан-
ция. Никой не е казал 
да прекарате почивни-
те дни в полулегнало 

положение край ве-
ликденската трапеза. 
Почивката не е само 
ядене  и  пиене .  Тя 
може да е активна и 
цветна, с акцент върху 
физическите занима-
ния. Най-важното е 
да ви зареди с енер-
гия и вдъхновение, ще 
ви трябват през май и 
юни. 

Всеки ден 
не е Великден

Не се изкушавай-
те нито за момент да 
позволите на хаоса 
да завладее работно-
то ви пространство. 
действайте праволи-
нейно, с ясно набеля-
зани цели и разчер-
тан график за срещи, 
прецизиран до мину-
тата! В мътна вода 
лесно се лови риба, 

но и лесно се затъва в 
блатото на занемаре-
ни задачи и пропад-
нали планове. да се 
отдадете на фиеста и 
сиеста, е примамливо 
хрумване, но може 
да бъде твърде скъ-
по платено впослед-
ствие, и то от собст-
вения ви бюджет за 
забавления.

Без фиеста 
и сиеста

дамите, представи-
тели на зодия Близна-
ци, започват нова ин-
вазия в мъжкия свят 
на бизнеса. Моментът 
е особено подходящ 
за старт на всякакъв 
тип проекти и иници-
ативи. Мъжете от този 
знак е добре да се 
обградят с масирано 
женско присъствие. 

Търсете подкрепа от 
страна на нежния пол 
- той ще доведе всяко 
начинание до успе-
шен край. ако еки-
път, с който работите, 
се състои от женски 
създания, очаквайте 
100-процентов три-
умф във всичко, с ко-
ето се заемете през 
седмицата.

Триумфът на 
червилата

БЛИЗНАЦИТЕЛЕЦ

Не бийте 
камбаната

ОВЕН

РАК ЛЪВ ДЕВА

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ

КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
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В духа на име-
то  с и ,  б р а н д ъ т 
Spirit има и сво-
ята стартова ми-
сия - спонсорира 
първата българска 
експедиция, поко-
рила един от най-
трудните върхове в 
алпинизма - Серо 
Торе в Патагония. 
екипът, развял за 
първи  път  бъл-
гарското знаме на 
финала на този ле-
гендарен маршрут, 
е подпомогнат от 
SPIRIT.

Така историята 
за българския дух 
ще достигне до по-
вече хора, убедени 
са от компанията 
производител. 

еТаЛОН

Началото на активния 
за ремонти сезон „Орга-
хим“ отбелязва с изця-
ло обновена премиална 
продуктова линия под 
бранда Spirit. 

ИДЕЯТА
• Премиален бранд от 

интериорни бои и покри-
тия с декоративни ефекти

•  Перфектен баланс 
между елегантност и про-
фесионално решение

Потребители с високи 
изисквания за качест-
во и издръжливост на 
покритията и цветовете 
вече могат да открият 
на пазара боята, която 
наистина ще надмине 
очакванията им. 

Портфолиото на мар-
ката включва продукти 
за интериор с безупреч-
но качество. За да се 
достигне то, са използ-

вани специализирани 
дисперсии и добавки от 
водещи доставчици на 
суровини в световен ма-
щаб. Около година ком-
панията е разработва-
ла продуктите, като в 
процеса те са тествани 
многократно от профе-
сионалисти в боядисва-
нето. След категорично-
то им одобрение марката 
е вече на пазара.

SPIRIT
покрива повече от вашите очаквания

Асортиментът на Spirit 

БРАНд С МИСИЯ
Бази за тониране Spirit

Асортиментът на Spirit 
Spirit Impeccable White - висококачествена 

интериорна боя с безупречна белота и покривност

White Tint Base - за тониране на светли пастел-
ни цветове

Matte: до 3 пъти по-висока устойчивост на трие-
не спрямо водещия бранд бази за тониране на паза-
ра; прикрива малки повърхностни дефекти; високо 
съдържание на титанов диоксид

Satin: до 7 пъти по-висока устойчивост на триене 
прямо водещия бранд бази за тониране на пазара; 
позволява по-често почистване; високо съдържание 
на титанов диоксид 

Semitransperant Tint Base - за тониране на 
средно наситени цветове

Matte: висока покривна способност; прикрива 
малки повърхностни дефекти

Satin: висока покривна способност; позволява 
по-често почистване

Transparent Tint Base - за тониране на тъмни 
наситени цветове

Matte: прикрива малки повърхностни дефекти; 
съдържа специална дисперсия, осигуряваща дългот-
райност на цветовете

Satin: позволява по-често почистване; съдържа 
специална дисперсия, осигуряваща дълготрайност 
на цветовете

Spirit Primer - полага се преди нанасяне на 
транспарентни бази за тониране. Намалява разхо-
да на боя. Осигурява точност и равномерност на 
цвета

Spirit Protect Lacquer - безцветен защитен лак 
за интериорни стени. Предпазва от замърсявания в 
дълбочина. Придава сатенен блясък на повърхно-
стите


