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Предприемачи наддават за атрактивни терени 
за застрояване в София

интервю На стр. 6 каб На стр. 8-9

Да се избират ли с конкурс проектите 
за обекти с обществена значимост?

Подробности на стр. 12-13

www.bosstore.bg

темата На стр. 4-5

Ударно обновяват тунели 
и мостове по аутобаните Ще насърчаваме 

частните 

инвестиции 

в санирането

Николай Нанков, зам.-министър на 
регионалното развитие и благоустройството:
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Общинските служби 
по земеделие ще могат 
да издават кадастрални 
карти и електронни ус-
луги, решиха депутатите 
с гласуваните на първо 
четене промени в Закона 
за кадастъра и имотния 
регистър. Целта на про-
мените е ускоряване на 
процеса по създаване на 
кадастрална карта и ре-
гистри за територията на 
страната, като се регла-
ментира облекчена про-
цедура за създаването им. 
Предвижда се преобразу-
ване на картата за възста-
новяване на собственост 
в Агенцията по геоде-
зия и кадастър, което ще 
осигури възможност в 
кратки срокове и с мини-

мален финансов ресурс 
да се постигне покриване 
на голям процент от те-
риторията на страната. 
Част от депутатите опре-
делиха промените като 
несериозни. Според тях 
най-важното решение, 
което не е изпълнено, е 
да има имотен регистър в 
България. В своя защита 
вносителите посочиха, 
че всеки гражданин ще 
може да получи услуги 
не само от Агенцията по 
геодезия и кадастър, а от 
всяка общинска админи-
страция и служба по зе-
меделието. Издаването на 
електронни карти също 
ще улесни хората. Моти-
вът бе, че ако се приеме, 
че до този момент за 90 

милиона лева са напра-
вени 21% кадастрални 
карти и са покрити 21% 
от територията реално, 
и с темповете, с които 
до момента са правени, 
това означава, че десетки 
години напред няма да 
има карти, а ще бъдат из-
харчени близо 400 и по-
вече милиона именно за 
тяхното създаване. Затова 
е по-целесъобразно да не 
се харчи допълнителен 
ресурс. В крайна смет-
ка депутатите решиха да 
удължат срока за обсъж-
дане на законопроекта. 
Очаква се между първо 
и второ четене да бъдат 
направени още промени 
в Закона за кадастъра и 
имотния регистър.

От СедМИЦАтА

Единният кадастър мина на първо четене
Депутатите удължиха срока за предложения по Закона за имотния регистър

Ирина ГЕНОВА

Община Бургас за-
почна цялостна рекон-
струкция на двора в ОУ 
„елин Пелин“ със сред-
ства по ОП „Региони в 
растеж“. Пространство-

то със старите спортни 
игрища е оградено и 
строителната техника 
работи по отстранява-
нето на амортизираната 
асфалтова настилка. 

теренът ще претър-
пи пълно преобразява-
не. Предстои изграж-

дане на три игрища за 
баскетбол, по едно за 
волейбол и минифут-
бол, нова лекоатлети-
ческа писта и две зони 
за фитнес на открито. 
Всички спортни терени 
ще имат ударопоглъ-
щащо покритие, за да 

се избегнат травми при 
децата в случай на па-
дане.

Предвидено е да има 
комбинирано игрище за 
хандбал и минифутбол. 
Съоръжението ще бъде 
покрито и ще може да 
се използва целогодиш-

но, независимо от кли-
матичните условия.

Зеленината продължи 
да заема важно място 
в училищния двор. Съ-
ществуващите дървета 
и насаждения ще бъдат 
запазени, като в свобод-
ните пространства до-
пълнително ще засадят 
и нова растителност.

Б е зо п а с н о с т т а  н а 
движението е новият 
акцент, който Община 
Бургас добавя към кон-
цепцията за обучение и 
спорт в откритото учи-
лищно пространство. 
В специално обособе-
на зона децата ще учат 
правилата за движение 
и безопасност на пътя.

ОУ „елин Пелин“ е 
едно от малкото, които 

разполагат с открита 
сцена. Съоръжението 
обаче е в лошо състо-
яние и не може да се 
използва. След рекон-
струкцията на училищ-
ния двор там отново 
ще може да се изнасят 
концерти и постановки. 

В съседство на сце-
ната има друга зона за 
игра, която в момента 
не е функционираща. 
тя се състои от три те-
раси с тревно покри-
тие. Проектът за ре-
конструкция предвиж-
да зоната да се впише 
в цялостния облик на 
училищния двор. Към 
трите тераси ще водят 
красиви алеи,  около 
които ще има пейки и 
места за отдих. 

Пълна промяна за ОУ „Елин Пелин“ в Бургас

Ръст на туристическия 
трафик очакват летища-
та във Варна и Бургас 
през предстоящия летен 
сезон. Цифрите се уточ-
няват, тъй като полетите 
все още са в процес на 
планиране, заявиха пред-
ставители на концесио-
нера на двете морски ае-
рогари - Fraport Twin Star 
Airport Management, ци-
тирани от standartnews.
com.

Летище Варна плани-
ра ръст на туристите от 
Германия, Русия, Пол-
ша и турция. Редовните 
полети между Варна и 
Истанбул на авиокомпа-
ния Turkish Airlines се 
увеличават от 7 на 11 
седмично, а до Лондон 
(Лутън) на Wizz Air - от 
4 на 7 седмично.

Сериозен ръст очаква 
Летище Варна и на чар-

търните полети с групи 
туристи. Новите дести-
нации спрямо 2015 г. са 
Остенде (Белгия), Бърно 
(Чехия), тур, Лил и Лион 
(Франция), Фридрихсха-
фен и Росток (Германия), 
Краков (Полша), екате-
ринбург и Калининград 
(Русия), както и от Глаз-
гоу (Великобритания).

Летище Бургас очаква 
ръст на трафика основно 
от Русия, Германия, Ве-
ликобритания, Полша и 
Чехия. 

Новите чартърни дес-
тинации са от Архан-
гелск, Иркутск, Казан, 
Краснодар, Нижни Нов-
город, Омск, Перм, Рос-
тов на дон, Сиктивкар, 
тюмен, Уфа, Волгоград 
и Воронеж (Русия), Ин-
сбрук и Линц (Австрия), 
Мюнстер и Росток (Гер-
мания), Остенде (Бел-

гия), Харков и Одеса 
(Украйна), Люблин (Пол-
ша) и Кавала (Гърция).

Редица авиокомпа -
нии предстои да откри-
ят нови полети до двата 
морски града.

РАЗВИТИЕ
Увеличение от 13% на 

обслужените пътници 
през април 2016 г. отчита 
Летище София. Общият 
брой на пасажерите за 
периода е 367 696 спря-
мо 325 790 за същия ме-
сец на предходната го-
дина. 

С 14,7% е нараснал 
броят на пътуващите по 
редовни международни 
линии, които съставляват 
96% от общия пътнико-
поток. Ръст от 7,7% има 
и при пътниците по въ-
трешни линии. 

Летищата във Варна и Бургас очакват ръст на туристическия трафик

 Двата аеропорта очакват най-много туристи от Германия и Русия

Сегашното положение проектът
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Няма заявен инвес-
титорски интерес към 
момента за приватиза-
ция на „БдЖ - товар-
ни превози“ еООд. това 

е съобщил министърът 
на транспорта, инфор-
мационните технологии 
и съобщенията Ивайло 
Московски, цитиран в 

прессъобщение на ре-
сорното ведомство. той 
е коментирал, че освен 
приватизацията на дру-
жеството, в Стратеги-

ята за развитие на же-
лезопътния транспорт 
е заложен и вариант да 
продължи да съществува 
като държавна компания.

Московски е подчер-
тал, че транспортното 
министерство няма отно-
шение към назначаване-
то и освобождаването на 
персонал в дружествата 
от системата, тъй като 
всяко от тях има ръко-
водство, което решава 
тези въпроси. По думите 
му, тиражираните в пуб-

личното пространство 
цифри, касаещи служи-
телите, са заложени в 
предварителни разчети и 
не могат да бъдат обявя-
вани като категорични. 
Изпълнителният дирек-
тор на „Холдинг БдЖ“ 
еАд Владимир Влади-
миров е съобщил, че об-
щата задлъжнялост на 
дружествата е намаляла 
от 850 млн. лв. през 2009 
г. на 458 млн. лв. през 
2016 г. По думите му 
тенденцията за финансо-

вото състояние на „БдЖ 
- товарни превози“ също 
е положителна, въпреки 
намаляването на пазар-
ния му дял. 

това  ще е  третият 
опит за продажба на ком-
панията - част от „Хол-
динг БдЖ“.  Наскоро 
обаче транспортният ми-
нистър Ивайло Москов-
ски заяви в интервю, че 
не е оптимист, че ще се 
намери купувач на ком-
панията заради липсата 
на интерес.

Безлихвен държавен 
заем за финансово оз-
дравяване ще могат да 
получават общините. 
това реши бюджетната 
комисия в парламента, 
след като прие на второ 
четене промени в Зако-
на за публичните фи-
нанси. Оздравяването 
ще е максимум за три 
години. За да се отпус-
не заем, Общинският 

съвет трябва да одобри 
съгласуван с министъ-
ра на финансите план 
за оздравяване. депу-
татите се отказаха от 
идеята заемите, отпус-
кани на общините за 
финансово оздравяване, 
да имат макар и мини-
мална лихва. Мотивът е, 
че се прави механизъм 
за финансово оздравя-
ване, а не за финансово 

обезглавяване. По думи-
те на заместник финан-
совия министър Кирил 
Ананиев, ако се сложи 
и лихва на общините, 
съвсем ще закъсат и ще 
фалират. За да получат 
заем за финансово оз-
дравяване, общинските 
администрации трябва 
да одобрят план, който 
да е съгласуван с фи-
нансовия министър. За 

да се стигне до такава 
процедура, има още ре-
дица условия. едно от 
тях е задълженията да 
надхвърлят 15 процен-

та от средногодишните 
разходи в четиригоди-
шен период.

Финансовият минис-
тър ще може да отпусне 

допълнителна субсидия 
за покриване на заема, 
но трябва да се докаже 
трайна тенденция за оз-
дравяване. 

Правителството одо-
бри отпускането на до-
пълнителни средства 
по бюджета на Минис-
терския съвет за 2016 г. 
в размер 6,486 млн. лв. 
От тях 6,2 млн. лв. ще 
бъдат инвестирани за 
продължаване изграж-
дането на оградата по 
българо-турската гра-
ница. Част от защитно-
то съоръжение е готово, 
предстои изграждането 
на участъка на терито-
рията на област Бургас. 

„Съоръжението е от 
изключително значение 
за противодействие на 
непрекъснато нараства-
щия през последните 

години миграционен 
натиск по българо-тур-
ската граница. Неговата 
цел и предназначение е 
опазване на държавната 
граница и овладяване 
на бежанската вълна“, 
се посочва в мотивите 
на работната група към 
кабинета.

От държавната хазна 
целево ще се отпуснат 
и 286 хил. лв. за прео-
доляване на последици-
те от обилните майски 
валежи. те са целева 
подкрепа за пострада-
лите райони на терито-
рията на общините Ми-
зия и Хайредин, област 
Враца.

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:

При провал и на третия опит за продажба ще се върви 
към реформи, които да намалят загубите на компанията

Липсват желаещи за приватизация на 
„БДЖ - Товарни превози“

Нови милиони за оградата по 
българо–турската граница

ОТ ХАЗНАТА

Бюджетната комисия одобри безлихвени заеми за общините
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Катя КОСТОВА

2 тунела и 3 моста ще 
бъдат основно ремонти-

рани през лятото с отпус-
нати от правителството 
средства, съобщиха от 
пътната агенция.

до края на май започ-

ва работа по тунелите 
„Витиня“ и „ечемишка“ 
на автомагистрала „Хе-
мус“. тръгва и възстано-
вяването на виадукта при 

41-ви километър на ав-
томагистралата, между 
тунелите „ечемишка“ и 
„топли дол“, където бяха 
установени разрушения 
в активната лента преди 
празниците.

Най-сложни ще са ре-
монтите на платното към 
Варна на виадукт „елеш-
ница“ на „Хемус“ преди 
Ботевград, смятат експер-
ти. Причината е, че мос-
тът се намира в крива на 
аутобана и е изключител-
но амортизиран. При об-
новяването през миналата 
година на частта от съо-

ръжението към София се 
наложи подмяна на една 
от гредите. За да не се 
губи време, новата, която 
бе поставена, е от метал. 
Планира се рехабилита-
цията на виадукта да за-
върши приблизително за 
6 месеца. Освен възста-
новяването на конструк-
цията ще бъде подменена 
и асфалтовата настилка, 
и хидроизолацията, ще се 
ремонтират тротоарни-
те конзоли, ще се сменят 
дилатационните фуги и 
мантинелите, ще се на-
прави нова отводнител-

на система. Виадуктът 
е пуснат в експлоатация 
през 1979 г. От тогава до 
миналата година, когато 
беше извършен ремонт на 
платното за София, стро-
ително-ремонтни работи 
на моста не са правени. 
той е с дължина 646 м. 
Най-високият му стълб 
е 51 м, а най-ниският - 5. 
Превантивният ремонт 
на съоръжението ще бъде 
изпълнен от „Автомаги-
страли“ еАд.

Инженери, участвали 
в строежа на виадуктите 
по „Хемус“ преди поч-

6 месеца ще ремонтират платното      към Варна на виадукт „Елешница“

Работата по ремонта на виадукта “Ечемишка”  на “Хемус”  вече започна

Над 5 млн. лв. от бю-
джета на Агенция „Път-
на  инфраструктура“ 
(АПИ) ще бъдат вложени 
в строително-монтажни 
дейности по моста над 
русенското село Писа-
нец. От миналата седми-
ца той е затворен за дви-
жение заради започналия 
ремонт.

Съоръжението, което 
се намира над река Бели 
Лом, е с дължина 383 ме-

тра и e високо близо 65. 
В експлоатация е от 1974 
г. и досега носещата му 
конструкция не е обно-
вявана. За превозните 
средства са направени 
два обходни маршрута 
- един за леките коли и 
друг за камионите над 
3,5 тона. Автомобилите 
ще се отклоняват по об-
щинския път през село 
Писанец, а тИР-ове-
те - през Червена вода, 

Семерджиево, Ветово, 
Сеново, Просторно, Ки-
ченица и Стражец до 
пътния възел Русе - Раз-
град. Предвидено е вре-
менната организация да 
продължи до 7 август, а 
целият ремонт на моста 
да приключи до края на 
октомври.

Предвижда се премах-
ване на всички пластове 
над носещата стомано-
бетонна конструкция, 

полагане на нов бето-
нен пласт и подновява-
не на хидроизолацията. 
Ще се положат два нови 
пласта асфалтобетон от 
полимер-модифициран 
битум и ще се подмени 
отводнителната система. 
Предстои също да се ре-
монтират стълбовете и 
гредите от носещата кон-
струкция на съоръжени-
ето, както и да се оширят 
тротоарните блокове. 

Влагат 5 млн. лв. в нов асфалт и бетон над река Бели Лом

Носещата конструкция на съоръжението не е обновява-
на повече от 40 години

Ударно обновяват   тунели и мостове по аутобаните

дъговият мост над 
река Янтра при Вели-
ко търново ще бъде ре-
монтиран, съобщиха от 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ). Зара-
ди строителните работи 
по съоръжението до 20 
юни се затваря за дви-
жение в двете посоки 
участък от път І-4 Вели-
ко търново - търговище.

Ремонтът е част от 
лот 5 по „транзитни 
пътища V“, по който в 
момента АПИ рехаби-
литира 2,6 км от първо-
класния път. На двете 
мостови съоръжения - 
естакада № 6 от Южен 
пътен възел при км 
129+200 и дъгов мост 

над р. Янтра на път I-4 
при км 129+496, ще се 
подмени хидроизолаци-
ята, ще бъде положена 
нова асфалтобетонова 
настилка и ще се под-
новят дилатационни-
те фуги. Предвидено е 
също поставянето на 
предпазна ограда и па-
рапет. В участъка от км 
126+667 до км 127+328 
ще бъдат направени пов-
дигнати пешеходни пъ-
теки, посочват от АПИ.

От агенцията инфор-
мират още, че до 30 
юни т. г. движението по 
път I-4 Велико търно-
во - търговище от км 
126+667 до км 127+328 
и от км 127+678 до км 

129+614, който съвпа-
да с ул. „Магистрална“ 
във Велико търново, се 
пренасочва по обходни 
маршрути поради реха-
билитация на участъка.

транзитният трафик 
преминава по следните 
маршрути:

• пътуващите от Со-
фия за Стара Загора и 
Русе преминават по За-
паден пътен възел - ул. 
„Козлуджа“ - кв. „Чола-
ковци“- път I-5 - Южен 
пътен възел; 

• пътуващите от Со-
фия за Варна по Западен 
пътен възел - ул. „Козлу-
джа“ - кв. „Чолаковци“ 
- път I-5 - Южен пътен 
възел. 

Реконструкцията на 
тунелите на пътя между 
Асеновград и Смолян 
ще продължат до 30 юни 
тази година, съобщиха от 
Агенция „Пътна инфра-
структура“. Ремонтно-
възстановителните дей-
ности започнаха преди 
около месец от съоръже-
нието, намиращо се не-
посредствено пред входа 
на Бачково. В момента се 
извършва изкопаване на 
отводнителните канавки 
в двата края, които тряб-
ва да отвеждат течовете 
от покривната част. След 
това ще започне и изко-
паването на основата на 
тунела. Предвижда се 

корекция на дълбочината 
с около 30 см заради без-
опасното преминаване 
на извънгабаритните ка-
миони. Ремонтът, който 
се прави за първи път от 
40 години, включва още 
подмяна на хидроизо-
лацията, изграждане на 
тротоарни блокове, об-
лицовка и поставяне на 
осветление и полагане на 
нова асфалтова настилка. 
Изпълнител на строител-
ните дейности е „ИСА 
2000“. Обектът е в обхва-
та на лот 14 по програма 
„транзитни пътища V“ и 
е затворен за преминава-
не и в двете посоки. Пре-
возните средства и пе-

шеходците се пренасоч-
ват по обходен маршрут, 
преминаващ встрани от 
тунела. Преди да започ-
нат строително-монтаж-
ните работи, трасето на 
заобикалящия участък 
бе изцяло ремонтирано. 
Положена бе асфалтова 
настилка, направена бе 
и нужната пътна марки-
ровка.

По план ремонтът на 
135-те метра в тунела 
трябва да приключи до 
45 дни. След това екипът 
на фирмата изпълнител 
се прехвърля на следва-
щия тунел в посока Асе-
новград, който също ще 
бъде временно затворен.

Подменят хидроизолацията на 
съоръженията край Бачково

Дъговият мост над р. Янтра 
ще бъде укрепен

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, кметът 
на Велико Търново Даниел Панов и областният управител Пенчо Пенчев инспектира-
ха ремонтните дейности на ул. “Магистрална”  в старата столица
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до края на година-
та трябва да приключи 
проектирането на новия 
Интермодален терминал 
- Варна. там са пред-
видени контейнерни 
площадки, които трябва 
да отговарят на всич-
ки съвременни изисква-
ния. една от задачите 
пред проектантите е да 
се справят с непреодо-
лимата преграда, която 
създава Аспаруховият 
мост за преминаване на 
големи контейнеровози, 
които да бъдат обработ-
вани на новото приста-
нище във Варненското 
езеро. точно този про-
блем бе един от главни-
те, който пречеше за на-
мирането на оптимален 
вариант за преместване 
на пристанището във 
Варна. 

Идеята е да се напра-
ви шлюзово съоръжение 
под моста, което кар-
динално ще отговори 
на съществуващите ин-
фраструктурни въпроси, 
уточнява инж. дойчин 

Ников, ръководител на 
проекта. Неговият екип 
е подготвил авторска 
концепция и проекти с 
две решения - едното 
за обработка Panamax 
и второто за обработка 
post-Panamax контейне-
ровози. Поради ограни-
чената височина от при-
близително 46 метра на 
Аспаруховия мост за-
сега е невъзможно вли-
зането на Panamax кон-
тейнеровози във Вар-
ненското езеро. това би 
могло да стане само при 
минимум 58 метра све-
тъл отвор на мостовото 
съоръжение над плава-
телния канал. допълни-
телно контейнеровозите 
3-ти и 4-ти клас изис-
кват дълбочина от над 
13,5 метра в газене, а 
съвременните Panamax 
и Post-Panamax - и над 
13,5- 14метра (сега ка-
налът е с дълбочина под 
12 метра).

В момента трафикът 
на тази генерация кон-
тейнеровози се обра-

ботва само на термина-
ла в Констанца. там при 
необходимост става пре-

товарването на по-мал-
ки кораби, за да влизат 
във Варненското езеро. 
В България още няма 
съвременен контейне-
рен терминал. досега 
бяха спрягани различ-
ни варианти за Варна. 
единият бе за изграж-
дане на дълбоководен 
терминал на Острова 
пред Аспаруховия мост, 
което ще увеличи още 
повече и без това нато-
варения трафик на дви-
жение в града. другият 
бе за повдигане на само-
то мостово съоръжение, 
което технически и ико-
номически е неиздър-
жано, като се отчита и 

ограниченият проектен 
живот на моста. А ва-
риантът за вдигане на 
мостовото съоръжение 
при минаване на кора-
бите не само че е много 
по-сложен и нерента-
билен, но и ще отнеме 
поне 2-3 години, през 
които движението ще 
бъде напълно парализи-
рано. докато при шлюза 
подобен въпрос изобщо 
не стои, подчерта инж. 
Ников.

Според  запознати 
с  експлоатацията на 
този тип съоръжения, 
изграждането на шлю-
зовете може да стане 
само с европейско фи-

нансиране, както вече е 
правено на друго място 
(подобен проект е реа-
лизиран в европа чрез 
финансиране по про-
грамата Trans-European 
Transport - TEN-T, като 
изпълнението му е стар-
тирано в средата на 
2012 г. и завършено до 
края на 2014 г.). Няма 
как да се намери частен 
инвеститор за изцяло 
100% финансиране на 
строежа на градска ин-
фраструктура, от която 
няма да печели, тъй като 
не може да взема такси 
за преминаване на кора-
бите както например в 
Панамския канал.

ти 4 десетилетия, както 
и пътни експерти, са на 
мнение, че причина за ло-
шото състояние на съоръ-
женията е занемарената 
им поддръжка. Отделно 
се оказва, че мостовете 
в западния край на не-

довършения аутобан от 
София към Варна са били 
изграждани на миниму-
ма на изискванията, като 
целта е била да се спестят 
пари.

Вече започнаха строи-
телните работи на съоръ-

жението над река Стряма 
при 136-и км на АМ „тра-
кия“, в област Пловдив. 
Ще се ремонтира плат-
ното в посока София. 
Плановете предвиждат 
работата там да завърши 
до средата на юли. Ремон-

тът на платното от София 
за Бургас при моста на 
същото съоръжение ще 
тръгне през септември. 
По този начин няма да се 
затруднява трафикът през 
активния туристически 
сезон.

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 

Шлюзове под Аспаруховия мост решават проблема с преминаването на контейнеровозите

6 месеца ще ремонтират платното      към Варна на виадукт „Елешница“

Колоните на виадуктите по аутобана също ще се обновят 
основно

Тунелно съоръжение под моста ще отвори пътя на големите кораби през Варненския 
залив

Ударно обновяват   тунели и мостове по аутобаните

5 години ще са нужни 
за довършването на ав-
томагистрала „Хемус“, 
обяви строителният ми-
нистър Лиляна Павлова. 
По думите й обаче, това 
може да стане при оси-
гуряване на финансови 
средства за реализация на 
проекта. 

Министърът припом-
ни, че първата 10-ки-
лометрова отсечка от 
Ябланица до Боаза вече 
е препроектирана, като 

предвижданата скорост на 
движение по нея е нама-
лена. търгът за избор на 
изпълнител предстои да 
бъде обявен до юни, след 
приключване на обжалва-
нията по прекратяването 
на старата процедура. Ра-
боти се за преработка на 
проектите на останалите 
участъци от Боаза до раз-
клона Плевен - Ловеч.

Според Павлова, се 
търси най-доброто про-
ектно решение, за да не се 

изграждат скъпи тунели и 
мостове през пресечения 
терен, което ще спести 
около 150 млн. лв. от не-
обходимите средства.

Павлова  припомни 
още, че през новия про-
грамен период парите от 
еС по ОП „транспорт“ за 
пътища ще са само 670 
млн. лв. и едва ще стиг-
нат за довършване на АМ 
„Струма“. За по-леките 
участъци от лот 3 от Бла-
гоевград до Крупник и 

Кресна - Сандански има 
избран изпълнител. Оч-
аква се най-късно август 
да започне и строител-
ството. За най-трудните 
20 км през Кресненско-
то дефиле се търси мак-
симално използване на 
съществуващото трасе 
при опазване на околната 
среда, като вариантът със 
7 тунела и 11 съоръжения 
е добър и от гледна точка 
на финансов ресурс, под-
черта тя.

5 години трябват за довършването на „Хемус“



6 16 - 22 МАЙ 2016 г.
БРОЙ 18 (1142) ИНтеРВЮ

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Ще насърчаваме частните инвестиции в санирането

Разговаря  
Катя КОСТОВА

- Господин Нанков, 
какво ще е новото в 
политиката на минис-
терството в сферата на 
обновяване на жилищ-
ния фонд?

- Разработихме На-
ционалната програма за 
енергийна ефективност 
водени от мисълта, че 
това означава по-ви -
сок стандарт на живот 
за българските гражда-
ни, по-ниски разходи за 
отопление, по-сигурни 
жилища и по-модерна 
градска среда. тя се ре-
ализира на територията 
на цялата страна. Към 
момента отчитаме голям 
интерес.

През 2015 г. приехме 
план за сгради с близко 
до нулево потребление 
на енергия, което има 
за цел да превърне кон-
цепцията в приложима 
алтернатива за всички 
нови сгради. В Минис-
терския съвет предстои 
да бъдат внесени два до-
кумента, единият от кои-
то е много важен. С него 
ще се дефинират сти-
мулите за частните ин-
вестиции в повишаване 
на енергийната ефектив-
ност на жилищния фонд. 
това е дългосрочна про-
грама за инвестиции за 
подобряване на сград-

ните характеристики на 
сградите. документът 
се основава на Закона 
за енергийната ефектив-
ност, който е в процес на 
разработване и ще създа-
де механизъм и набор от 
политики за повишаване 
на частните инвестиции 
в обновяване на енергий-
ните характеристики на 
сградите.

Няколко са неговите 
основни аспекта, които 
може да се смятат в из-
вестна степен за новост 
в санирането. Ще се ра-
боти по създаването на 
финансов механизъм за 
облекчаване на достъпа 
до кредитен ресурс във 
връзка с преминаването 
към смесено финансира-
не - публично и частно, 
в жилищните сгради. Ще 
се повишава заинтересо-
ваността на собствени-
ците на частни жилищни 
и публични сгради да 
инвестират свои сред-
ства. Предвижда се и 
разработване на стимули 
и социални политики, 
които да направят въз-
можно обновяването на 
големите многофамилни 
сгради в цялост, когато 
има неплатежоспособни 
собственици.

- От казаното дотук 
излиза, че отминава 
времето на санирането 
изцяло с пари от дър-
жавата?!

- трябва да се разрабо-

ти националният план и 
там ще има механизми, 
с които ще се насърча-
ват частните инвести-
ции. Нашето мнение е, 
че е нужно да се пови-
ши самоучастието на 
собствениците, а с него 
и енергийният клас на 
сградите.

Когато имаме пълна 
информация за всички 

договори по национал-
ната програма в цялата 
страна и имаме точна 
картина за целия финан-
сов ресурс, тогава ще 
знаем какво правим в бъ-
деще. Съфинансирането 
ще се въвежда поетапно. 
Отначало то няма да е 
голямо. Обсъждат се ва-
рианти за 80-85% субси-
дия с 15-20% съфинан-
сиране. Въпрос на съ-
гласуване и политическо 
решение е какъв ще бъде 
първоначалният процент 
на самоучастие от страна 
на собствениците.

- Какви стимули по-
точно ще се прилагат?

- Има различни вари-
анти, като започнем от 
нисколихвените кредити 
и преминем към фонда, 
който създадохме през 
2012 г. с европейско фи-
нансиране. той е за оси-
гуряване на средства на 
нуждаещи се и социал-
но слаби семейства под 
прага на бедност, които 
не биха могли да внесат 
своя дял от съфинанси-
рането при обновяването 
на жилищната коопера-
ция, където живеят. А 

защо този фонд да не 
стане източник на фи-
нансиране на всички 
желаещи, като би могло 
да има диференциация 
на лихвените проценти. 
това ще бъде фонд за 
нисколихвени кредити. 
той ще се управлява на 
принципа на финансовия 
инженеринг с европей-
ско финансиране, който 

да покрие банковите так-
си. Може да се създаде 
и отделен фонд за нис-
колихвено кредитиране, 
клонящо към нула, в за-
висимост от социалното 
състояние на съответни-
те домакинства.

Отделно има и други 
подходи, които може да 
се приложат заедно със 
социалното министер-
ство, за да гарантира-

ме най-малкото равния 
достъп за онези соци-
ални групи, които реал-
но нямат възможност да 
осигурят и минималния 
процент на съфинанси-
ране за саниране, който в 
бъдеще ще бъде въведен.

- Много ли сме назад 
по отношение на енер-
гийната ефективност 
с п р я мо  о с т а н а л и т е 
страни в Европа?

- Жилищните сгради 
са отговорни за 40% от 
енергийните разходи на 

ниво европейски съюз 
и около 35% от емисии-
те парникови газове на 
въглероден диоксид. От-
читайки факта, че енер-
гоемкостта на нашата 
икономика и енергийна-
та й ефективност, 50% 
от енергийните разходи 
в България се падат на 
сградния фонд. В мо-
мента около 35% от жи-
лищните сгради в евро-
па са на възраст над 50 
години и малко над 40% 
у нас. това са предизви-
кателства, които, освен 
на европейско ниво, и на 
национално ниво трябва 
да бъдат решени.

По ставяме си до с -
та амбициозна задача, 
следвайки европейските 
стандарти, да намалим 
с 5-6% общото енерго-
потребление в сградния 
фонд в средносрочен 
план и с 5% емисиите 
парникови газове.

- Оптимист ли сте 
за ефективността на 
обновения закон за уп-
равление на етажната 
собственост?

- Инициираните от нас 
промени в закона целяха, 
на първо място, да съз-
дадем условия за ефек-
тивно и по-добро инсти-
туционално управление 
на етажната собственост 
и по-добра енергийна 

ефективност в многофа-
милните жилищни сгра-
ди. Законът вече ни дава 
пълна възможност за по-
ефективно управление 
и контрол на етажната 
собственост, но най-го-
лямото му преимущест-
во е възможността за ко-
лективно решаване на 
проблеми, които засягат 
онези единни организми 
в етажните сгради.

Българите сме инди-
видуалисти, обичаме да 
решаваме проблемите 
на парче, всеки за себе 
си. С новия закон се да-
ват стимули за колек-
тивно справяне с об-
щите проблеми. Първа 
основна задача за нас е 
подобряването на един-
ните характеристики на 
сградния фонд в стра-
ната, като се започне от 
еднофамилните сгради и 
тези в най-тежко състо-
яние. Мерките за енер-

гийна ефективност са 
свързани с разходите на 
домакинствата, вписват 
се в глобалната политика 
за устойчиво развитие, 
повишава конкурентос-
пособността, живота и 
стойността на сградите.

- Докъде стигна кон-
солидацията на ВиК 
сектора?

- В Свищов вече взеха 
решение да се присъе-
динят. В област Разград 
също вървим към консо-
лидация. там само едно 
дружества е държавно, 
освен Исперих. В Пле-
вен и в Кнежа нещата 
са към завършване. В 
област Кюстендил също 
се очертават добри перс-
пективи. Проблемите ос-
тават в областите Ловеч 
- заради троян, и в Мон-
тана, където проблемът е 
Берковица.

- Мислите ли, че про-
блемите по консолида-
цията на водния сектор 
са на политическа ос-
нова?

- дали част от про-
блемите с консолидаци-
ята са на политическа 
основа, ми е трудно да 
кажа. Според мен повече 
става въпрос за местен 
патриотизъм и шовини-
зъм. Консолидацията не 
е самоцелна. до края на 
програмния период мо-
жем да ползваме от еС 
малко над 3 млрд. лв. 
при необходими почти 
12 милиарда, затова ре-
сурсът трябва да бъде 
много разходван макси-
мално ефективно. това 
може да се реализира 
най-добре при окрупне-
ни Ви К оператори.

В малките общини 
обикновено казват, че 
водата е тяхна. Но има 
един основен принцип 
и аз често го повтарям 
- водата е дадена от Бог, 
но тя е изключителна 
държавна собственост 
и си има цена. Защото 
вече не отиваме като 

едно време с менците на 
извора, а водата се дос-
тавя до дома на абоната. 
Става дума и за по-до-
бро качество. Имаме и 
определени стандарти 
за доставката на необхо-
димото количество със 
съответното качество. 
Изисквания се поставят 
и за състоянието на ВиК 
мрежата.

Николай Нанков, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството:

Николай Нанков е роден в 
Априлци през 1983 г. Бакалавър 
е по география и геология, има 
магистърска степен от СУ 
„Св. Климент Охридски“ по 
специалността „Регионално 
развитие и управление“. Про-
фесионалната му биография 
е свързана с разработването, 
ръководството и изпълнение-
то на проекти, финансирани 
от Европейския съюз. Член е 
на Комитета за наблюдение 
на ОП „Регионално развитие 
2007-2013“. Нанков е областен 
председател на ГЕРБ - Ловеч. 
През август 2009-а става най-
младият областен управител 
в страната. След това влиза 
като зам.- министър в екипа на 
Лиляна Павлова в предходния 
мандат на правителството на 
Бойко Борисов. Той е народен 
представител в 42-рото и 43-
тото Народно събрание. От 
ноември 2014-а е отново зам.-
министър на МРРБ.

Българите сме индивидуалисти, обичаме да 
решаваме проблемите на парче, всеки за себе си. Със 
Закона за етажната собственост се дават стимули 
за колективно справяне с общите проблеми

Амбицирани сме, следвайки европейските стандарти, да намалим с 5– 6% общото енергопотребление в сградния фонд

През 2015 г. приехме план за сгради с близко до нулево 
потребление на енергия, което цели да превърне 
концепцията в приложима алтернатива за всички 
нови сгради

За интервюто са из-
ползвани въпроси и 
на други медии.
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- Защо решихте да се 
реализирате в Бълга-
рия?

- този въпрос много-
кратно е бил на дневен 
ред още от периода, пре-

ди да завърша гимназия. 
Предполагам, че обичам 
предизвикателствата и 

трудностите ме амбици-
рат да бъда по-упорита 
в постигането на целите 

си. Въпреки че понякога 
изпитвам желание да за-
мина, вярвам, че съм на-
правила правилен избор, 
оставайки тук, защото, 
когато има желание, има 
и начин, и вярвам че ще 
успея да се реализирам в 
България.

-  Ка к в и  с а  т руд -
ностите,  с  които се 
сблъсквате във Вашата 
работа?

- На този етап - не-
сигурността във всяко 
едно отношение. Кога-
то тепърва прохождаш 
в дадена област, е нор-
мално да не си сигурен 
къде стъпваш и това, 
дали решенията, които 
взимаш, са правилни, 
винаги те притеснява. 
Щастлива съм, че имам 
възможност да работя с 
изключителни професи-
оналисти, доказали се в 
областта и на архитек-
турата, и на ландшафт-
ната архитектура, уча се 

постоянно и съответно 
придобивам повече уве-
реност в способностите 
си.

От друга страна, ин-
телектуалният труд в 
България не се цени, а 
относно ландшафтната 
архитектура ситуацията 
е още по-тежка. В този 
контекст намирането на 
работа и адекватното й 
заплащане са изключи-
телно предизвикател-
ство за колегията.

- В какви общест-
вени каузи, касаещи 
Вашия град, бихте се 
включили?

- Смятам, че в момен-
та страната се нуждае 
от активно гражданско 
общество, и се старая да 
бъда активна. естестве-
но, зелената система ми 
е приоритет, но всяка 
една кауза за подобрява-
не на комфорта на град-
ската среда би предста-
влявала интерес за мен.

Трудностите ме амбицират да бъда по– упорита в постигането на целите си

МЛАдИте В БРАНшА

Трудностите ме амбицират да бъда по– упорита в постигането на целите сиТрудностите ме амбицират да бъда по– упорита в постигането на целите сиТрудностите ме амбицират да бъда по– упорита в постигането на целите сиТрудностите ме амбицират да бъда по– упорита в постигането на целите си

Страната ни се нуждае от 
активно гражданско общество

прОекТи

Ланд. арх. Катерина Храненикова:

Катерина Храненико-
ва е възпитаник на СОУ 
„Св. Патриарх Евтимий“ 
в Пловдив. През 2014 г. 
завършва специалност 
„Ландшафтна архитек-
тура“ в Лесотехническия 
университет в София. 
От тогава до сега е била 
на стаж в три фирми в 
България („Архитекту-
ра и наследство“, „Арт 
план“ и „ДР Гарден“ ООД) 
и една в Мароко („Touche 
verte“ - ланд. Арх. Нина 
Василева). В момента ра-
боти в „Арт план“. Член 
е на Съюза на ландшафт-
ните архитекти (СЛА) и 
IFLA Europe. През април 
т.г. нейна разработка пе-
чели първо място в кон-
курса „Моят площад“ за 
проектиране на централ-
ния площад в кв. Генерал 
Николаево, гр. Раковски.

Конкурс “Моят площад”

Еднофамилни къщи

Международното летище в Мавритания
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теоретично и етично 
погледнато, терминът 
конкурсно начало зву-
чи много елегантно и 
цивилизовано. Крайни-
ят резултат от такива 
състезания обаче е пла-
чевен. Повечето от тях 
са формални, отбиват 
номера и служат един-
ствено за отчитане на 
дейност пред европей-
ската комисия. 

В административните 
структури на местни-
те и държавните органи 
за управление пък няма 
достатъчно компетент-
ни специалисти, които 
да журират в конкур-
сите. другият проблем 
е, че защитата на об-

ществения интерес не е 
в пряка зависимост от 
персоналните качества 
на кандидатите. А и със-
тезателният принцип не 
гарантира благоприятен 
изход от възлагането. 
Проектът винаги може 
да се даде на свои хора 
или да бъде подложен 
на субективна оценка. 
добрите идеи тихо и 
кротко могат да се ока-
жат в кошчето за смет. 
да не говорим, че няма 
добре избистрени крите-
рии - веднъж се говори 
за модерна, авангардна 
архитектура, друг път 
за придържане към тра-
дицията и уважение към 
миналото. Кой е този, 

овластен от Бога, кой-
то може да съвмести 
всички тези критерии и 
мъдро да отсъди кой е 
най-полезният за обще-
ството проект?

Но това не са боле-
сти само на новото вре-
ме. Оценките винаги са 
били субективни. Още в 
късното Средновековие 
и Ренесанса авангард-
но, прогресивно и даже 
скандално мислещи ар-
хитекти са били отхвър-
ляни и отричани. Кон-
сервативното общество, 
представено от тесно-
гръди властимащи, мери 
архитектурата със собст-
вения си аршин. така е 
във всяко изкуство.

Арх. Веселин Добрев, РК на КАБ - Сливен:

Добрите идеи често се 
озовават в кошчето за смет

А з  н е  о б и ч а м  д а 
участвам в конкурси, но 
това не означава, че не 
трябва да се провеждат 
такива. дори е задъл-
жително за по-големите 
обекти и сгради. Когато 
се избират изпълнители 
и се възлагат поръчки 
на принципа „най-бър-
зи срокове и най-ниски 
цени“, страда винаги 

качеството. А с него не 
бива да се правят ком-
промиси. Мисля, че е 
добре да има конкурси, 
и когато дадена кон-
цепция спечели, да се 
работи по нея, а не да 
се правят промени и 
различни комбинации 
и накрая нищо да не 
остане от конкурсния 
проект. 

Арх. Евангелина Сиракова, РК на КАБ - София-град:

За по–големите сгради 
е задължително

Да се избират ли с конкурс проектите    за обекти с обществена значимост?

дизайн за архитектурата

ОТКРИВАНЕ - 20 МАЙ, 18:00ч.
ЗАКРИВАНЕ - 03 ЮНИ, 18:00ч.

ЦДА - УЛ. “КРАКРА” №11

СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ДРУЖЕСТВО “СИНТЕЗ, ИНТЕРИОР, ДИЗАЙН”

ОБЕДИНЕНИЕ “СДРУЖЕНИ СОФИЙСКИ АРХИТЕКТИ”
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ

  

  

СЪБИТИЯ 
ПО ВРЕМЕ НА САЛОНА

26 май-четвъртък, 
17.00 часа
Конференция- първа част

27 май-петък, 
17.00 часа
Ден на Университета по 
архитектура, строител-
ство и геодезия

30 май-понеделник,
17.00 часа
Ден „Тодор Дилов“

31 май-вторник, 
17.00 часа
Ден на Художествената 
академия

1 юни-сряда, 
17.00 часа
Ден на Лесотехническия 
университет и на СУ „Лю-
бен Каравелов“

2 юни-четвъртък, 
17.00 часа
Ден на Нов Български 
Университет

3 юни-петък, 16.00 часа
Конференция- втора част
Награждаване, закрива-
не, коктейл
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Още с първия прочит 
на въпроса отговорът 
става ясен, но не съвсем. 
От една страна е норма-
тивно-правната рамка 
на въпроса, от друга е 
естетическата. В нача-
лото е важно да се каже, 
че обикновено т. нар. 
значими архитектурни 
обекти са публични, фи-
нансирани с публични 
средства от публични 
възложители и тяхното 
възлагане става по оп-
ределен ред. Законода-
телят е решил въпроса 
категорично в разписа-
ната по темата норма-
тивна база, от която с 
най-голяма значимост са, 

естествено, Законът за 
обществените поръчки 
(ЗОП) и Правилникът 
за неговото прилагане 
(ППЗОП). По-конкретно, 
с приетия нов вариант 
на тези нормативни до-
кументи от тази година 
се даде по-голяма яснота 
на широко дебатираното 
в публичното простран-
ство понятие „конкурсно 
начало“ в архитектур-
ното проектиране. така 
например в чл. 80 от 
ЗОП във връзка с Гла-
ва осма от ППЗОП вече 
по-категорично и точ-
но е структурирана про-
цедура, наречена „Кон-
курс за проект“, която 
е най-близка по обхват, 
цели и резултати към 
разискваната тема. На-
кратко, въведени са две 
възможности за избор 
на обхвата на конкурса 
като „открит“ и „ограни-
чен“, въведени са изис-
квания към администри-
рането на съответните 
процедури (обявление, 
документация за кон-
курса и пр.), формиране 
на компетентно жури, 

което да оцени проект-
ните разработки и кла-
сиране на участниците 
от възложителя въз ос-
нова на решението на 
журито. На пръв поглед 
всичко е наред - оси-
гурена е публичност 
за участие, ползват се 
журьори с еквивалентна 
квалификация или пра-
воспособност, налице са 
възможности за предо-
твратяване на конфликт 
на интереси, предвиж-
да се протоколиране на 
цялата работа на жури-
то, осигурена е необхо-
димата прозрачност на 
процедурата. дотук за-
конодателят е изпълнил 
основната си роля, като 
е трасирал пътя на кон-
курсната процедура. до-
колко обаче тя е прило-
жима за архитектурните 
проекти? тук не може 
да има единомислие по 
простата причина, че ар-
хитектурният проект е 
не само част от общест-
вена поръчка за услуга, 
а естетически продукт, 
произведение на архи-
тектурата, което е резул-

тат от творческа дейност. 
Оттук и необходимостта 
от съблюдаване на прин-
ципа на „артистично-
то начало“ и неговата 
оценка. На първо място, 
следва да се споменат 
основни моменти от Раз-
дел II на ЗОП или т.нар. 
„Критерии за подбор“, 
които в случая касаят 
участниците и те след-
ва да ги докажат. тук се 
има предвид чл. 64, ал. 
1, т. 1 от ЗОП, където 
представените списъци 
и удостоверения следва 
да имат презентативен 
характер, сравним по-
скоро с обхвата на порт-
фолиото на архитекта, 
отколкото с изискуемите 
скучни списъци по об-
разец, имащи основно 
информативна, а не есте-
тическа роля. така учас-
тниците ще могат да по-
кажат по-богат набор от 
информация, разкриващ 
художествените характе-
ристики на създаденото 
до момента от тях. По-
добни критерии за под-
бор могат да станат също 
част от процедурата, коя-

то ще може да проследи 
по-обзорно артистични-
те качества на участни-
ците. На второ място, 
най-важна роля ще има 
журито, което в съста-
ва си следва да включва 
не само членове с екви-
валентна квалификация 
или правоспособност, а 
и представители на на-
учната и академичната 
архитектурна общност. В 
случая могат да се при-
лагат възможностите, за-
ложени в чл. 88, ал. 5 на 
ППЗОП за ползване на 
„експертизи, изготвени 
от външни лица - екс-
перти“, които да могат 
да оценят в дълбочина 
естетическите качества и 
стойност на предлагани-
те проекти. друг важен 
момент е отговорността 
и аргументацията по от-
ношение на взетите от 
журьорите и външните 
експерти решения. те 
също следва да се пуб-
ликуват, да бъдат дос-
тъпни. ЗОП предлага 
подобни инструменти, 
но тук те следва да се 
прилагат много широко 

и популярно. Подобни 
действия ще спомогнат 
не само за обоснованото 
утвърждаване на класи-
раните участници, но и 
ще имат възпитателен 
ефект върху естетиче-
ската система на пуб-
ликата, явяваща се пряк 
потребител на резултата. 
Именно балансът между 
административно-прав-
ното процедиране на по-
добни конкурси с цел 
прозрачност и тяхното 
доказано качество като 
краен резултат ще от-
говорят във времето на 
въпроса доколко те са 
нужни. тяхното формал-
но провеждане и чес-
то свързаните с избора 
на определен участник 
скандали са често сре-
щана практика, която не 
ни помага да разберем 
смисъла и значението 
на подобни важни ме-
роприятия. Конкурсите 
ще станат важни, когато 
имат своята експертна, 
но и публична тежест, 
когато обществото по-
чувства, че те наистина 
се случват.

Трябва да се съблюдава принципът на „артистичното начало“
Д-р арх. Йордан Любенов, РК на КАБ - Варна:

Разбира се, че кон-
курсното начало при 
избора на проектанти 
е по-доброто решение, 
стига обаче конкурсът 
да е обективен. Ако този 
принцип се наложи, об-
ществените поръчки ще 
станат достояние на мно-
го по-широк кръг от хора 
и колегите биха могли да 
участват по-активно. За-
щото сега, ако не се инте-
ресуваме сами, няма как 

да знаем за какви обекти 
има обявени търгове. А и 
когато има конкурс и хо-
рата се състезават, има и 
по-добро качество. Про-
ектирането е сивото ве-
щество на строителство-
то и ако то се пропусне, 
значи се опропастява 
целият процес нататък. 
дори и за най-дребните 
елементи е нужен проект, 
а често тази фаза се про-
пуска. 

Арх. Анета Атанасова, РК на КАБ - София-град:

Така колегите ще могат 
да участват по–активно

Да се избират ли с конкурс проектите    за обекти с обществена значимост?



Какво значи обекти с 
обществено значение? 
Нима има такива, които 
не са? 

Ако става дума за го-
леми обекти, те влизат 
в обхвата на Закона за 
обществените поръч-
ки и за тяхното проек-
тиране задължително 
трябва да бъде обявен 
конкурс. Когато парите 
са обществени, също е 
недопустимо да действа-
ме без конкурс. Някъде 
по общините може би 
има случаи, в които та-
кива обекти се дават под 
масата на свои хора, но 

това не е правило, а по-
скоро изключение. Ако 
има примери за такова 
възлагане, нека се пока-
жат и докажат. Но да сме 
голословни без каквито 
и да е доказателства, не 
е сериозно. държавата е 
взела мерки такова нещо 
да не се случва - това е 
регламентирано в ЗОП. 
Ако се установят нару-
шения, тези, които ги 
допускат, трябва да си 
носят отговорността.

Що се отнася до част-
ните инвестиции, не мо-
жем да определяме как 
да се възлагат проекти-

те. Неслучайно частният 
бизнес излезе извън уп-
равлението на държавата 
- за да не могат да му се 
бъркат в работата. Не е 
нормално да диктуваме 
на частния инвеститор 
с кого да работи и по 
какъв начин. В крайна 
сметка парите са си не-
гови и той решава какво 
да прави с тях. той, раз-
бира се, трябва да спаз-
ва градоустройствения 
план и законодателство-
то в областта на стро-
ителството, но кого ще 
наеме за проектант, си е 
негов проблем. 

Когато се харчат държавни пари, 
конкурентният принцип е задължителен

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

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В 
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ10 16 - 22 МАЙ 2016 г.
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За проектиране на 
обекти с обществено 
значение трябва да се 
правят конкурси. Ако 
тези проекти се въз-
лагат на състезателен 
принцип, това, което 
бъде изградено, ще е 

най-доброто за обще-
ството. така ще се по-
стигне най-качествена-
та визия в зависимост 
от предназначението на 
сградата. 

Логично е,  когато 
има конкуренция, да 

изпъкнат най-хубавите 
проекти. За да се слу-
чи това обаче, е нужно 
политическо решение. 
трябва да настояваме 
за него, ако искаме да 
живеем в по-добра сре-
да.

Трябва да се стремим да 
живеем в по–добра среда

Инж. Иван Когиев, председател на РК на КИИП - 
Монтана:

САНИРАЙТЕ С
TONDACH®

лесно;

ефективно;

дълготрайно;

сигурно;

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

Редно е при избора на 
проектанти за обекти-
те с обществено значе-
ние да има конкурс. И е 
нужно хората, които ги 
избират, да бъдат чле-
нове на камарата, тъй 
като те имат и по-голям 
опит. Според мен, сега 
действащият модел за 
избор на изпълнители 
на обществени поръчки 
на база най-ниска цена е 
грешен. 

Защото най-ниската 
цена означава и най-
ниско качество. Никога 

проектант, който ува-
жава и цени труда си, 
няма да си позволи да 
играе за най-ниска цена. 
Практиката в момента 
е такава, че всеки може 
да участва в търгове-
те, дори и проектанти с 
минимален или никакъв 
опит. Лошото обаче е, че 
чак когато се реализира 
даденият обект, се виж-
дат резултатите от нека-
чественото изпълнение. 
Много често се пропу-
ска и фазата за проек-
тиране. А самата липса 

на проект за мен крие 
рискове. Смятам, че за 
всяка сграда, дори и за 
най-елементарното съо-
ръжение, е необходимо 
да се изготвя проектна 
документация с добро 
съдържание. А и в край-
на сметка нали затова е 
Камарата на инженери-
те в инвестиционното 
проектиране - да дава на 
съответните лица пра-
воспособност да проек-
тират. За мен всяко съо-
ръжение, изпълнено без 
проект, е некачествено.

Действащият модел е грешен
Инж. Деян Димитров, председател на РК на КИИП - Русе:

Подкрепям конкурс-
ното начало и смятам, 
че то е гаранция за по-
високо ниво. трябва да 
се избира по този начин 
проектант по няколко 
причини. една от тях е, 
че ще се отсеят по-ком-
петентни проектанти 
и по-добри колективи. 
Има и друг момент - ко-
гато човек се явява на 
конкурс, той се подгот-
вя, а самата подготовка 
води до по-високо ниво 
на предлагания продукт. 
Освен презентация на 

техническите възмож-
ности, при едно състеза-
ние има и психологиче-
ски елемент. Щом човек 
е решил да се яви на 
конкурс, той се мобили-
зира и показва най-до-
брото, за да спечели ра-
ботата. Има мотивация 
и това е много добре.

Не мога да кажа защо 
към момента не се пра-
вят такива конкурси. 
Причините са много. 
При сегашния избор на 
проектант играят роля 
различни елементи. По-

ръчката се дава на чо-
век, който е заслужил 
доверие, или на някой, 
към когото има лично 
предпочитание. В друг 
случай се избира по име 
- проектант, който е из-
вестен с имиджа, с ра-
ботата си, с реализира-
ни обекти... Има чисто 
субективни елементи, 
като познанство с коле-
гата и други. Каквито 
и да са факторите на 
избора обаче, не мисля, 
че има елемент на ко-
рупция. 

Подготовката за състезание 
вдига нивото

Инж. Светлана Николчева, зам.-председател на 
КИИП:

Да се избират ли с конкурс проектите за обекти 
с обществена значимост?
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депонирането на утай-
ките от пречиствателни-
те станции трябва да се 
прекрати до 2020 г. В съ-

щото време количество-
то им ще нараства, тъй 
като ще се откриват нови 
пречиствателни съоръ-

жения. това означава, че 
трябва да се търсят на-
чини за тяхното еколого-
съобразно управление, 

защото утайките не са 
отпадък, а ресурс. това 
каза министърът на окол-
ната среда и водите по 
време на конференцията 
„Проблеми и решения на 
утайките от ПСОВ“. тя 
посочи, че по данни на 
Изпълнителната агенция 
по околна среда през 2014 
г. у нас са генерирани 55 
хил. т утайки в резултат 
от работата на пречиства-
телните станции. В стра-
ната се експлоатират 89 
селищни пречиствател-
ни станции за отпадъчни 
води, като 50 от тях са 
изградени или модерни-

зирани с пари по Опера-
тивна програма „Околна 
среда 2007-2013“. През 
новия програмен период 
предстои строителство 
на нови пречиствателни 
съоръжения. Първите ще 
бъдат по т. нар. фазирани 
проекти на Банско, Ва-
рна, Видин, Враца, Рад-
нево, тервел, шумен и 
Ямбол, каза Василева. 
тяхното изпълнение за-
почна в предишния про-
грамен период и ще бъде 
завършено със средства 
от новия. Ще се реали-
зират и инвестициите на 
Пловдив, Асеновград, 
Плевен-долна Митропо-
лия и добрич, които са в 
размер на 402 млн. лв. С 
европейската комисия бе 
договорено да се пристъ-
пи и към бързото изпъл-
нение на още 5 проекта за 
пречиствателни станции 
и довеждащи колектори 

на общините Приморско, 
тутракан, елхово, Чир-
пан и Айтос. Общата им 
стойност е 117 млн. лв. 
Пречиствателни съоръ-
жения ще се изграждат 
и след приключване на 
Регионалните предин-
вестиционни проучвания 
на територията на 14-те 
консолидирани ВиК опе-
ратора. И именно при раз-
работването им очаква-
ме да бъдат предложени 
методи за третиране на 
образуваните утайки, каза 
още екоминистърът. тя 
уточни, че това може да 
бъде изгаряне, компос-
тиране, рекултивация на 
нарушени терени и други. 
Решенията ще се вземат 
на регионално ниво, а не-
обходимите съоръжения 
и технологии ще може да 
се финансират по новата 
приоритетна ос „Води“, 
допълни Василева.

Спират депонирането на утайки 
от пречиствателните станции

Пет бургаски детски 
градини ще бъдат обо-
рудвани с велостоянки, 
където малчуганите 

и преподавателите да 
оставят колелата си. 
Първото съоръжение 
вече е поставено до 

фасадата на ОдЗ № 2 
„Звездица Зорница“. 
Целта на инициативата 
е насърчаването на ко-
лоезденето като транс-
порт и начин на живот 
в Бургас. По този на-
чин и родителите ще 
могат да изпращат и 
прибират децата си на 
колело, вместо с ав-
тобус или автомобил. 
В този дух протече и 
спортният празник, 
който бе организиран 
от забавачката. Бли-
зо 40 деца, 8 учители 
и 32-ма родители се 
включиха във вело-
шествието от детското 
заведение до Морската 
градина. 

Започват реалните дей-
ности по обезвреждане 
на над 4 хил. т негодни 
пестициди от 216 скла-
да в цялата страна, съ-
общиха от пресцентъра 
на Министерството на 
околната среда и водите. 
Проектът „екологосъо-
бразно обезвреждане на 
излезли от употреба пес-
тициди и други препарати 
за растителна защита с 
изтекъл срок на годност“ 
е на стойност 23,4 млн. 
швейцарски франка. той 
се финансира от Българо-
швейцарската програма за 
сътрудничество. Изпъл-
нител е Предприятието за 
управление на дейностите 
по опазване на околната 
среда (ПУдООС).

Препаратите са натру-
пани преди 1990 г. в няко-
гашните тКЗС-та (трудо-
во-кооперативни земедел-
ски стопанства) и АПК-та 
(аграрно-промишлени 
комплекси), уточняват от 

екоминистерството. Пес-
тицидите в складовете са 
основно два вида: фун-
гициди за третиране на 
растенията срещу гъбни 
заболявания и инсектици-
ди - за борба срещу вре-
дителите. Някои са в теч-
но, други в прахообразно 
състояние и сега предстои 
да бъдат преопаковани за 
транспортиране според 
европейските изисквания 
за международен превоз 
на опасни товари по шосе. 
Целият процес ще бъде 
под контрола на високо-
квалифицирани специа-
листи и се гарантира, че 
ще е напълно безопасен 
за околната среда и за хо-
рата, каза изпълнителният 
директор на ПУдООС Ре-
нета Георгиева. тя увери, 
че преопаковането ще се 
извърши от персонал, кой-
то е добре подготвен за 
изпълнението на подобни 
операции. След това пес-
тицидите ще бъдат изне-

сени извън пределите на 
страната за изгарянето им 
в специализирани инсине-
ратори, каквито в Бълга-
рия все още няма. Самите 
складове, в които досега 
са били съхранявани, ще 
трябва да бъдат обезвре-
дени и санирани. така ще 
се реши един дългогоди-
шен проблем и страна-
та по напълно безопасен 
начин ще се освободи от 
тонове опасни вещества, 
обясни Георгиева. Пара-

лелно с реализацията на 
проекта Министерството 
на околната среда и води-
те следи за състоянието 
на складовете и ББ-кубо-
вете, в които се съхраня-
ват излезли от употреба 
пестициди. експерти от 
РИОСВ и представители 
на общините извършват 
проверки на всички скла-
дове, които са в близост 
до водни обекти, както и 
на тези, които са оценени 
като рискови. 

Близо 500 храста и 
дървета са засадени до 
момента в района на гр. 
Куклен. На територията 
на общината тече акция 
по пролетно почистване 
и озеленяване. По график 
се прави уборка на от-
делните райони на града 
и селата. екип от еколо-
зи се грижи за озеленя-
ването. В парка вече са 
засадени над 1000 теме-
нужки. Почистен и озе-
ленен е и районът около 
пътя, който свързва града 
с „Асеновградско шосе“. 
този участък е критичен, 
тъй като през зимните 
месеци винаги се обра-
зуват навявания от сняг. 
С друга част от храстите 

пък са залесени градини-
те в централната част.

Направили сме орга-
низация за всекидневно 
почистване на парковете 
и пътната инфраструк-
тура, заяви кметът на 
община Куклен Мария 
Белчева.

В момента се подготвя 
и мащабна акция за по-
чистване в деня, в който 
това ще се случи едно-
временно в цялата стра-
на. От администрацията 
съобщиха още, че вече е 
извършено пръскане про-
тив кърлежи и комари.

10 плажа у нас са от-
личени със стандарта 
„Син флаг“ през 2016 
г. това са ивиците „Оа-
зис“, „дюни“, „Созопол-
Харманите“, „Поморие-
Изток“, „Слънчев бряг-
Юг“, „Слънчев бряг-Се-
вер“, „Свети Влас-Цен-
трален“, „Свети Влас-
Нов плаж“, „Свети Влас-
Изток“, „Слънчев ден“. 
„Син флаг“ е извоювало 
и яхтеното пристанище 
„Марина диневи“. това 
сe посочва в прессъоб-
щение на Българското 
движение „Син флаг“, в 
което са цитирани резул-
тати от заседанието на 
международното жури 
на програмата в Копен-

хаген.
„Син флаг“ е еколо-

гично-образователна 
програма, която се стре-
ми да повиши съзна-
нието на хората, да ги 
стимулира да бъдат по-
загрижени за природата, 
като опазват заобикаля-
щата ги среда.

европейската иници-
атива започва в десет 
държави през 1987 г. 
в партньорство между 
Фондацията за екологич-
но образование и евро-
пейската комисия. днес 
кампанията „Син флаг“ 
обхваща близо 50 дър-
жави от европа, Северна 
и Южна Америка, Азия, 
Африка и Океания.

Детски градини в Бургас с велостоянки

Над 4000 т негодни пестициди ще бъдат обезвредени

Озеленяват района около Куклен

„Син флаг“ за 10 плажа у нас

До 2020 г. трябва да се намери вариант за тяхното управление и третиране
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Ирина ГЕНОВА

Новите апартаменти в 
центъра на Бургас над-
хвърлиха 1000 евро за ква-
дратен метър. Цените в 
момента се движат между 
800 и 1000 евро за кв.м. 
двустайните жилища, кой-
то се търсят най-много, се 
търгуват между 55 хил. и 
65 хил. евро.

В широк център - ж.к. 
„Възраждане“, цените са 

малко по-ниски - от 750 
до 900 евро за кв.м. така 
двустайните апартаменти 
излизат 35-55 хил. евро.

За ж.к. „Лазур“ цените 
са почти като в централна 
градска част - 700-1000 
евро за квадратен метър. 
По-далеч от центъра, в 
ж.к. „Изграв“ например, 
цените са 650-700 евро за 
квадрат.

Комплекс „Меден руд-
ник“ продължава да е 
най-непривлекателен за 

купувачите. там цените 
са 450-500 евро за кв.м, а 
двустайно жилище може 
да се закупи за 30-35 хил. 
евро.

Ваканционните имоти 
в Бургаска област бележат 
ръст в цените.

На фона на почти нуле-
вия интерес към Слънчев 
бряг в началото на 2015 
г. през тази година през 
зимата имаше активност. 
там купуват българи за-
едно с чужденци от раз-

нообразни националности 
- испанци, италианци, сър-
би, украинци, британци. 

Според изследване на 
Bulgarian properties средна-
та цена, на която се сключ-
ват сделки в Слънчев бряг 
през първите месеци на 
годината, е 520 евро/кв.м. 
това е спад от нивата око-
ло 600 евро/кв.м,около ко-
ито се бяха задържали це-
ните през изминалата 2015 
година. Общата покупна 
цена на апартаментите в 

Слънчев бряг през измина-
лите месеци е около 27 700 
евро, като и тук се забе-
лязва свиване на бюджети-
те от нивата около 35 000 
евро през същия период на 
миналата година. 

Засилва се интересът 
към курортите на юг от 
Бургас и най-вече към Ло-
зенец и Созопол, които се 
оформиха като дестинации 
за хората, търсещи вакан-
ционни имоти от по-висок 
клас. 

Катя ТОДОРОВА

От началото на годината 
на пазара на жилища в Со-
фия се наблюдава леко по-
вишаване на цените, като 
по-бързо поскъпват ново-
построените апартаменти, 
отчитат столични брокери.

Причината за това е на-
растващият интерес към 
имоти ново строителство. 
Купувачите вече са мно-
го по-уверени и по-лесно 
рискуват да купуват и жи-
лища и „на зелено“. Не-
рядко голяма част от апар-

таментите в някои проекти 
се реализират дори пре-
ди започване на самото 
изграждане или в самото 
му начало. За последните 
4 месеца над половината 
от сключените сделките с 
жилища са за ново строи-
телство. Средната цена на 
недовършените имоти в 
по-престижните квартали 
на града е около 900 евро, 
което е доста повече от 
средните нива на пазара.

Подобно поведение на 
купувачите, от своя стра-
на, стимулира и предпри-
емачите да търсят по-ак-

тивно хубави терени за 
застрояване в София. там 
обаче свободното застро-
яване е лесно единстве-
но в периферията. Въпре-
ки това само за първото 
тримесечие в столицата е 
отчетен ръст от 126% на 
строителството. Основна-
та причина за безпреце-
дентния бум се дължи на 
изграждането на жилища, 
където се отчита нараства-
не от над 155,5% на започ-
натите или възобновените 
проекти.

По данни на големите 
агенции за недвижими 

НА ФОКУС

Расте броят на сделките „на зелено“

Цвета ИВАНОВА

Леко раздвижване на 
имотния пазар във Видин 
се наблюдава през послед-
ните месеци, каза за вест-
ник „Строителство Имоти“ 
Катя Цветкова, брокер в 
агенция „Видински имо-
ти“. От Нова година до сега 
сделките са се увеличи-
ли с 10 процента. Харак-
терно е, че има търсене, 
но няма предлагане, което 
да задоволи вкуса на тези, 
които купуват. Клиентите 
ни станаха по-взискателни. 

В същото време офертите 
зациклят, тъй като прода-
вачите очакват връщане на 
високите цени от предишни 
години. Продават трезво-
мислещите, обясни Катя 
Цветкова.

В момента жилища пред-
лагат хора, които напускат 
Видин. те са 30-40 процен-
та от клиентите на агенция-
та. Поради липса на работа 
си тръгват от града и искат 
да продадат жилищата, за 
да си купят имоти на ново-
то място.

Няма покачване на цени-
те. Панелните гарсониери 

са оценени на 18-20 хил. 
лв., а тухлените - на 25 000 
лв. двустайните панелни се 
продават по 26-28 хил. лв., 
а тухлените - по 35-40 хил. 
лв. тристайните панелни 
вървят по 35 000 лв., а ту-
хлените започват от 45 000 
и стигат до 80 000 лв.

Купувачите на пазара на 
имоти се сменят, твърди 
брокерът. Преди години 
агенцията е реализирала 
много сделки с видинчани, 
които работят в чужбина и 
връщайки се за отпуск през 
юли и август, си купуват 
жилище. Напоследък та-

кива купувачи няма. тези, 
които работят в чужбина, 
изкарват пари за издръж-
ка на семействата си във 
Видин, но не и за жилища. 
Кризата се е отразила и 
на техните доходи, смятат 
в агенцията. Купувачите 
са млади хора, които имат 
сигурна работа във Видин 
и искат да се сдобият с жи-
лище. те търсят практични, 
евтини имоти, на които да 
направят ремонт. Младите 
имат вкус, а и в момента на 
пазара се предлагат много 
качествени и модерни стро-
ителни материали.

Купуват се и селски 
къщи - агенцията е сключи-
ла 2-3 сделки от Нова годи-
на. търсят се имоти близо 
до Видин. Къщи в селата 
до 5-7 км от града - Иново, 
Капитановци, Покрайна, се 
купуват основно за живее-
не. Млади семейства търсят 
и къщи за почивка. те обик-
новено са в села на дунава, 
до язовири. такива са на-
пример Ясен и Ново село.

Според брокера, чужде-
нците са изчезнали от им-
отния пазар в региона.

Апартаментите в идеалния центъра на Бургас 
надхвърлиха 1000 евро квадратният метър

Немалко от проектите за жилища, особено в центъра, се изкупуват още в самото начало на 
строежа

Предприемачи наддават за атрактивни терени за застрояване в София

Лилия ЛОЗАНОВА

Ръст в търсенето на 
имоти отчитат брокерите 
във В. търново. Повише-
нието варира от 10 до 20-
25 процента в сравнение 
със същия период на ми-
налата година. Активи-
зирането на интереса на 
клиентите започна още в 
края на 2015 г., посочи Ка-
лоян Ганев, управител на 
„Century Homes“ в старата 
столица. тази тенденция 
прави цените по-стабилни 
и така те не подлежат на 
спекулативно намаление.

Повишено е търсене-
то на жилища, които са в 
процес на строителство, 
или т. нар. оферти „на зе-
лено“. Цената им е в за-
висимост от локацията, 
изложението, етажността, 
етапа на завършеност и 
др., като стартира от 360-
450 евро/кв.м. Клиенти-

те, които избират имоти 
за живеене, предпочитат 
кварталите „Картала“, 
„Бузлуджа“, „триъгълни-
ка“, „Акация“ и др.

Хората, които приемат 
недвижимостите като ин-
вестиция, оглеждат офер-
ти в центъра.

Ръстът в търсенето се 
дължи и на ниските лихви 
по ипотечните кредити. 
това активизира най-вече 
купувачите, които търсят 
жилище като първи дом, 
посочи Калоян Ганев. Мо-
нолитните апартаменти 
старо строителство са око-
ло 450 евро кв./м, а тези с 
подобрения могат да дос-
тигнат и 550 евро. Хората 
се интересуват не само 
от местоположението на 
жилищата, но и от енер-
гоефективността, от това 
дали блокът е саниран, 
дали е подменена догра-
мата и т.н.

По отношение на тър-

Благоустроените села край Велико Търново 
привличат англичани

Леко раздвижване във Видин, купувачите се сменят

Райна Минчева се 
занимава с търговия 
на недвижими имоти 
близо 20 години. Била 
е председател на реги-
оналната структура 
на НСНИ в Бургас - два 
мандата по 4 години, и 
в Управителния съвет 
на структурата един 
мандат и две години. 

Още по темата четете на страница 24
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имоти от началото на годи-
ната цените в София най-
често са от 650 до 830 евро 
на квадратен метър. едно-
временно с това в столи-
цата все още продължават 
да се търсят апартаменти 
основно на цена до 50 000 
евро. Предлагането обаче 
на жилища за толкова пари 
е слабо.

Средната обща цена на 
закупените апартаменти в 
София за изминалите ме-
сеци от началото на годи-
ната е около 70 000 евро, 
а новото строителство - 
80 000 евро. „Лозенец“ 
и центърът продължават 
да държат лидерството по 
цени на имотите - средната 

покупна цена през измина-
лите месеци там е между 
1100 и 1500 евро/кв.м.

двустайните и тристай-
ните апартаменти имат ра-
вен дял в реализираните 
продажби и на тях се падат 
85% от покупките в Со-
фия. За последните месеци 
прави впечатление нара-
стването на дела на заку-
пените жилища с 3 спални, 
като той достига една де-
сета от сделките. Повечето 
от тях са в новостроящи се 
сгради, които са все още в 
ранен етап на реализация 
и дават възможност за обе-
диняване на апартаменти.

Средната площ (заедно 
с общите части при нови-

те) на закупените жилища 
през изминалите месеци 
е 85-90 кв. м. Най-често 
се купуват апартаменти 
от втори до пети етаж. Не 
липсва интерес и към по-
високи етажи, ако от коо-
перацията се открива кра-
сива панорама.

Въпреки активизацията 
на пазара в София, породе-
на от по-евтините ипотеч-
ни кредити и засилената 
миграция от провинцията, 
брокерите от столични-
те агенции за недвижими 
имоти прогнозират ръст на 
цените до края на годината 
не по-голям от 5-7%. Като 
той ще се отнася за имоти 
в определени предпочи-

тани сгради, добре под-
държани, функционални и 
разположени на по-пред-
почитани места в града. 

Ще се запази интересът 

към зони като докторска 
градина, ул. „Съборна“, 
района на НдК, пресеч-
ките на бул. „Витоша“. 
Наред с това хората с по-

ниски бюджети ще търсят 
жилища в квартали като 
„Младост“ или други ра-
йони, най-вече недалеч от 
станциите на метрото.

НА ФОКУС

- Г-жо Минчева, как 
се движат цените на 
имотите в Бургаска об-
ласт? Повишават ли се, 
какви са тенденциите 
на пазара в тази посо-
ка?

- От известно време 
- повече от година, запо-
чна едно леко завишение 
на цените на недвижими-
те имоти, което е обусло-
вено от самото търсене 
на пазара от купувачи. 
Особено това се засили 
от момента, в който обя-
виха нулев процент по 

лихвените депозити. В 
България има доста хора, 
които имат собствен ка-
питал, тези пари бяха на 
депозити. Вече предпо-
читат да ги вложат в не-
движими имоти заради 
доходността, която ще 
получат. Самите условия 
в България от повече от 
година обуславят това да 
се случва на пазара. 

това отдръпна и са-
мите продавачи от паза-
ра на недвижими имоти. 
те отново предпочетоха 
имотите да бъдат отда-

дени под наем или искат 
по-високи цени.

- Можете ли да откро-
ите някаква особеност 
на българския имотен 
пазар? 

- Проблемът на пазара 
е следният - има търсене 
на имоти, но предлага-
нето е по-слабо. Хората, 
които от повече от го-
дина търсят да закупят 
имот, не могат да при-
емат цените, които са в 
момента. Много от тях 
казват: защо миналата 
година например един 

двустаен панелен апарта-
мент струваше 30-32 хил. 
евро, а сега за 35-36 хил. 
евро не можем нищо да 
намерим? 

другото, което обусла-
вя това по-засилено тър-
сене на имоти, е банко-
вото кредитиране. В мо-
мента банките предлагат 
доста по-добри лихви по 
ипотечните си кредити 
и хора, които смятат да 
закупят недвижим имот, 
имат някаква сума за са-
моучастие, предпочитат 
да изплащат един банков 

кредит. това е по-добри-
ят вариант за тях, откол-
кото да плащат наем на 
квартира. 

Много е важно да от-
бележа, че сделки не ста-
ват на всяка цена. това 
не значи, че един прода-
вач, чийто имотът струва 
50 хил. евро, а той иска 
55 хил., не значи, че той 
ги получава. това, кое-
то беше преди 7-8 годи-
ни, го няма, няма и да се 
върне. 

- Какви имоти в мо-
мента се търсят най-
много - градски или ва-
канционни?

- Градските имоти в 
момента са по-предпо-
читани, въпреки че има 

интерес от българи от из-
вестно време към вакан-
ционни имоти в компле-
кси, в които няма такса 
за годишно обслужване 
или има такава, но тя е 
поносима за тях. 

Относно ценовия клас. 
Малко са купувачите на 
големи имоти. В момента 
на пазара са купувачи с 
бюджет между 35 и 55 
хил. евро. това са хора, 
които търсят едностайни 
или двустайни жилища. 
Малко са хората, които 
търсят големи имоти, въ-
преки че такива има. 

Има и доста клиенти, 
които се ориентират към 
покупка на имот в стро-
еж. 

Предприемачи наддават за атрактивни терени за застрояване в София

говските площи, търсене-
то е в относителен застой, 
смятат брокери. Има слаб 
интерес към магазини и 
офис площи, като по квар-
талите и в широк център 
цената им е между 500 и 
750 евро/кв. м. Разбира се, 
всяка оферта се оценява в 
зависимост от локацията, 
състоянието и други ус-
ловия.

Пазарът на бизнес имо-
ти е малко по-тежък и се 
развива с по-бавни темпо-
ве. той е съсредоточен не 
само в двете промишлени 
зони на старата столица, 
но и в посока на близките 
села дебелец, Леденик и 

град Лясковец.
Къщите по селата, ко-

ито са в радиус десети-
на километра от Велико 
търново, също са обект 
на активно търсене. Рено-
вирани къщи с 2-3 спални 
и дори с малки дворове 
достигат 50-70 хил. евро.

По-старите сгради, ко-
ито се нуждая от ремонт, 
се оценяват на 20-30 хил. 
евро. Интересното е, че 
англичани продължават 
да са клиенти на имоти в 
благоустроени села край 
В. търново, както и в еле-
на. те отдавна избягват 
живописните, но диви ма-
хали.

Благоустроените села край Велико Търново 
привличат англичани

Райна Минчева, брокер на недвижими имоти:

Още по темата четете на страница 24

Град Елена също привлича британски купувачи на имоти

С около 10% се повишиха цените за година
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Туризмът става основен 
приоритет на общината

Разговаря  
Цвета ИВАНОВА

- Г-н Николов, вече 
обявихте, че туризмът 
става основен приори-
тет на общината. Вие 
и досега подчертава-
хте, че той е новият по-
минък на хората след 
ликвидирането на про-
мишлените предпри-
ятия, включително и 
телефонния завод. Кое 
е новото в общинската 
политика?

- Още след закриване-
то на телефонния завод 
някои от моите съграж-
дани потърсиха спасе-
ние от безработицата в 
откриване на къщи за 
гости. днес броят им е 
над 30. Общината да-
ва ш е  р а з р е ш и т е л н и 
за строеж или за пре-
устройства, но дотук. 
Постепенно започнах-
ме да управляваме тези 
процеси, да установява-
ме връзка с хората, ко-
ито предлагат туристи-
чески услуги, и да им 
съдействаме. Общината 
също се насочи към ту-
ризма, но преди всичко 
към изграждане на не-
говата инфраструктура. 
Поставихме си за цел 
да решим проблема с 
питейната вода, която 
стигаше до града много 
замърсена, да изградим 
спортна база, да обно-
вим нашите туристиче-
ски обекти - историче-
ската крепост „Калето“, 
пещерата „Магура“, да 
изградим спортна база. 
Голяма част от това е из-
пълнено - имаме малка 
пречиствателна станция 
за питейната вода, при-
ключихме изпълнени-
ето на проект, с който 

обновихме крепостните 
стени, дворове, пътеки, 
ремонтирахме основ-
но улиците, които во-
дят към крепостта. След 
дълги години отлагане 
най-после успяхме да 
изградим спортна зала за 
няколко видове спорт, да 
ремонтираме стадиона. 
Сега вече имаме по-до-
бри условия за туризъм 
и спорт в града. Затова 
сега се насочваме към 
нещо ново - управлени-
ето на нашата политика 
в областта на туризма. 
досега с това се зани-
маваха много от служи-
телите в общината. По-
някога трябваше да ги 
отклоняваме от техните 
служебни задължения. 
Затова решихме да съз-
дадем общинско друже-
ство, което да се занима-
ва само с туризма.

- Това означава ли, 
че се засилва интере-
сът към града, увели-
чават се посетителите?

- да, дори последно-
то откриване на новия 
туристически сезон по-
каза интереса към на-
шия град. Отчитаме и 
засилване на туристи-
ческия поток. Никога 
досега Белоградчик не 
е бил посещаван през 
зимата и пролетта от 
толкова много турис-
ти - за 3 месеца от нова 
година - над 6000, при 
двойно по-малко през 
същия период на мина-
лата година. През 2007 
г. сме имали 53 000 по-
сетители, а през 2015-а -  
91  000.  През  2016-а 
очакваме 120-130 000 
души. Освен това гра-
дът ни приема отбори 
за спортни състезания 
от национален и регио-
нален мащаб. Органи-

зираме фолклорни фес-
тивали и прегледи, меж-
дународни събори по 
границата със Сърбия. 
Затова възникна въпро-
сът как да управляваме 
всичко това. Решение-
то ни е иновативно - да 
създадем общинско дру-
жество, което да орга-
низира цялата дейност, 
свързана с туристите и 
другите прояви. 

- На какъв етап е ра-
ботата по създаването 
на дружеството с пред-
мет на дейност тури-
зъм?

- В начален етап сме. 
търсим модел за тако-
ва дружество у нас, но 
не намираме. търсим и 
чужди образци. Когато 
разработим неговия ста-
тут, права, задължения, 
ще го внесем в общин-
ския съвет за одобрение.

- Вие как виждате 
работата на това дру-
жество?

- Виждам 10-ина слу-
жители, които да се за-
нимават само с въпро-
сите на туризма. те ще 
стопанисват туристиче-
ските и спортните имо-
ти, ще представят Бело-
градчик на туристически 
изложения и борси, ще 
организират посещени-
ята в града, ще се гри-
жат за провеждането на 
фестивали и прегледи, 
на събори и т.н. През 
последните години ра-
ботата на служителите 
бе много напрегната и 
трябва да имаме соб-
ствено звено, което да се 
грижи за всичко в сфера-
та на посещаемостта на 
града.

- Каква е честотата 
на различните прояви?

- Всеки ден или през 
ден при нас има някакво 
събитие - колоездачна 
обиколка, мотокрос, тур-
нири по шах и канадска 
борба. За тях пристигат 
състезатели от цяла Се-
верозападна България, 
от София. Предстои ни 
фолклорният фестивал 
„От тимок до Искър“, 
рокфестивал, междуна-
роден събор при село 
Салаш. При нас се про-
веждат научни конфе-
ренции, срещи на раз-
лични специалисти и т.н. 
Започваме и премест-
ване на природонауч-
ния ни музей в зали на 
посетителския център, 
изграден до входа на ис-

торическата ни крепост 
„Калето“. този музей е 
уникален, представя жи-
вотински и растителни 
видове от района, някои 
от които са ендемитни 
и реликтни видове от 
Балканите и европа. За-
ради отдалечеността от 
центъра посещаемостта 
му е малка. През 2015 
г. са го посетели едва 
625 души. Затова го пре-
местваме. Сега той се 
намира в бившия Ловен 
дом, който ловното сдру-
жение си иска.

- Известно ли Ви е 
колко групи от Амери-
ка, Австралия, Япония 
ще посетят скалите 
тази година?

- да, знаем колко кру-
изни кораба ще акости-
рат във Видин и от там 
с автобуси туристите ще 
бъдат извозени до Бело-
градчик. Освен наши ту-
роператори, тази година 
в Белоградчик туристи 
ще водят и туроператори 
от Германия и Холан-
дия. Миналата година 
те стартираха с две гру-
пи, тази година ще са 
повече. Очаквам през 
2016-а да посрещнем  
50 000 чужди туристи. 
През 2015 г. броят им 
беше малко над 30 000.

- Индивидуални ту-
ристи също посещават 
и разглеждат Белоград-
чик. Расте ли техният 
брой?

- да, през дългите по-
чивни дни пристигат ав-
томобили с регистрации 
от цялата страна. Цели 

семейства, деца разглеж-
дат нашите забележител-
ности. тогава се пълнят 
всички къщи за гости, 
хотели.

- Хотелиерите обо-
гатяват ли туристиче-
ския продукт, който 
предлагат? Гостите оч-
акват повече от легло и 
храна.

- да, те сами се на-
сочват към атракции, с 
които привличат повече 
туристи. Имат собствен 
превоз и возят гостите 
си до близките туристи-
чески обекти - пещерите 
„Магура“, „Венеца“. В 
комплекса „Стакевски 
къщи“ в село Стакевци 
предлагат конна езда, 
фотосесии, пикник в 
планината, дори нощув-
ки в планината при екс-
тремни условия. В хан 
„Мадона“ предлагат ста-
ри местни ястия, облича-
не в народни носии и др.

-  Кога смятате да 
възложите управление-
то на туризма на ново-
то дружество?

- до края на тази годи-
на. Нужно ни е време за 
създаване и регистрация. 
то трябва да има и ли-
ценз за туроператорска 
дейност.

- Имате ли кадри за 
новата дейност?

-  Имаме общински 
служители, които и досе-
га са поемали тази дей-
ност. Ще търсим и нови 
специалисти измежду за-
вършващите висше обра-
зование от Белоградчик 
и общината.

Борис Николов, кмет на Белоградчик:

Борис Ни-
колов управ-
лява Белог-
радчик вто-
ри мандат.  
И м а  о щ е 
един мандат 
като кмет в 
края на 90-
те  г о д и н и .  
След това се 
з а н и м а ва  с 
частен биз-
нес, бил е и 
депутат. По 
професия  е 
инженер по 
транспорта. 
Ръководил е 
о б щ и н с к о  
транспорт-
но предпри-
ятие, което 
вече  не  съ-
ществува.

Жителите на видин-
ското село Сланотрън и 
местната власт искат да 
се изгради медицински 
център край закрития 
преди години извор с 
лековита вода.

Предстои среща на 
кмета на Видин Огнян 

Ценков с хидроспециа-
листи, строители и ме-
дици, с които да се обсъ-
ди възможността на раз-
работване и експлоата-
ция на ценния воден ре-
сурс. Предстои изворът 
да бъде предложен на 
концесия. Изграждането 

на съвременен център за 
лечение ще струва около 
15 млн. евро, сочат пър-
воначални разчети на 
експерти .

Изворът в Сланотрън 
е много ценен, в европа 
има само още два-три с 
неговите свойства. Бли-
кащата вода е с темпера-
тура 42 градуса и силен 
мирис на сяра. Лабора-
торни проби показват 
рядък химически състав 
- сероводород, строн-
ций, бром и йод. 

Минералното нахо-
дище при Сланотрън е 
открито случайно през 
1959 г. при проучвания 

за нефт в района. то-
гава от 860 м дълбочи-
на бликва воден гейзер. 
През 1986-а обаче на-
ходището е закрито с 
дебел слой бетон заради 
смесването на минерал-
ната с питейната вода 
на Видин. Кладенците, 
захранващи водопренос-
ната мрежа на града, се 
намират в района на ми-
нералния извор. Отто-
гава той не е действащ. 
Сега жителите на селото 
искат възстановяването 
му, надявайки се да носи 
приходи от бутилира-
не на минерална вода и 
балнеотуризъм.

Жители на Сланотрън искат възстановяване 
на минералния извор в селото

Създаваме отделно дружество, което 
да управлява процесите в тази област
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Над 3400 семейства 
от Благоевград са по-
дписали декларация 
против спирането на 
процедура по саниране 
на 73 блока по Наци-
оналната програма за 
енергийна ефективност 
на многофамилни жи-
лищни сгради. Причина 
за подписката е недо-
волство от входирана 
жалба от фирма „Гал-

чев инженеринг“ в КЗК. 
тя касае пропуски при 
откриване на процеду-
ра по избор на изпъл-
нител за саниране на 
73 обособени позиции, 
чийто търг е нарочен 
за края на месец май. 
Мотивът на фирмата е, 
че с действията си за-
щитават обществения 
интерес. От жалбата им 
обаче са засегнати око-

ло 20 000 души, които 
очакват домовете им да 
бъдат обновени. В под-
крепа на санирането са 
и граждани, чиито бло-
кове не са засегнати от 
жалбоподателя.

Кметът на Благоев-
град Атанас Камбитов 
е категоричен, че На-
ционалната програма за 
енергийна ефективност 
на многофамилни жи-

лищни сгради в Благо-
евград ще бъде реали-
зирана в предвидения 
обем, въпреки подаде-
ните жалби, защото има 
подсигурено финанси-
ране и подписаните до-
говори са обезпечени. 
Възможно е обаче да 
бъдат удължени сроко-
вете за приключване на 
строително-монтажни-
те работи по сградите.

РеГИОНИ

Хиляди благоевградчани с подписка срещу 
спиране на санирането в града

Проект за реставра-
ция и консервация на 
турския конак в Мелник 
на стойност 1,8 млн. лв. 
е подала община Сан-
дански. Концепцията ще 
се реализира съвмест-
но с гръцката община 
Софлу по Програмата за 
трансгранично сътруд-
ничество. 

емблематичната сгра-
да - паметник на култу-
рата, се руши от годи-
ни. Преди време е на-
правен основен ремонт 
на покрива, но обектът 
е останал затворен за 

туристите, които всеки 
ден посещават градчето. 
Съхраняваните в него 
материални и докумен-
тални свидетелства пък 
са под реален риск.

„Искаме да превърнем 
турския конак в музей 
на историята на Мелник. 
Акцент ще са етногра-
фията и археологията. 
Населеното място през 
Възраждането е има-
ло огромно значение за 
българската култура, за 
съхраняването на бъл-
гарщината. В конака ще 
бъдат изложени уникал-

ни находки“, разкри ди-
ректорът на Археологи-
ческия музей в Сандан-
ски Владимир Петков. 
Има идея в сградата да 
се обособят и ателиета 
за иконопис, местни за-
наяти и мелнишка кера-
мика. така посетителите 
на музея ще могат да 
изработват керамични 
изделия на място.

„Вярваме, че проектът 
ни ще бъде одобрен и 
ще успеем да спасим за 
поколенията тази вели-
колепна сграда“, допъл-
ни Петков.

Спасяват от разруха 
Турския конак в Мелник

Емблематичната сграда - паметник на културата, се руши от години

Министър Лиляна Павлова обяви Благоевград за отлич-
ник в санирането при завършване на първия реновиран 
блок по националната програма

Община Хасково обя-
ви обществена поръчка 
на стойност 1 100 000 
лв. за изграждането на 
общински пътища меж-
ду селата. С парите ще 
се ремонтира основно 
отсечката Криво поле - 
елена.

Реконструкцията ще 
се финансира от дър-
жавата. Междувремен-

но стана ясно, че 10-те 
асфалтирани улици в 
кв. „Болярово“, както и 
още 16 шосета в другите 
квартали с обща дъл-
жина 2 км, са стрували 
840 000 лв. Средствата 
са част от 3-милионния 
транш, който общината 
чака от Министерството 
на финансите, за да реа-
лизира инвестиционната 

програма за тази годи-
на. тя предвижда още 
проектиране и изграж-
дане на канализация за 
отпадни води в квартал 
„Болярово“.

От края на 2015 г. до 
този момент в Хасковско 
са преасфалтирани над 
26 хил. кв. м пътни учас-
тъци и междублокови 
пространства. 

Поли ВАСИЛЕВА

Цветна мода завла-
дява градовете в Севе-
розапада. В Монтана и 
Враца поставиха деко-
ративни вази с цветя по 
електрическите стълбове 
за уличното осветление. 
Растенията са живи и за 
тях се иска постоянна 
грижа. до 2016 г. озеле-

няването на Монтана е 
било поверено на спе-
циализирана фирма, но 
сега договор с нея не е 
сключен. За растителнос-
тта се грижи общинското 
предприятие „Чистота“. 
От там са наели специ-
ализирана фирма, която 
да аранжира цветната ук-
раса, казаха от община-
та. Вазите са поставени 
в централната част на 

града - по стълбовете на 
площад „Жеравица“. 

Във Враца пък са зац-
ветени стълбовете по 
бул. „Никола Войводов“. 
Аранжировките на 155-
те вази са от петунии, 
биденс, вербена и кампа-
нула. 

От общината се надя-
ват вандали да не посягат 
на цветята и градът да за-
пази красивия си облик.

Община Хасково ремонтира 
селски и квартални улици

Кметът Атанас Камбитов категоричен, че 
обновяването на блоковете ще продължи

Електрическите стълбове в Монтана 
и Враца разцъфнаха
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Новоизградена спорт-
на база в кв.  „Колю 
Фичето“ във Велико 
търново перманентно 
е обект на вандализъм. 
Баскетболната площад-
ка в парка неколкократ-
но е заливана с блажна 
боя, а преди седмица 
върху изкуствената и 
ударопоглъщаща на -
стилка на съоръжението 
е хвърлен катран. Ван-
дали са счупили рампа-
та за скейтборд, която 
се намира до терена, а 
на два пъти е палена 
парковата мебел, алар-

мират живеещи в райо-
на.

След подадени сиг-
нали до полицията и 
общината е организи-
рана акция по почист-
ване на баскетболната 
площадка и спортната 
база в квартала. В ини-
циативата на общината 
се включили замест-
ник-кметът проф. Ге-
орги Камарашев, упра-
вителят на общинското 
предприятие „Спортни 
имоти“ Петко Павлов, 
експерти и служители 
от администрацията и 

граждани. Материали-
те за почистването на 
района са осигурени от 

общинската фирма.
Изчисленията сочат, 

че щетите от хулиган-

ските набези върху съ-
оръженията и терена, 
които са изградени с ев-
ропейски средства, за-
едно с разходите за въз-
становяване, възлизат 
на повече от 37 000 лв.

Към момента на ак-
цията за отстраняване 
на щетите върху спорт-
ната инфраструктура 
самоличността на нару-
шителите все още не е 

установена.
За да се пресекат дру-

ги вандалски прояви, 
от общината са взели 
решение за монтира-
нето на осветление и 
камери за видеонаблю-
дение около спортния 
обект. Средствата ще 
бъдат осигурени от ин-
вестиционната програ-
ма на община Велико 
търново.

КАЗУСИ

Жителите на разград-
ската община Завет се 
вдигнаха на бунт зара-
ди разбития път, който 
свързва общинския цен-
тър с областния град. 
Напрежението ескалира, 
след като Агенция „Път-
на инфраструктура“ не 
обърна внимание на пис-
мото на кмета Ахтер Ве-
лиев, в което той инфор-
мира за катастрофалното 
състояние на участъка 
и настоятелно поиска 
спешна рехабилитация 

на пътя Побит камък - 
Завет - Веселец. шосето 
е с дължина 28.8 км и 
изпълнява изключително 
важна роля за населени-
ето поради факта, че е 
единствената пътна връз-
ка на общината с Разград. 
Недоволните заплашиха 
с гражданско неподчи-
нение, ако не се вземат 
мерки своевременно. те 
са подготвили и протест-
но писмо с над 2000 под-
писа. В него се настоява 
пътната агенция да пре-

разгледа решението си, с 
което изключва рехаби-
литацията на пътя от пла-
новете за 2016 г. Участъ-
кът в момента е покрит с 
дупки, опасен е за учас-
тниците в движението 
и създава реална пред-
поставка за възникване 
на пътни инциденти. За 
да не трошат колите си, 
местните хора ползват 
обиколни маршрути през 
съседни общини. това не 
само удължава времето 
им за придвижване, но 

и оскъпява транспорта. 
Инициаторите на подпи-
ската недоумяват защо, 
въпреки признанията, че 
Разград е областта с най-
лоша инфраструктура, 
най-разбитият път в реги-

она не е включен в спи-
съка за асфалтиране. те 
предупредиха, че внасят 
протестното си писмо в 
Министерския съвет и 
ако не получат адеква-
тен отговор, ще преминат 

към реални протестни 
действия. те заплашиха, 
че ще стигнат до крайни 
мерки, като гражданско 
неподчинение, и ще за-
творят пътя за неопреде-
лено време. 

Жителите на разградската община недоволни, че трасето 
не е включено в списъка на АПИ за асфалтиране

Завет на бунт заради разбит 
пътен участък

Глоба до 10 000 лв. 
ще бъде наложена на 
кмета на община Хай-
редин заради това, че 
не е източил язовир 
„Рогозен-1“, съобщиха 
от държавната агенция 
за метрологичен и тех-
нически надзор.

Инспекторите са про-
верили изправността на 
съоръжението още на 
3 февруари и са издали 
предписание за източ-
ването му, но то не е 
изпълнено от собстве-
ника. 

При проверката е ус-
тановено, че изпуска-
телният кран не работи 
нормално, а отводящи-
ят канал след прелив-
ника не е в добро състо-
яние. Петдесет язовира 
в страната, сред които и 
„Рогозен-1“, трябва да 
бъдат източени и да за-
почнат спешни ремон-
ти, съобщиха още от 
агенцията.

Кметът на Хайредин 
тодор Алексиев заяви, 
че за ремонта на язовир 
„Рогозен“ ще са необ-

ходими около 2,5 млн. 
лв., което е непосилно 
за бюджета на общи-
ната. 

„Рогозен“, който е 
част от каскада язовири 
във Врачанска област, 
преля заради пролив-
ните дъждове по Гер-
гьовден. Преливникът 
на съоръжението не из-
държа и стената му за-
почна да се руши. Пред 
очите на изплашени 
хора от региона само за 
час изчезнаха повече от 
десет метра от стената.

На 7 май със заповед 
на областния управи-
тел Малина Николова 
в общините Хайредин 
и Мизия бе обявено 
частично бедствено 
положение. Бяха ева-
куирани превантивно 
около 30 домакинства 
от селата Бързина и Бо-
тево. Изпратени бяха 
и спасителни екипи на 
Гражданска защита и 
пожарната. 

Пловдивчани готвят 
протест срещу изграж-
дането на ресторант на 
улица „Младежка“ 28 в 
града под тепетата. Жи-
веещите в района неед-
нократно са сигнализи-
рали контролните орга-
ни, че се правят опити 
на партера на блока да 
бъде изградено заведе-
ние, а те не са съгласни. 
Срещу това живеещите 

на адреса са събрали и 
подписка.

Работата по заведени-
ето не само че не е сто-
пирана, но дори имало 
проект пред блока да се 
изградят тенти и да се 
изнесат маси на открито. 
Изграждане на 7-метров 
монумент на Айфелова-
та кула също влизало в 
плановете на собствени-
ка, който твърди, че има 

всички разрешителни за 
дейността си.

Според протестира-
щите, на мястото пред 
блока е било предви-
дено да се направи не 
ресторант, а квартална 
градинка, но това не се 
случва по неясни за тях 
причини. Очаква се ре-
акция по случая от стра-
на на администрацията 
на района.

Пловдивчани искат градинка, 
а не заведение пред блок

Във Велико Търново с мерки срещу посегателства върху спортната инфраструктура

Хората се опасяват от нови бедствия след потопа, който 
връхлетя Мизия през август 2014 г.

Кметът на Хайредин отнесе 10 000 лв. 
глоба за неизточен язовир
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Почти на сто процента 
е завършена работата по 
подмяната на водоснаб-
дяването и канализаци-
ята в кв. „Самара - 3“ в 

Стара Загора. до края на 
юни ще бъдат асфалти-
рани всички улици, ще се 
ремонтират тротоарите и 
паркоместата, а междуб-

локовите пространства 
ще се оформят поетапно 
във времето. това каза 
кметът Живко тодоров 
по време на среща с жи-

телите на квартала. той 
увери, че до дни ще бъде 
възстановено и осветле-
нието в целия район. За 
общинското ръководство 
подмяната на водопро-
вода и канализацията в 
„Самара 3“ е приоритет. 
За нас е важно след при-
ключването на проекта 
да имаме един хубав и 
модерен квартал, каза 
още градоначалникът. 
По думите му, до края 
на годината в него ще 

бъдат вложени около 6 
млн. лв. Изпълнението 
включва реконструкция 
и разширение на над 6 
км канализационна и 2,5 
км водопроводна мре-
жа. Общата стойност на 
проекта е 4,750 млн. лв., 
осигурени от Предпри-
ятието за управление на 
дейностите по опазване 
на околната среда. След 
процедура за обществена 
поръчка беше сключен 
договор с Обединение 

„Самара 2015“ на трейс 
груп Холд Ад, София, 
и дК ИНФРА ООд, Со-
фия. Предстои засегна-
тите улици да бъдат ас-
фалтирани и благоустро-
ени, да се изградят нови 
улични трасета, с под-
мяна на бордюри, как-
то и възстановяване на 
асфалтовата настилка на 
всички улици в кварта-
ла, което ще струва над  
300 000 лв. на бюджета 
на община Стара Загора.

Близо 250 км второ-
класни и третокласни пъ-
тища ще бъдат ремон-
тирани със средства от 

европа. това стана ясно, 
след като зам.-минис-
търът на регионалното 
развитие и ръководител 

на управляващия орган 
на оперативна програма 
„Региони в растеж“ де-
ница Николова и предсе-

дателят на Управителния 
съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ) 
Лазар Лазаров подписаха 
договорите за одобрените 
първи 14 проекта на аген-
цията.

Инвестицията в обек-
тите възлиза на 180 млн. 
лв., като общият бюджет 
за ремонти на пътища с 
европейски пари за този 
програмен период е 380 
млн. лв., посочи минис-
търът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Лиляна Павлова. 

Отсечките, които ще се 
ремонтират по оператив-
ната програма „Региони 

в растеж“, се намират в 
областите Варна, Враца, 
Габрово, добрич, Кюс-
тендил, Плевен, Разград, 
Силистра, Сливен, София 
и Стара Загора. Работата 
по проектите се очаква да 
започне този строителен 
сезон, ако няма обжалва-
ния на поръчките, комен-
тира Павлова.

По думите на Лазар 
Лазаров, Агенция „Път-
на инфраструктура“ има 
готовност в началото на 
есента да подаде и след-
ващия пакет проекти по 
програмата. Очаквани-
ята са през строителния 
сезон на 2017 г. да има 

избрани изпълнители, до-
пълни той.

Лазаров уточни, че 
подготовката на тръжните 
процедури за обектите, за 
които са подписани дого-
вори, е започнала в края 
на 2015 г. по стария Закон 
за обществени поръчки. 
Процедурата е пратена за 
предварителен контрол в 
Агенцията за обществени 
поръчки.

Министър Павлова от-
беляза, че отлагането на 
обявяването на тръжните 
процедури, за да са по 
новия закон, би довело до 
нулева година за пътното 
строителство.

ИНФРАСтРУКтУРА

Катя КОСТОВА

В неделя да се спира 
автомобилното движе-
ние по бул. „Цар Осво-
бодител“, обмисля сто-
личният кмет Йорданка 
Фандъкова. Засега един 
от вариантите е жълтите 
павета да бъдат пеше-
ходна зона не през целия 
ден, а в рамките на ра-
ботното време. тепърва 
ще се умува и коя част 
от емблематичния сто-
личен булевард да бъде 
затворена през един от 
почивните дни.

Зоната по жълтите па-
вета от ул. „Г. С. Раков-
ски“ до Ларгото беше 
пешеходна зона от сре-
дата на 70-те години на 
миналия век, почти до 
неговия край през 1997 
г. По времето на соца 

живеещите в района са 
имали големи труднос-
ти при пренасянето на 
багаж, защото се искало 
специално разрешение 
за влизането на автомо-
били по булеварда. След 
това обаче столицата се 
напълни с автомобили и 
общината реши да пусне 
движението по булевар-
да.

Фандъкова съобщи 
още, че до края на юни 
ще приключи процеду-
рата, за да може и в Со-
фия да има стоянки за 
колела под наем. Очаква 
се още края на юли да 
бъде пусната и отсечката 
от метрото до ул. „Сре-
бърна“. тя поясни, че 
всички поръчки за град-
ски транспорт ще бъдат 
проверени за нередности 
заради скандала с „депу-
татските спирки“.

Ремонтират 250 км второкласни и третокласни пътища 
по програма „Региони в растеж“
Одобрени са първите 14 проекта, обявиха от АПИ

Зам.-министърът на регионалното развитие и ръководител на управляващия орган на 
ОП “Региони в растеж” Де ница Николова и председателят на АПИ Лазар Лазаров подпи-
саха договорите за одобрените проекти на агенцията

Без коли по „Царя“ в София в неделя
иДеЯ

Тепърва ще се умува за срока на затваряне на булевар-
да в неделя и каква зона да обхваща ограничението

Приключват ВиК ремонтите в старозагорския квартал „Самара 3“
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Китайското правител-
ство ще инвестира око-
ло 20 млн. евро в прис-
танище Бургас. това е 
първоначалната сума, 
която ще бъде вложе-
на за превръщането на 
порта в логистичен хъб, 
който да свързва ази-
атската страна с дър-
жавите от Централна и 
Източна европа. това 
съобщи директорът на 
пристанището диян ди-
мов.

той уточни, че сред-
ствата ще бъдат пред-
назначени за изгражда-
нето и разкриването на 
„Логистичен център и 
16+1 Павилион“. По ду-

мите му, вече е подпи-
сан тристранен мемо-
рандум между Асоци-
ацията за насърчаване 
на селскостопанското 
сътрудничество меж-
ду Китай и страните от 
Централна и Източна 
европа, „Пристанище 
- Бургас“ еАд и Индус-
триален парк за елек-
тронна интернет търго-
вия.

Създаването на ло-
гистичния център и па-
вилион ще спомогне за 
развитието на отноше-
нията и ще улесни бър-
зото изграждане на мно-
гостранна платформа и 
търговски механизъм 

между държавите.
Споразумението вли-

за в сила при подпис-
ването и е валидно за 
пет години, каза още 
димов. Очаква се пави-
лионът да бъде открит 
през август тази година. 
В случай че интересът 
към него е много голям 
и предвидената площ се 
окаже недостатъчна, об-
щина Бургас се ангажи-
ра да предостави експо 
център „Флора“ за тази 
цел. Освен това морски-
ят град ще се превър-
не и в основна база за 
складиране на стоките, 
които идват от Китай 
чрез интернет търговия.

Първата част от съоръжението се очаква да заработи през август

Завод за медицински 
артикули и консумативи 
отваря врати в сандан-
ското село Катунци до 
края на юни. Инвести-
торът - бизнесмен от 
египет, е вложил 8 млн. 
евро в предприятието, 
което се простира на 40 
дка площ. 

Основното хале е 6 
дка, строят се и 4 скла-
дови помещения, або-
натна станция, трафо-
пост. Вече пристигат и 
машините от чужбина.

По-голяма част от 
продукцията ще се из-
нася, но ще се зарежда 
и родният пазар, съоб-

щиха инвеститорите.
Първоначално фабри-

ката ще осигури трудо-
ва заетост за 150 души, 
като собственикът й има 
амбиции през следва-
щите 1-2 години те да 
станат над 400.

„ д а н о  то з и  з а вод 
започне да работи по-
бързо. Всеки ден идват 
хора да питат за рабо-
та, пристигат чак от об-
щинския център Сан-
дански. тази фабрика 
ще промени коренно ви-
зията на селището ни“, 
надява се кметът на Ка-
тунци Иван Коричков.

Инвеститорът е за-

купил земята от фарма-
цевтично предприятие. 
Периодично той или 
негови представители 
идват, за да инспектират 
строителните дейности.

„За последно хора 
на инвеститора идваха 
миналия месец. Мно-
го местни са готови да 
напуснат работните си 
места в други фирми, 
за да станат част от 
трудовия колектив на 
египетския милионер. 
Предприятието ще реши 
проблема с безработи-
цата в целия регион“, 
категоричен е кметът на 
Катунци.

Китай изгражда логистичен 
хъб на пристанище Бургас

Очаква се предприятието да отвори врати в края на юни

Бизнесмен от Египет осигурява работа за 400 души в санданското село Катунци

Поли ВАСИЛЕВА

Завод за колбаси от-
кри фирма „торлашка 
трапеза“ в Монтана. 
Новото предприятие е 

изградено върху терен 
от 12 дка в индустри-
алната зона на града. 
Производствени цехо-
ве, складове и адми-
нистративни офиси се 
простират върху 2700 

кв. м. Вътре са монти-
рани 17 хладилни каме-
ри и 20 хладилници. 

Заводът е оборудван 
с немски и швейцарски 
машини за производ-
ство на малотрайни и 

сушени колбаси и де-
ликатесни меса. Пред-
приятието открива 30 
работни места.

Лентата за старта на 
новия завод преряза 
кметът Златко Живков. 
„Радвам се, когато от-

криваме заводи, защото 
това означава развитие 
на икономиката, работ-
ни места и доходи“, 
каза кметът.

И н ве с т и то р ъ т  щ е 
търси пазар за произ-
водството не само в 

района, но и в цялата 
страна. дружеството 
има натрупан 15-годи-
шен опит в производ-
ството и търговията на 
хранителни стоки, пре-
ди да изгради собствен 
завод.

Близо 7 млн. лв. инвес-
тира транспортната фир-
ма ПИМК, закупувайки 
собствен влак. Локомо-
тивът вече е в Пловдив, 
предстои да пристигнат и 
поръчаните вагони. 

това е първият нов 
локомотив на българска 
компания, купен след 
1989 г. Машината е про-

извeдена от германския 
концерн „Сименс“ и 
ще обслужва товарите 
на компанията „ПИМК 
Рейл“. Името на локомо-
тива е „Калина“.

Пре з  2015  година 
транспортната компания 
инвестира 25 млн. евро 
в нови превозни сред-
ства, като купи около 150 

влекача. Пловдивското 
дружество транспортира 
продукцията на испанска 
компания производител 
на няколко популярни 
марки дрехи. 

ПИМК ООд получи 
лиценз за товарен жп 
превозвач и се подготвя 
да стартира дейността 
си.

Завод за колбаси откриха в Монтана

Транспортна компания си купи влак, 
нарече локомотива му „Калина“
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Площадът пред Цен-
тралната жп гара в Со-
фия, т.нар. Ротонда, ще 
се превърне в сцена за 
култура и отдих. Пла-
нираната инвестиция е 
около 8-10 млн. лв. Сред-
ствата ще бъдат осигу-
рени по европейската 
инициатива „джесика“. 
Предпроектното проуч-
ване беше представено 
от председателя на Сто-

личния общински съвет 
елен Герджиков, пред-
седателя на комисията 
по икономика и собстве-
ност към съвета Николай 
Стойнев и ръководството 
на „Пазари Възраждане“ 
еАд - дружеството, кое-
то стопанисва имота. На 
практика Столична об-
щина ще доразвие първо-
началната идея на Наци-
онална компания „Желе-

зопътна инфраструктура“ 
(НКЖИ) за превръщане-
то на гарата като място за 
култура и спорт.

това е показало и на-
правеното проучване от 
общинското дружество 
„Пазари Възраждане“, 
което стопанисва Ротон-
дата. Идеята за превръ-
щането на площада в 
артцентър е на фондация 
„Под гарата“, която пре-

ди две години представи 
проект в СОС, но той не 
получи достатъчна под-
крепа от съветниците и 
предложението беше от-
хвърлено. Сега идеята 
е преосмислена и тя ще 
бъде реализирана, но с 

евтин европейски заем. 
Проектът предвижда да 
бъде изградена сцена за 
културни събития, сво-
бодна зона за отдих със 
столове и маси и зона за 
хранене. За целта насто-
ящите празни търговски 
обекти ще бъдат намале-
ни наполовина в подзем-
ната част. Предвижда се 
там да има офиси на бан-
ки, застрахователни дру-
жества и аптека. Отделно 
място ще бъде обособено 
за провеждането на те-

матични пазари. В из-
точната част на площада 
ще бъде поставена ви-
деостена. Планира се и 
частично покриване на 
Ротондата.

Резултатите от анкет-
ното проучване са по-

казали още, че хората 
искат да има постоянно 
полицейско присъствие, 
информационен център, 
ясни указателни табели, 
добро осветление в под-
земната част и паркинг 
за велосипеди. Ръковод-
ството на „Пазари Въз-
раждане“ ще изработи 
предложение бъдещият 
проект да се реализира 
след провеждане на кон-
курс, одобрен от СОС. 
След като проектът бъде 
готов, ще се кандидат-

ства за  финансиране 
пред фонда за устойчиво 
градско развитие на Со-
фия. Плановете са през 
2017 г. да бъде избран из-
пълнителят, а до средата 
на 2018 г. проектът да е 
изпълнен.

През юли миналата го-
дина бе извършен неот-
ложен ремонт на подлеза 
за 120 000 лв. там вече 
са поставени камери за 
видеонаблюдение, има 
денонощна охрана, па-
трул на Общинска поли-
ция и осветление. Под-
менени са и част от на-
стилките, ремонтирани 
са три асансьора, има 
осигурен достъп за хо-
рата с увреждания, както 
и безплатна обществена 
тоалетна.

до месец пловдив-
чани ще могат да се 
запознаят с проекта за 
визията на Централ-
ната гара. тя ще бъде 
възстановена макси-
мално в автентичния й 
вид. За целта от архив 
във Виена са изискани 
чертежите на гарата и 

площада от преди 100 
години. това съобщи 
концесионерът на съ-
оръжението Миролюб 
Столарски.

В момента проектът 
е внесен за съгласува-
не в Националния ин-
ститут за недвижимо 
културно наследство, 

тъй като сградата пред-
ставлява паметник на 
културата. Същински-
ят ремонт ще започне 
веднага след получава-
не на зелена светлина. 
Процедурата по одо-
бряването на проекта 
за възстановяване на 
Централа гара обаче 

продължава вече годи-
на и половина. Прити-
снати сме в сроковете, 
тъй като за 4 години 
целият комплекс трябва 
да е готов, коментира 
в тази връзка концеси-
онерът. За изпълнение-
то на рехабилитацията 
и възстановяването на 
Централната гара ще 
бъде обявен конкурс 
за изпълнители. В мо-
мента продължава раз-

чистването на старите 
постройки. Концесията 
предвижда изграждане 
на автогара, хотелска 
част, мултифункциона-
лен център с офисна и 
търговска част, зала за 
концерти и постановки, 
голям паркинг за авто-
мобили.

Царската чакалня, ко-
ято преди време е била 
използвана за склад, е в 
окаяно състояние. След 

като се възстанови, тя 
ще бъде изложена за 
посетители. Ще бъдат 
показани и прочутите 
витражи. За възстано-
вителните и ремонтни-
те дейности на обек-
та дЗЗд „Железопътна 
гара - Пловдив“ ще ин-
вестира 13,5 млн. лв. с 
ддС. Приходите за дър-
жавата от следващите 
35 години на концесия 
ще бъдат 60 млн. лв. 

Възстановяват Централна гара Пловдив по чертежи от преди 100 години

ПРОеКтИ

За финансиране ще се кандидатства по програма „Джесика“ 
чрез Фонда за устойчиво градско развитие на София

Площад „Ротондата“ в София 
става артсцена
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Сигурно сте от хората, 
които обожават да оби-
калят света, да пътуват 
до непознати дестинации 
и да разглеждат музеи и 
забележителности. Как-
ва е вероятността обаче 
вашият домашен люби-
мец също да е изкушен 
от произведенията на 
световната архитекту-
ра? Според дизайнерите 
от холандското студио 
„Poopy Cat“, специали-
зирано в създаването 
на домове за кот-
ки - твърде голя-

ма. шегата настрана, но 
находчивите проектанти 
са измислили колекция за 
четирикраки питомци във 
формата на най-извест-
ните световни забеле-
жителности. 

Холандците се за-
нимават със съз-
даването на кар-
тонени къщи за 
д ома ш н и  л ю -

бимци вече някол-
ко години. Всичко 
започнало, когато 
малкото котенце 
на о снователя 

на студио-
то томас 
В л е с  с е 

в л ю б и л о  
в кашон, с 

който не искало да не 
раздели за нищо на све-
та. Котките, както е из-
вестно, поначало обичат 
картонените опаковки. 
Собствениците им обаче 
невинаги са съгласни да 
„украсят“ с тях стилно 
декорираните си домове. 
Затова Влес решил да 
поработи върху визия-
та на кашоните, така че 
хем котките да се радват 
на уют, хем естетиче-
ските претенции на соб-
ствениците им да бъдат 
задоволени.

Последната колекция 
на холандските дизай-
нери е особено впечат-
ляваща. тя включва 7 
забележителности от 
цял свят, сред които 
Айфеловата кула, еги-
петските пирамиди, 
„тадж Махал“ и Бе-
лият дом. С нея пу-
хените любимци ще 

се забавляват на 
воля, а стопаните 
им ще мечтаят за 
поредното екзо-
тично пътуване 
по света.

ИНтеРИОР

Холандски дизайнери проектираха къщи за котки във формата на световни забележителности

Айфеловата кула стана дом 
за домашни любимци
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Осем различни модела 
умни кули, които обеди-
няват елементи от приро-
дата с възобновяеми енер-
гийни източници, могат 
да превърнат града на лю-
бовта - Париж, в ултрамо-
дерен мегаполис. Белгий-
ският архитект Винсент 
Калебо е разработил про-
ект, в който централни-
те сгради да са с нулево 
енергийно потребление, а 
цялостната архитектурна 
концепция може да из-
пълни мащабен план за 
редуциране със 75% на 
емисиите вредни газове в 
града. Френската столица 
е една от най-замърсените 
в европа. Градът има еко-
логични проблеми, които 
са сериозно предизвика-
телство пред управата му. 
Затова проектът на бел-
гиеца „2050 Париж умен 
град“ е разработен съв-
местно с парижкото кмет-

ство в сътрудничество с 
инженеринговата фирма 
SETEC Bâtiment. Целта е 
до 2050 г. да се намалят 
със 75% вредните еми-
сии на въздуха в града. За 
да се случи това, Париж 
трябва да промени тотал-
но облика си, планира Ка-
лебо. той е разработил 
различните модели небос-
търгачи, които произвеж-
дат енергия чрез зелени 
фасади и соларни панели, 
а други филтрират смога.

“Антисмог кули”
едни от неземно из-

глеждащите сгради в про-
екта са наречени от авто-
ра си „Антисмог кули“. 
те са конструкции, които 
филтрират замърсения 
градски въздух и произ-
веждат електричество от 
вятъра. тези кули са част 
от градски квартал, в кой-

то близо 20 км изоставени 
жп линии в Париж ще се 
превърнат в градски парк 
на няколко нива.

“Планински кули”
друга част от проек-

та на Калебо трябва да 
бъде реализирана на из-
вестната търговска улица 

„Риволи“. той предвижда 
изграждането на биокли-
матични върхове, в които 
са интегрирани различни 
възобновяеми енергий-
ни източници. Идеята е 
през деня два огромни 
фотоволтаични и термал-
ни слънчеви щита да про-
извеждат електричество и 
топла вода, а през нощта 

чрез хидроелектрическа 
станция произведената 
ненужна енергия да се 
освобождава.

“Кули бамбукови 
гнезда”

друг модел, предло-
жен от Калебо, са кули, 
обвити в бамбукови би-

омрежи от вертикални 
градини.  Архитектът 
има идея и за създава-
нето на наподобяващи 
на пчелните кошери кон-
струкции, които да се 
прикрепят към вече съ-
ществуващи сгради, с 
което да се увеличи жи-
лищната им площ.

Vi n c e n t  C a l l e b a u t 
Architectures е компания, 
работеща в сферата на 
устойчивото развитие. 
Собственикът й гене-
рира непрестанно ино-
вативни архитектурни 
решения, които са под-
чинени изцяло на хар-
монията между човека 
и природата. За реализа-
цията им обаче се изис-
ква колосален финансов 
ресурс. това би могла 
да е една от пречките за 
цялостната реализация 
на „2050 Париж умен 
град“. 

Слънчевите и зелени сгради на арх. Винсент Калебо филтрират въздуха и произвеждат електричество от вятъра

Белгиец превръща Париж в умен град
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Седмичен хороскоп за периода 16-22 май

В е р о я т н о  м н о -
го от вас се гордеят 
със способността си 
да вършат нещата по 
най-бързия и експеди-
тивен начин. И с пра-
во, защото няма зодия, 
която по-скоростно от 
Раците да се справя с 
всякакви видове и ко-
личества задачи. Бър-
зата кучка обаче неви-

наги ражда читаво по-
томство, както мъдро 
е отбелязал народът. 
Затова мобилизирай-
те интелектуалните си 
способности и докаже-
те на шефове и колеги, 
че можете да работите 
качествено. Звездите 
са с вас. Ако се поста-
раете, имате шанс за 
успех.

Бързи и яростни

това, че през минала-
та седмица една камара 
държавни мъже хвър-
лиха оставки, не озна-
чава, че трябва да след-
вате техния пример. да, 
в офиса много хора ще 
ви лазят по нервите, 
но е задължително да 
запазите хладнокръвие. 
шефове, колеги, под-
чинени сякаш са се на-

говорили да ви тровят 
живота, но е важно да 
помните, че тази ситу-
ация е временна. Още 
в края на май облаци-
те около работата ви 
ще се разсеят и ще се 
възцари обичайната 
хармония. Не предпри-
емайте стъпки, за ко-
ито по-късно може да 
съжалявате!

Сезонът на 
оставките

Като ви гледам как 
се тюхкате, че напо-
следък не ви върви, 
се сещам за онзи стар 
виц, в който един чо-
вечец все се оплаквал 
на Господ, че не пе-
чели шестица от то-
тото. Накрая всевиш-
ният не издържал и го 
скастрил: „Поне да си 
беше пуснал фиша!“. 

При вас положението 
е сходно. Обезверени 
сте от минали неуспе-
хи, а това до голяма 
степен блокира ини-
циативността ви. Моят 
съвет е да не се впря-
гате, а да се пробвате 
тук-там. Не че участи-
ето гарантира победа, 
но без него провалът е 
сигурен.

Участвайте, за 
да спечелите

Всеки си има ком-
плекси, драги Овни, но 
на вас тази седмица ви 
личат повече, откол-
кото на другите. Може 
би защото старателно 
се опитвате да ги при-
криете зад маската на 
добросърдечност, до-
бронамереност, само-
доволство и показно 
благополучие. За да 

подобрите самочувст-
вието и общуването си 
с околните, на първо 
място трябва да обича-
те повече ближния си. 
Като акцентът тук не е 
върху демонстрацията, 
а върху това, което на-
истина таите в душата 
си. Само така ще пре-
одолеете проблемите в 
комуникацията.

През тази седмица 
наблегнете на реклама-
та. точно на вас няма 
смисъл да обяснявам, 
че имидж се гради с 
години,  но може да 
рухне за секунди. За-
това, ако все още не 
сте се обградили с екип 
от пиар специалисти, 
спешно се огледайте 
за подходящи кадри. 

Оттам нататък можете 
да бъдете сигурни, че 
бизнесът ви ще про-
цъфтява, а клиенти-
те ви ще се множат. 
Имайте предвид обаче, 
че конкуренцията също 
не спи. Като истински 
шахматисти трябва да 
умеете да предвиждате 
действията й няколко 
хода напред.

Кризисен пиар

Колкото и да ви се 
иска нещата да се под-
редят по вашата схема, 
тази седмица ще бъде 
трудно да увлечете съ-
мишленици след себе 
си. От друга страна, 
сами едва ли ще успе-
ете да реализирате ма-
щабните и амбициозни 
планове, които крои-
те от известно време. 

Съветът ми е да из-
чакате по-хармонични 
дни, в които ще можете 
да постигнете едино-
душие с началници и 
колеги. Приемете, че 
околните все още не са 
узрели за прогресив-
ните ви идеи. Все пак 
на някои индивиди им 
трябва повече време, 
за да прозрат истината.

Една птичка 
пролет не прави

Подаръците, които 
ще получавате тази 
седмица, ще са толкова 
щедри, че чак ще ви 
се струват незаслуже-
ни. Без никакво усилие 
парите ще се множат, 
кариерата ще върви по 
мед и масло, а колеги-
те ще бъдат работли-
ви като пчелички. тъй 
като обаче в живота 

няма нищо безплатно, 
много скоро ще ви се 
наложи да си върне-
те с лихвите тези не-
очаквани радости. Не 
се плашете - усърдие 
не ви липсва, талант 
също имате в излишък, 
затова съм сигурна, че 
каквото и да ви дойде 
на главата, ще се спра-
вите блестящо.

Няма безплатен 
обяд

Всички знаем,  че 
сте царе на спестява-
нето. достатъчно раз-
умни сте, че да кътате 
за „черни дни“ както 
наличните финансови 
средства, така и енер-
гията си. Не пилеете 
емоциите и нервите си 
на вятъра. Може би за-
това сред представи-
телите на този знак се 

срещат най-много дъл-
голетници. През тази 
седмица е добре да се 
замислите и за опти-
мизиране на бюджета 
в службата. дайте си 
сметка без какви разхо-
ди можете да минете, 
а след това пренасоче-
те средствата към по-
перспективни и дохо-
доносни начинания.

Гледайте в 
перспектива

трябва усилено да 
тренирате как да бъде-
те по-уравновесени и 
да не се панирате при 
всяка по-заплетена си-
туация. Не върви зрели 
и сериозни хора като 
вас да се объркват като 
деца. Крайно време е 
да излезете от собстве-
ния си филм и трезво 
да прецените състоя-

нието на нещата, иначе 
рискувате да изгубите 
позиции както в лич-
ните взаимоотноше-
ния, така и на служеб-
ния фронт. В крайна 
сметка, за да живее 
доволно и спокойно, 
човек трябва да уцели 
правилната доза безот-
говорност. А това вие 
никак не го умеете. 

Без паника, 
моля

Владеенето на ези-
ци е сред най-ценните 
ви умения тази седми-
ца, защото е възможно 
да ви гостуват бизнес 
партньори или инвес-
титори от чужбина. В 
този случай бъдете го-
тови за усилена кому-
никация. Преговорете 
наум спреженията на 
глаголите и опреснете 

речниковия запас, за 
да не изпаднете в не-
удобна ситуация. Ако 
имате затруднения, им-
провизирайте! Ведрата 
усмивка и милият жест 
вършат чудеса. Луис 
Карол го е формули-
рал най-добре: „Ако 
не знаете какво точно 
да кажете, кажете го на 
френски!“.

Езикова бариера

да ви казвам как 
през настоящата ра-
ботна седмица трябва 
да правите компроми-
си и да балансирате, е 
все едно да се опитвам 
да уча рибата да плува. 
Вие и без мен си зна-
ете, че истината е по 
средата, а нещата не 
са нито толкова чер-
ни, нито толкова бели, 

колкото изглеждат на 
пръв поглед. Мъдри 
сте си, и това е. Но 
все пак предупрежда-
вам - периодът изис-
ква свръхестествено 
търпение и диплома-
ция. От вас се очаква 
да действате така, че 
накрая да няма недо-
волни, а това си е цяло 
изкуство.

Изкуството на 
дипломацията

Напоследък ви е зав-
ладял алтруизъм, който 
не ви се отразява добре. 
Препоръчвам ви да го 
замените с добре позна-
тия здравословен егои-
зъм. Бъдете по-загриже-
ни за себе си, отколкото 
за другите. Защото - да 
не си кривим душите, 
ако вие не сте щастли-
ви, няма как да радвате 

и околните. Не се при-
теснявайте да започвате 
всяко второ изречение 
с „аз“ и забравете за 
известно време „ние“, 
„вие“ и „те“. Когато се 
почувствате непоклати-
ми и уверени в собст-
вените си сили, ще се 
погрижите много по-
стойностно и качестве-
но за хората около вас.

Аз, моя милост 
и менБЛИЗНАЦИТЕЛЕЦ

Правете любов, 
а не войнаОВЕН

РАК ЛЪВ ДЕВА

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ

КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
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Значително увеличе-
ние на обема на сдел-
ките с недвижимости и 
повишаване на актив-
ността при стартирането 
на нови строителни про-
екти в жилищния сектор 
отчитат специалистите. 
Положителното развитие 
на пазара започна още 
през миналата година и 
продължава и през 2016 
г. Сериозна активност в 
това отношение показ-
ва строителна компания 
„Комфорт“, която започ-
на годината изключител-
но динамично. В отговор 
на нарастващото търсене 
и интерес от страна на 
купувачите към качест-
вени нови имоти фирма-
та стартира и реализира 
редица проекти в Со-
фия и Варна. В момента 
„Комфорт“ участва в из-
граждането на три голе-
ми обекта. В процес на 
строителство е жилищ-
на сграда на бул. „тодор 
Каблешков“, кв. „Мана-
стирски ливади-изток“ с 
апартаменти, магазини 
за промишлени стоки, 
ресторант и подземни 
гаражи. друг проект, 
който фирмата изпълня-
ва, е жилищна сграда в 

местността Витоша-ВеЦ 
Симеоново. тя включва 
22 апартамента и кафе-
бар. Наскоро „Комфорт“ 
стартира изграждането 
на бутикова жилищна 
сграда „джи Кей Рези-
дънс“ с магазини и под-
земен паркинг в София. 
Фирмата е не само из-
пълнител на обекта, но и 

съинвеститор. Сградата 
ще се намира в м. Ви-
тоша-ВеЦ Симеоново, 
на ъгъла на ул. „Борис 
Арсов“ и ул. „Йордан 
Радичков“. Ще има и 
директен достъп до бул. 
„Симеоновско шосе“. 
Жилищата в „джи Кей 
Резидънс“ са напълно 
съобразени с предпочи-
танията и на най-взис-
кателните купувачи. Но-
вият проект се характе-
ризира с достъпни цени, 
модерна визия, луксозно 
строителство, качестве-
ни материали, функци-
онално разпределение и 
не на последно място с 
невероятна панорамна 
гледка към планина Ви-
тоша. Активно развитие 
на жилищното строител-
ството се наблюдава и 
в други големи градове 
на страната. В морска-
та столица „Комфорт“ 
стартира изграждането 
на ново емблематично 
здание „Varna Wave“, къ-
дето фирмата е изпълни-
тел на проекта. Сградата 
ще бъде разположена 
в централната градска 
част и ще включва общо 

47 апартамента, парте-
рен етаж с търговски 
обекти и подземен пар-
кинг на две нива. Архи-
тектурата е вдъхновена 
от движението на мор-
ската вълна, пресъзда-
дена във фасадата по-
средством редуване на 
Corian и стъкло. 

Жилищата ще предла-
гат максимален комфорт, 
лукс и всички екстри, 
задоволяващи съвре-
менните потребности на 
клиентите. В процес на 
финализиране е изграж-
дането на жилищен ком-
плекс „Подвис парк“, в 
който фирма „Комфорт“ 
е съинвеститор. Сграда-
та се състои от общо 107 
апартамента, с подзе-
мен паркинг, супермар-
кет и аптека. Компле-
ксът разполага с детска 
площадка, зелени площи 
и места за отдих. Жи-
лищата са разнообразни 
по площ, имат функци-
онална планировка и се 
предлагат на оптимални 
цени. 

Близо 80% от апарта-
ментите вече са прода-
дени „на зелено“, което 

е положителен знак за 
съживяването на секто-
ра и възвръщането на 
интереса на купувачите 
към покупка на имоти 
за живеене или с цел ин-
вестиция.

„Комфорт“ е инвести-
тор и в още един бути-
ков проект. Съвсем ско-
ро компанията стартира 

реализацията на луксоз-
на жилищна сграда „К 
Резидънс“, в близост до 
Летния театър и Мор-
ската градина на Варна. 
Архитектурата на зда-
нието ще бъде в строг 
елегантен стил, а фа-
садата - комбинация от 
гранит, стъкло и алуми-
ний. Проектът включва 
9 луксозни апартамента 
с модерна визия и функ-
ционална планировка, с 
площ от 115 до 240 кв.м. 
Предвидени са да задо-
волят все по-нараства-
щото търсене във висо-
кия клас на качествените 
луксозни имоти.

Всички нови проек-
ти в жилищния сектор, 
които реализира фирма 
„Комфорт“ през насто-
ящата година, отговарят 
напълно на нуждите от 
съвременни жилища и 
на високите изисквания 
на клиентите. Обектите 
се отличават с модерна 
визия, удобна локация, 
качествено изпълнение и 
оптимални цени. 

това е и добрата пред-
поставка за растеж на 
пазара на имоти и за 
развитие на жилищното 
строителство като цяло.

ЛУКС

Новите сгради на компанията се отличават със съвременна визия, 
удобна локация, качествено изпълнение и оптимални цени

„Комфорт“ диктува модата 
в бутиковата архитектура


