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Курортите по Черноморието посрещат гости 
с обновена инфраструктура

интервю На стр. 6 каб На стр. 8-9

Как да се промени работата 
на експертните съвети, за 
да са по-ефективни?

Подробности на стр. 12-13

www.bosstore.bg

темата На стр. 4-5

Общините затягат колани –  
няма да чакат на държавата

Архитектът 
трябва да играе 
водеща роля в 
изграждането на 
жизнената среда

Арх. Иван Аврамов, председател 
на РК на КАБ - София-град:
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Над 30 000 евро възна-
граждение за три години 
ще плаща Германия на 
български младежи, за да 
учат и работят в сферата 
на строителството. Аген-

цията по заетостта дава 
шанс на кандидатите да 
започнат обучение и прак-
тика в рамките на про-
грамата „Работата на моя 
живот“ от новата учебна 

година този септември. До 
края на месеца желаещите 
да се развиват в областта 
на строителството млади 
хора имат възможност да 
подадат документи за про-

фесионално обучение в 
Германия. Немският стро-
ителен център за обра-
зование и квалификация 
BiW BAU с партньорство-
то на нашата Агенция ще 
подготвя кадри по специ-
алностите „пътен строи-
тел“, „строител-бетон/сто-
манобетон“ и „строителен 
дърводелец“.

Условието е младежите 
да са на възраст от 20 до 
27 г., завършили средно 
образование. Програмата 
предвижда и безплатен 
интензивен курс по нем-

ски език. След успешното 
му завършване, в края на 
месец август, одобрените 
кандидати ще заминат за 
Германия, където започва 
6-седмичната им практика 
в различни строителни 
компании на територията 
на страната. В този пе-
риод нашите хора ще по-
лучават стипендия в раз-
мер на 818 евро месечно. 
Допълнителна екстра от 
немска страна е, че разхо-
дите за път до Германия 
се заплащат от програма-
та, информират трудовите 

посредници от Агенцията 
по заетостта.

През месец октомври 
2016 г. започва същински-
ят образователен модул. 
През първата година обу-
чението на цялата група 
български младежи ще се 
извършва от Строителния 
център за образование и 
квалификация BiW BAU. 
През втората и третата 
година стажантите ще се 
подготвят на работното си 
място в обучаващи стро-
ителни предприятия с до-
бри пазарни позиции. 

от СеДмицАтА

Германия плаща по 30 хил. евро на наши младежи да учат 
и работят в строителството

Езиковият курс и транспортните разходи 
също са за сметка на немските фирми

Българските младежи бързо трябва да се адаптират към изискванията на нем-
ските строителни фирми, за да станат част от екипите им

Бъдещето на тури-
зма е в създаването на 
общ продукт, включващ 
страните от Балканите и 
държавите в Дунавския 
регион. това заяви ресор-
ният министър Николина 
Ангелкова. По думите й, 
подобна концепция ще 
привлече в региона посе-
тители от Китай, индия, 
Япония и Южна Корея.

„има огромен инте-
рес от нашите съседи за 
стартиране и обсъжда-
не на възможностите за 
общ балкански продукт. 
Браншът и туроперато-

рите вече разработват та-
кива маршрути“, посочи 
Ангелкова. Според нея, 
когато усилията са обеди-
нени, секторът ще върви 
напред. 

„Не всички страни от 
Балканския регион са 
членки на европейския 
съюз (еС) и не могат 
пълноценно като нас да 
се възползват от инстру-
ментите, които еС пред-
лага“, изтъкна министъ-
рът.

Ангелкова коментира 
и одобрената от кабинета 
единна система за турис-

тическа информация. По 
думите й, това е първата 
крачка в посока изсвет-

ляване на сектора, която 
ще се ползва и от самите 
потребители.

Новите цени на ви-
нетките са незаконни и 
трябва да бъдат отме-
нени, излезе със стано-
вище Върховната адми-
нистративна прокура-
тура. След разглеждане 
на делото от Админи-
стративния съд проку-
ратурата е подкрепила 
жалбите. Нарушението, 
според магистратите, не 
е в ценообразуването, а 
в начина на приемане на 
постановлението - без 

обществено обсъждане. 
Прокуратурата ще насто-
ява пред съда за отмяна 
на подзаконовия акт, с 
който цената на винет-
ните стикери бе увели-
чена. окончателното ре-
шение за това трябва да 
стане ясно до средата 
на следващия месец. от 
мРРБ и АПи считат, че 
процедурата е проведена 
законосъобразно и из-
лязоха с позиция, че ако 
решението на 14 юли е 
в полза на държавата, 
постановлението остава 
в сила. Ако обаче съдът 

прецени, че е незаконо-
съобразно, това решение 
ще бъде обжалвано на 
тричленка.

„За нас отмяна на 
цените на винетките и 
връщане на пари на шо-
фьори, които вече са ку-
пили стикерите, въобще 
не стои на дневен ред. 
Причината е, че ние сме 
спазили цялата проце-
дура, която е била не-
обходима. Правилата са 
изпълнени, за да може да 

бъде обявена новата цена 
на винетките“, заяви ше-
фът на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ инж. 
Лазар Лазаров. 

„Задължението на 
всеки административен 
орган, чийто акт е бил 
отменен, е да възстанови 
предходното положение 
и да преуреди отноше-
нията спрямо последния 
законосъобразен акт“, 
обаче смята Никола Ни-
колов от центъра за за-
конодателни оценки и 
законодателни инициа-
тиви.

Балканите с общ туристически продукт Новите винетки са незаконни, 
потвърди прокуратурата

Дали сегашните цени на стикерите ще останат в 
сила, или пътната агенция ще връща пари, ще се 
изясни в средата на юли

Комисарят по регионална политика на ЕК Корина 
Крецу (вляво) и министърът на туризма Николина 
Ангелкова 
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Руската „Атомстро-
йекспорт“ осъди Наци-
оналната електрическа 
компания (НеК) в меж-
дународния арбитраж 
в Париж да плати 550 
млн. евро. Санкцията 
е за поръчано, но не-
платено оборудване за 
спрения проект Аец 
„Белене“, съобщи енер-
гийният министър те-
м е н у ж к а  П е т к о в а . 
Първоначално руската 
страна заведе делото с 
претенция за 1.2 млрд. 
евро, но България за-
веде контраиск. След 
решението на съда в 

Париж и двете страни 
декларират, че са удо-
влетворени от решени-
ето. то може да бъде 
обжалвано в 30-дневен 
срок пред съда в цю-
рих, но България няма 
да се възползва от тази 
възможност, тъй като 
смята решението за до-
бро. Подобно било ста-
новището и на руската 
страна, коментират пра-
вителствени източници.

още през април, пре-
ди да е ясно какво точ-
но ще постанови арби-
тражът, вицепремиерът 
томислав Дончев заяви, 

че страната ни подготвя 
няколко варианта, за да 
не плаща неустойка, в 
случай че бъде осъдена. 
Финансовият минис-
тър Владислав Горанов 
пък коментира, че се 
обсъжда план как точ-
но руснаците да бъдат 

компенсирани заради 
прекратения ядрен про-
ект. Решението на арби-
тража за Аец „Белене“ 
може да бъде опреде-
лено като обективно, 
логично е да си платиш 
това, което си поръчал, 

призна министърът на 
енергетиката теменуж-
ка Петкова. Арбитражът 
е преценил, че НеК има 
ангажимент да плати 
и да се сдобие с акти-
ви - ядрено оборудване 
за около 550 милиона 

евро, поясни тя. Важно 
е, че ще се плати само 
оборудването, без да за-
плащаме за пропуснати 
ползи и глоби, каквито 
искове е предявила пър-
воначално руската стра-
на в спора.

84 млн. лв. ще бъдат 
инвестирани в различ-
ни проекти за развитие 
на морската столица. 
това съобщи във Ва-
рна министърът на ре-
гионалното развитие 
и благоустройството 
Лиляна Павлова. тя 
обясни, че парите са 
по оперативна програ-
ма „Региони в растеж 
2014-2020“ и вече са 
налични. По думите й, 
към тази инвестиция 
има допълнително 16 
млн. лв., които са пред-
видени за професионал-
ните гимназии на тери-
торията на общината. 
С тях средствата общо 
по програмата са 100 
млн. лв. те ще бъдат 
отпуснати за проекти 
за градска среда, транс-
порт, образователна и 
социална инфраструк-
тура. Павлова подчерта, 
че извън този ресурс са 

вложенията по линия 
на пътната инфраструк-
тура. Вече са одобрени 
първите два проекта за 
пътя Варна - Добрич, 
за който има и сключен 
договор, както и за ре-
монта на пътя за Гроз-
дьово - Старо оряхово 
- Девня. това са още 35 
км пътища, които ще 
бъдат рехабилитирани, 
каментира министърът. 
тя уточни, че с приори-
тет при инвестициите 
от държавния бюджет и 
от средствата на еС за 
Варна се ползва квар-
тал „Аспарухово“. 

По-рано министъ-
рът инспектира рекон-
струкцията на клон от 
главния водопровод на 
Варна, който снабдява 
кварталите „Аспару-
хово“, „Галата“ и село 
Звездица.

Още за ремонтите 
във Варна на стр. 12-13

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:

Кабинетът трябва да реши дали да рестартира 
проекта, или да търси купувач на оборудването

Страната ни дължи 550 млн. евро 
за спряната АЕЦ „Белене“

и н т е р ко н е к т о р ъ т 
България -  Румъния 
ще бъде въведен в екс-
плоатация до края на 
годината. Дейностите 
по изграждането му се 
извършват по график, 
установи проверка на 
зам.-министъра на енер-
гетиката Жечо Станков 
на строителната пло-
щадка в Русе.

максималният капа-
цитет на интерконекто-
ра е 1,5 млрд. куб. м за 

година, което се равнява 
на 50% от потреблени-
ето на природен газ в 
страната.

Съоръжението е  с 
обща дължина 25 км, 
от които над 15 км на 
българска територия, 
2 км подводен преход 
под Дунав - основен и 
резервен газопровод, и 
над 7 км на румънска 
земя.

Проектът за изграж-
дане на междусистем-

ната газова връзка се 
изпълнява съвместно от 
газопреносните опера-
тори на двете държави 

и се съфинансира от ев-
ропейската енергийна 
програма за възстановя-
ване (ееПВ) на еС.

Газовата връзка България – Румъния готова 
до края на годината

Отпускат 84 млн. лв. 
за развитието на Варна

Строителните дейности на площадката в Русе вървят по план

Двете възможности оттук нататък са 
възобновяване на проекта за строеж на 
Аец „Белене“, който бе спрян от пра-
вителството и парламента в началото на 
2013 г., или България да плати сумата 
на руснаците, да получи изработеното 
оборудване и да го продаде.

Зам.-председателят на енергийната 
парламентарна комисия Валентин Ни-
колов коментира пред журналисти, че 

може да се вземе политическо решение 
за възобновяване на проекта „Белене“, 
но кабинетът е на мнение, че ако това 
се случи, трябва да е на абсолютно 
пазарен принцип. Държавата няма да 
предоставя гаранции и дългосрочни до-
говори за изкупуване на тока от новата 
ядрена мощност. Затова потенциалният 
инвеститор трябва да е готов да поеме 
изцяло риска за намиране на пазари.

ВАРИАНТИТЕ
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о б щ и н и т е  т р я б в а 
спешно да затегнат ко-
лани, за да генерират 
приходи. европейското 
финансиране, на което 
всички разчитаха, е на 
привършване, а практи-
ката да се лежи на гърба 
на държавата занапред 
няма да бъде толерирана. 
такива изводи се нало-
жиха след ХІХ Нацио-
нална среща на общин-
ските финансисти, която 
се проведе преди дни в 
Пампорово.

На форума стана ясно, 
че  админист рациите 

трябва да предвидят по 
бюджетите си за 2017 г. 
достатъчен ресурс, за да 
могат да разплатят 20% 
от проектите за целия 
програмен период. „Фи-
нансовите корекции за 
устойчивост по проекти-
те много лесно могат да 
стигнат и 100%“, преду-
преди Гинка Чавдарова, 
изпълнителен директор 
на Националното сдруже-
ние на общините в Репу-
блика България (НСоРБ). 
тя акцентира върху ни-
ската събираемост на 
местните данъци и такси, 

както и върху необходи-
мостта да се промени на-
чинът на работа на при-
ходните звена. Чавдарова 
заяви, че очаква да бъдат 
обсъдени и обобщени 
предложения за методо-
логията по изчисляване 
на контролираните от За-
кона за публичните фи-
нанси показатели. идеята 
е НСоРБ да разработи 
свое предложение за ме-
тодология, която, ако е 
необходимо, да се под-
ложи и на международна 
експертиза, каза Чавда-
рова.

През 2017 г. администрациите трябва да разплатят           20% от проектите за целия програмен период

Дали сегашните кметове ще се наредят сред отличниците на Бойко Борисов, зависи от 
това, доколко успешно ще управляват общините си

Новият механизъм за 
оздравяване на общини-
те не трябва да се въз-
приема като заплаха, а 
като сигнал, че финан-
сите на общината не са 
наред. местната власт в 
началото със собствени 
сили и средства трябва 
да се върне в нормал-
ните граници. Ако не 
може да се справи сама, 
то правителството по-
ема да наглежда плана 
за възстановяване. това 
каза зам.-председателят 
на парламентарната Ко-
мисия по бюджет и фи-

нанси Диана Йорданова. 
тя посочи, че е налице и 
законопроект за измене-
ние и допълнение на За-
кона за вътрешния одит 
в публичния сектор, кой-
то вече е приет на първо 
гласуване. Предвижда 
се звено за вътрешен 
одит задължително да се 
изгражда в държавните 
администрации в част-
та, касаеща общините, 
чийто бюджет надхвърля 
10 млн. лв., търговските 
дружества, включително 
лечебните заведения с 
над 50 процента държав-

но или общинско учас-
тие в капитала и с годи-
шен оборот над 10 млн. 
лв. за всяка от последни-
те три години. Законът 
ще засегне и търговски-
те дружества, чийто ка-
питал е собственост на 
дружествата с годишен 
оборот над 10 млн. лв. за 
всяка от последните три 
години. общото звено 
за вътрешен одит може 
да се изгражда след съ-
гласуване с министъра 
на финансите в една 
община въз основа на 
споразумение, сключено 

между две или повече 
общини. Йорданова съ-
общи още, че в проект 
на Закона за туризма е 
предвидено и създаване 
на онлайн платформа 
между хотелите, мВР и 
НАП. Данните ще могат 
да се ползват при жела-
ние от общинските ад-
министрации. По думи-
те й, общините с лиценз 
са около 250. Въпреки 
предоставената им обаче 
през 2013 г. разработена 
система, малко от тях я 
познават, уточни Диана 
Йорданова. 

отношенията между 
местната и централната 
власт влизат в нов етап. 
Държавата въвежда по-
строг контрол върху 
харчовете на общините 
и ще прецизира колко 
и какви траншове да 
отпуска на най-закъса-
лите финансово. Нови-
ят механизъм за оздра-
вяване на заплашените 
от фалит е изработен 
след приетите проме-
ни в Закона за публич-
ните финанси. Според 

гласуваните текстове, 
местната власт може да 
влезе в процедура по 
оздравяване и да полу-
чи безлихвен заем от 
правителството. В пра-
вомощията на финансо-
вия министър остава ре-
шението кои общини да 
получат финансиране, 
както и дали заемът към 
дадена община да бъде 
опростен, ако тя покаже 
устойчива тенденция за 
подобряване на финан-
совата си политика.

Председателят на бю-
джетната комисия мен-
да Стоянова коменти-
ра, че с промените се 
въвеждат по-ясни пра-
вила. Слага се край на 
възможността кмето-
вете да нарушават фи-
нансовата дисциплина 
и да искат пари от пра-

вителството, без да има 
контрол и публичност. 
„За мен е важно да се 
определят критерии, 
както и да имаме едно 
относително ранно опо-
вестяване, че в дадена 
община има проблеми“, 
коментира също Стоя-
нова.

Новият механизъм не бива да се приема като заплаха

Кметове ще пишат оздравителни планове, за да получат безлихвен кредит от бюджета

от общините определено ще се 
иска по-голяма отчетност. На все-
ки три месеца кметовете и финан-
совото ведомство ще публикуват 
на интернет страниците си данни 
за финансовото състояние на гра-
довете. това освен информация 
ще бъде и стимул за кметовете 
да работят за по-голяма събирае-
мост на местните данъци и такси. 
Градоначалниците на закъсали 
финансово общини ще пишат оз-
дравителни програми и ще ги за-
щитават, за да получат безлихвен 
кредит от държавата.

156 общини са приключили на 
минус миналата година, а осем 
от тях в продължение на три по-
следователни години харчат по-
вече, отколкото получават. Сред 
тях са Враца, Ловеч и Казанлък, 
а Несебър е първенец с 25 млн. 
лв. дефицит за 2015 г. Повече от 
половината от общините у нас 
са натрупали близо 200 млн. лв. 
просрочени задължения, сочат 
данни на финансовото минис-
терство. Според тях тревожно 
расте броят на общините, които 
разчитат изцяло на държавната 

субсидия, тъй като собствените 
им приходи са прекалено малки. 
това е сред причините за пореден 
път менда Стоянова да лансира 
идеята си за сливане на общини, 
които разчитат изцяло на държа-
вата, за да функционират, както 
и ограничаване на някои от дей-
ностите, които предлагат на на-
селението. „Време е за създаване 
на различни категории общини, 
с различен брой услуги, които да 
предоставят“, предлага предсе-
дателят на бюджетната комисия 
Стоянова. 

МЕРКИТЕ

УСЛОВИЕТО

Диана Йорданова, зам.-председател на парламентарната Комисия по бюджет и финанси: 

Община Несебър е сред тези, които трябва да докажат 
финансова дисциплина, за да получат парична подкре-
па от държавата

През 2017 г. администрациите трябва да разплатят           20% от проектите за целия програмен периодПрез 2017 г. администрациите трябва да разплатят           20% от проектите за целия програмен периодПрез 2017 г. администрациите трябва да разплатят           20% от проектите за целия програмен периодПрез 2017 г. администрациите трябва да разплатят           20% от проектите за целия програмен периодПрез 2017 г. администрациите трябва да разплатят           20% от проектите за целия програмен периодПрез 2017 г. администрациите трябва да разплатят           20% от проектите за целия програмен период
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Алтернатива на „без-
платния обяд“, на който 
са свикнали да се надяват 
някои от градските упра-
ви, даде Надя Данкинова, 
изпълнителен директор 
на Фонд ФЛАГ. По ду-
мите й, за тези 8 годи-
ни фондът се е утвърдил 
като изключително устой-
чив и надежден финансов 
инструмент. През изми-

налия програмен период 
195 общини са били кли-
енти на ФЛАГ, предоста-
вени са заеми за почти 1 
млрд. лв. за финансира-
не на проекти за близо 5 
млрд. лв. Нямаме лоши 
кредити или загубени 
пари и фондът се развива 
по един прекрасен начин, 
допълни Данкинова. Спо-
ред нея, резултатите са 

следствие и на изклю-
чителното партньорство 
с общините. „Полагаме 
усилия да подобрим ус-
ловията, да намаляваме 
лихвите и таксите, да пре-
доставяме нови услуги, 
за да бъдем в полза на 
администрациите във все-
ки момент, в който имат 
нужда от финансиране“, 
подчерта Данкинова. 

максимата, че първите 
винаги печелят, е напът 
да се потвърди и по отно-
шение на Националната 
програма за енергийна 
ефективност на жилищ-
ни сгради. Гордостта на 
правителството - сани-
рането, вече няма да е 
съвсем безплатна, както 
категорично беше обя-
вено на старта на кам-
панията. Вече има ясни 
индикации, че който се 
санира безплатно, санира 
се. тези, които не бяха 
сред първите, може би ще 

трябва да приемат нови 
условия за реновиране на 
жилищата, които предпо-
лагат и съфинансиране на 
дейностите. Добрата но-
вина е, че засега собстве-
ниците няма да се бъркат 
с пари за доплащане на 
дограмата и изолацията, 
общините обаче ще дават 
пари за саниране на бло-
ковете. Причината е, че 
средствата по Програмата 
за енергийна ефективност 
в размер на 2 млрд. лв. 
вече са на привършване. 
Алтернативата пред ка-

бинета е или да ангажира 
хората да доплащат, кое-
то е кауза пердута. „има 
риск още в момента, в 
който кажем, че се отива 
на варианта 75% безвъз-
мездна помощ и 25% съ-
финансиране, веднага да 
бъде изгубен интересът 
към санирането“ изрази 
опасение председателят 
на Комисията по енер-
гетика към Народното 
събрание Делян Добрев. 
Затова общините ще пое-
мат част от финансовата 
тежест. идеята на този 

етап е техният дял да е 
25% от стойността на са-
нирането, обяви преди 
седмица Добрев. Според 
него, общините ще си 
върнат средствата чрез 
данък „сгради“ за период 
от 10 години. „Според 
мен, само по този начин 
ще бъде успешно про-
дължена програмата за 
саниране, без да се по-
лучи сътресение в нея“, 
коментира председате-
лят на парламентарната 
енергийна комисия Делян 
Добрев.

местната власт се 
справи много добре 
с усвоените средства 
през изтеклия програ-

мен период. В общи-
ните са инвестирани 
около 5 млрд. лв. при 
самоучастие по различ-

ните проекти между 5 
и 15% от стойността 
им. това заяви кметът 
на Велико търново и 
председател на УС на 
НСоРБ Даниел Панов. 
Като най-дискусионен 
той открои въпроса за 
новия ред, по който ще 
се определя размерът на 
такса „смет“. „Поста-
вихме много въпроси 
при проведените срещи 

с Постоянната комисия 
по бюджет и финанси 
в Народното събрание 
и министерството на 
финансите. Най-важно-
то е да бъде определен 
преходен период между 
5 и 10 години при при-
емането на новия ред 
за формиране на разме-
ра на таксата за битови 
отпадъци“, коментира 
Даниел Панов.

По думите му, финан-
совата децентрализация 
на общините остава ва-

жен въпрос, по който 
ще се водят дискусии с 
изпълнителната власт.

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 

През 2017 г. администрациите трябва да разплатят           20% от проектите за целия програмен период

НСоРБ повдигна за 
пореден път въпроса 
за такса „смет“, който 
стои още от предишно-
то управление на ГеРБ. 
Финансовото министер-
ство не успя да изготви 
промените в срок за-
ради недоволството от 
страна на общините и 
на бизнеса. 

Според проекта на 
мФ за основните ус-
луги - събиране, транс-
портиране и третиране 
на битовите отпадъци, 
местните парламенти 
ще могат да избират из-
между три основи. те са 
индивидуално измерено 
количество смет чрез 

торби, количество отпа-
дък чрез брой и вмести-
мост на кофите за бок-
лук и брой ползватели 
на услугата в имота. Да-
нъчната оценка отпада 
като възможност.

Ако базата е количе-
ството отпадък, общи-
ната може да определи 
минимален брой торби, 
които да закупи граж-
данинът или фирмата 
през календарната го-
дина. Разрешава се на 
общинския съвет да оп-
редели различни основи 
за отделните населени 
места в дадена община 
или дори за части от 
тях.

Такса „смет“ на дневен ред

Кметът на Велико Търново и председател на УС на НСОРБ Даниел Панов: 

Кметът на Велико Търново и председател на УС на 
НСОРБ Даниел Панов

Първите блокове, санирани по Националната програма 
за енергийна ефективност, радват с нова визия

Местната власт влиза в схемата саниране

Справяме се добре с усвоените средства 

През 2017 г. администрациите трябва да разплатят           20% от проектите за целия програмен периодПрез 2017 г. администрациите трябва да разплатят           20% от проектите за целия програмен периодПрез 2017 г. администрациите трябва да разплатят           20% от проектите за целия програмен периодПрез 2017 г. администрациите трябва да разплатят           20% от проектите за целия програмен период
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6 20 - 26 юНи 2016 г.
БРОЙ 22 (1146) иНтеРВЮ

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Архитектът трябва да играе водеща роля 
в изграждането на жизнената среда

Разговаря  
Илияна КАРАЛАНОВА

- Арх. Аврамов, да се 
защитават интересите на 
архитектурната гилдия 
в България, е трудна ми-
сия. Вие се наехте с нея, 
след като наскоро бяхте 
избран за председател на 
РК на КАБ - София-град. 
Ще се справите ли? 

- Предизвикателството 
е сериозно, но дългого-
дишният ми опит в сфе-
рата на проектирането ми 
дава увереност, че ще се 
справя. Близо 40 години 
активно се занимавам с 
устройствено планиране и 
инвестиционно проекти-
ране. имам международ-
ни успехи, както и дос-
та спечелени национални 
конкурси. Призванието 
ми на проектант е допъл-
нено от известен опит в 
централната администра-
ция - бил съм експерт в 
мРРБ по проблемите на 
местното самоуправление. 
това също ме кара да ми-
сля, че мога да постигна 
значително подобряване 
на условията на труд на 
колегите архитекти и по-
вишаване на авторитета и 
ролята им в нашето дина-
мично развиващо се об-
щество. Разчитам не само 
на моите лични качества, 
но и на компетентността 

на избраните членове на 
съвета на регионалната ко-
легия на София, на моите 
заместник-председатели и 
на целия административен 
състав на нашата колегия. 
Всички ние се стремим да 
доразвиваме положителни-
те моменти, останали като 
наследство от предишното 
ръководство на камарата, 
като, разбира се, залагаме 
и на някои нови подхо-
ди, основно на повиша-
ване на професионализма 
във всички наши дейст-
вия. имаме много добра 
връзка с ръководството на 
Столична община, с кмета 
- госпожа Йорданка Фан-
дъкова, с новоизбрания 
главен архитект Здравко 
Здравков. Бях член на ко-
мисията по неговия из-
бор и имах възможност да 
следя отблизо изявите му 

в различните етапи на кон-
курса. Поддържаме много 
добри отношения и с пред-
ставители на Столичния 
общински съвет. Като най-
мощната колегия, която 
обединява около 2000 ар-
хитекти, имаме потенци-
ал да подпомагаме УС на 
КАБ, на който съм член. 

Планираме да използва-
ме нашите контакти на 
всички нива в държавните 
институции и по всички 
въпроси, касаещи бъде-
щето на нашата професия. 
Ще насочим енергията си 
най-вече към инициативи 
за подобряване на норма-
тивната уредба, които, об-
съдени първо от нас, а след 
това в УС на камарата, ще 
адресираме до съответните 
държавни институции.

- Разчитате ли на диа-
лог с тях?

- Ще търсим диалог на 
всички нива, като акцентът 
на нашата дейност ще бъде 
столицата. Ще работим за 
усъвършенстване на Зако-
на за застрояването на Сто-
лична община и за създа-
ване на съответните наред-
би към него, които да се 
приемат от обС. Другата 

сфера на нашата дейност 
ще бъдат предложенията 
към съответните минис-
терства - мРРБ, моСВ, 
мК и като цяло към ми-
нистерския съвет. целта 
на предложенията ни ще 
бъде да хармонизират на-
шето законодателство с 
европейското, да отстранят 
някои недоразумения и да 
създадат по-добри условия 
за упражняване на нашата 
дейност.

- Кои са първите за-
дачи, с които ще се зае-
мете?

- Ще настояваме да има 
наши представители в об-
щинския експертен съвет 

към направление „Архи-
тектура и градоустрой-
ство“. Предлагаме и кан-
дидатури към районните 
експертни съвети, които 
ще обхванат конкретно те-
риториите на съответните 
административни райони 
на столичния град. Пред-
стои към всеки един от 
зам.-председателите на 
София-град да опреде-
лим комисии по основни-
те направления - „Разви-
тие на професионалната 
дейност“, „Подобряване 
на нормативната уред-
ба“, „обща организация“, 
„международна и медийна 
политика“. Ще разчитаме 
и на вас, медиите, защо-
то, когато излагаме своите 
проблеми, често срещаме 
неразбиране от страна на 
обществеността. Крайните 
резултати на нашата твор-
ческа дейност са директно 
експонирани пред обще-
ството и всеки се чувства 
свободен да ги критикува, 
без да е запознат със слож-
ните механизми на цялост-
ния процес. Затова искаме 
да активизираме ролята 
на медиите с оглед на изя-

сняване и отчитане на во-
дещата роля на архитекта 
проектант в създаването 
на хармонична жизнена 
среда.

- Във Вашата профе-
сия има толкова ярки 
и интересни личности. 
Защо те не излязат и не 
запознаят обществото с 
проблемите на архите-
ктите?

- Невинаги най-ярките 
личности са най-активни, 
тъй като нашата професия 
е изключително ангажи-
раща времето, с големи 
натоварвания. цялата ни 
творческа активност отива 
в решаването на конкрет-
ните задачи. Не се обръща 
достатъчно внимание на 
популяризиране на съот-
ветните идеи.

- На ниво законодател-
ство кои са най-спешни-
те промени?

- За да се постигнат 
трайни и устойчиви резул-
тати, трябва да разглеж-
даме цялостния пакет от 
закони и нормативни доку-

менти, които определят и 
устройственото планиране, 
и инвестиционното проек-
тиране. това е един взаим-
носвързан пакет от зако-
ни, които директно влияят 
на нашата професионална 
дейност, в момента небла-
гоприятно. имаме специ-
ален закон за Камарата на 
архитектите и инженерите 
в инвестиционното про-
ектиране, който до голя-
ма степен регламентира 
нашата свободна профе-
сия и защитава правата ни. 
Наблюдава се тенденция 
при всяка промяна на този 
закон, който беше създаден 
с оглед хармонизиране с 
европейското законодател-
ство във връзка с членство-
то ни в еС, да се прокарват 
негативни тенденции от 
хора и лобита.

По ЗоП също ще на-
правим предложения. ос-
новните теми, които ни 
касаят, са издигане ролята 
на конкурсното начало, из-
бягване на инженеринга 
за обектите с обществено 
значение и задължително 
въвеждане на конкурс за 
такива проекти. относно 

ЗУт също сме направили 
множество предложения. 
много е важен и Законът 
за авторското право и срод-
ните му права. има скан-
дални примери за наруша-
ването му.

- Какви по-конкретно?
- Най-голямата общест-

вена сграда в столицата - 
НДК, е с автори арх. Алек-
сандър Баров и арх. Косто 
Костов. В момента тече се-
рия от обществени поръч-
ки, които касаят цялостно 
вътрешно преустройство 
на сградата във връзка с 
председателството на Бъл-
гария на еК през 2018 г., 
при които скандално не 
се зачитат правата на арх. 
Костов, нито на дъщерята 
на арх. Баров. Поръчките 
са обявени с унизително 
ниски стойности за изгот-
вяне на самите проекти и 
последващо проектиране 
във фаза технически и ра-
ботен проект с инженеринг 
за изпълнение - нещо, кое-
то е недопустимо предвид 
характера на този уника-
лен обект.

- Гилдията реагира ли 
на подобни скандални 
действия?

- Реагирали сме. Пред-
седателят на досегашния 
УС е сигнализирал съот-

ветните институции, зам. 
министър-председателя 
томислав Дончев, минис-
търа на културата Вежди 
Рашидов и др. За съжале-
ние няма развитие в пра-
вилната посока. 

- Тъй като всяка поло-
жителна промяна е ре-
зултат от взаимни ком-
промиси - не може да се 
чака само на камарата 
или на властта, ще Ви 
попитам как архитекти-
те да си помогнат сами, 
за да им помогне и дър-
жавата?

- Решението е да изви-
каме неволята на помощ. 
Състоянието на нашата 
професия през последните 
години значително се вло-
ши, като една от причини-
те за това беше кризата в 
инвестиционния процес. 
Все пак обаче „делото по 
спасяването на давещите 
се е в ръцете на самите 
давещи се“. Ще подготвим 
нашите предложения и ще 
ги изпратим до съответни-
те институции. те ще бъ-
дат конкретни и точно ад-
ресирани, защото, знаете, 
особено в законодателство-

то, процесът е стриктно 
регламентиран. Но ние ще 
намерим начин и механи-
зъм да постигнем целите 
си, дори да се наложи да 
стигнем до крайни мерки, 
като протест на колегията 
по определени въпроси. 
Няма да конкретизирам, 
преди да излезе решение 
на УС, но мога да ви кажа, 
че мислим в тази посока и 
имаме конкретни идеи.

- Кое би провокирало 
една толкова сериозна 
стъпка? 

- Архитектът трябва да 
играе водеща роля в из-
граждането на жизнена-
та среда - като проектант 
и като изразител на об-
ществената енергия. Голя-
ма част от европейските 
проекти минават през се-
гашната регламентация на 
ЗоП, която не дава необхо-
димото значение на проек-
та и на проектирането нито 
във финансово изражение, 
нито в постигане на най-
добри резултати. така че 
водещият мотив за най-
ниска цена е неприемлив 
и обществото трябва да 
разбере, че за да постигне 
краен резултат, трябва да 
има най-добрия проект, 
изпълнен за най-добрата 
цена.

Арх. Иван Аврамов, председател на РК на КАБ - София-град:

Арх. Иван Авра-
мов е роден на 23 
декември 1953 г. За-
вършва Университе-
та по архитекту-
ра, строителство 
и геодезия - София, 
специалност „Архи-
тектура“, през 1978 
г. Член е на САБ и 
на Управителния съ-
вет на КАБ, както 
и на Американския 
институт на ар -
хитектите (AIA). 
През 2010 г. ста-
ва председател на 
Комисията по евро-
пейски фондове към 
КАБ, а през 2012 г. 
- представител на 
КАБ в Обществения 
съвет към МРРБ. 
През 2016 г. е из-
бран за председател 
на РК на КАБ - Со-
фия-град.

Състоянието на нашата професия през последните 
години значително се влоши, като една от 
причините за това беше кризата в инвестиционния 
процес. Все пак обаче „делото по спасяването на 
давещите се е в ръцете на самите давещи се“

Ще постигнем целите си, дори да се наложи да стигнем до протестни действия

Ще настояваме за издигане ролята на 
конкурсното начало, избягване на инженеринга за 
обектите с обществено значение и задължително 
въвеждане на конкурс за такива проекти
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- Защо избрахте да се 
реализирате в Бълга-
рия?

- България като раз-
виваща се държава дава 
много големи възмож-
ности за изява и реа-
лизация. За късмет или 
не, висшето ми образо-
вание съвпадна с кри-
зисните години за стро-
ителния бизнес и имах 
възможност да извлека 
максимум знания от уни-
верситета. Сега, когато 
световната икономика и 
браншът се стабилизират, 
България дава възмож-
ности за развитие, както 
всяка друга европейска 
държава.

- С какви проблеми 
се сблъсквате по време 

на Вашата работа?
- Наличието на трома-

ви бюрократични про-
цедури по някои казуси 
като цяло носят най-го-
ляма вреда на проектант-
ския и съответно строи-
телен процес. Големият 
брой одобряващи и кон-
тролиращи органи, които 
препокриват функциите 
си, също са необяснимо 
явление. това води до 
забавяне и нарастване 
на сроковете в проектна 
фаза, от което страдат 
бизнесът, пазарът и хо-
рата.

- В каква обществена 
кауза във Вашия град 
бихте се включили? 

- Липсата на места за 
неформално представяне 

на културни събития е 
голям минус за Стара За-
гора. Градът, разбира се, 
е с изключително богата 
история и артефактите 
„бликат“ от всеки ъгъл, 
но атмосферата за култу-
ра е някак си стерилна, 
строга. Няма ги малките 
местенца, където да се 
почувстваш вън от забър-
заното ежедневие. „Капа-
на“ в Пловдив трябва да 
ни служи за пример. това 
може би е задача и на 
частния бизнес, но някой 
трябва да заговори за по-
добен тип градска среда 
и да се разбере необходи-
мостта за обществото от 
едно такова място. та аз 
мечтая за един „Капан“ и 
в Стара Загора. 

Бизнесът страда от бюрократични процедури и многото одобряващи и контролиращи 
органи, които препокриват функциите си

мЛАДите В БРАНшА

България дава възможности за развитие, 
както всяка друга европейска държава

пРОЕКТИ

Арх. Мартин Паскалев:

Мартин Паскалев e 
роден на 26.05.1988г. 
в Стара Загора. За-
вършва средно обра-
зование в ПМГ „Гео 
Милев“,  Стара За-
гора, през 2007г. Ви-
сшето си образование 
получава в Универси-
тета по архитекту-
ра, строителство и 
геодезия, София, ка-
тедра „Обществени 
сгради“. Дипломира 
се през 2014 г. Отто-
гава е съдружник в 
архитектурно сту-
д и о  „ С т р у к ту р а “  
ООД, Стара Загора. 
Основател е на сту-
дио за 3D визуализа-
ции „MaPPa Corp.“ с 
основна дейност на 
американския пазар. 

Многофамилна жилищна сграда, гр. Стара Загора, проект 2016 г.Офис сграда и шоурум, гр. Стара Загора, проект 2014 г.

Еднофамилна жилищна сграда, гр. Стара Загора, проект 2015 г.

Еднофамилна жилищна сграда, гр. Стара Загора, проект 2014 г. Еднофамилна жилищна сграда, гр. Стара Загора, проект 2016 г.
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експертните съвети 
най-напред трябва да 
станат абсолютно про-
зрачни, за да се вижда 
какво работят, какъв е 
дневният им ред и как се 
взимат решенията. Дори 
би било добре да има и 
видеозаписи на заседа-
нията. След това е нужно 
да се намери подходящ 
механизъм, по който да 
се номинират експертите, 

и то на ротационен прин-
цип, с оглед на това в съ-
вета да влизат наистина 
специалисти. така няма 
да има начин, по който 
да им се въздейства при 
взимането на решения. 
А и няма да се превръ-
щат в казионни инстру-
менти за приемане на 
становища по втория на-
чин. Смятам, че участи-
ето на експерти в такъв 
тип консултативни групи 
или дори в неформални 
дискусионни клубове е 
задължително. това ще 
бъде от голямо значение 
и за собственото им из-
растване. тъй като чисто 
комерсиалното развитие 
на експертите в областта 
на градската среда не е 
създало точния профил 
на хората, които очаква 

обществото. Въпреки че 
проектантите имат на-
трупан професионален 
бекграунд, те не са точно 
във фокуса на нуждите в 
момента. иначе казано, 
различните социоико-
номически дизайнерски 
въпроси, които са изклю-
чително интердисципли-
нарни, не са били досега 
тема на комерсиални за-
дачи. може би едно от 
първите такива предиз-
викателства са въпросни-
те интегрирани планове, 
които бяха крачка напред 
в практиката на урба-
низма. те обаче в ника-
къв случай не са най-до-
брият и най-правилният 
модел, който трябва да 
съществува като архите-
ктурна и урбанистична 
практика.

Арх. Димитър Паскалев, „Архитектоника Студио“:

Решенията трябва да 
бъдат по–прозрачни

Практиката  в  по -
следно време сочи, че 
много често въпросни-
те съвети към общини-
те са всичко друго, но 
не и експертни. За да 

станат такива, смятам, 
че съставът им тряб-
ва да се селекционира 
доста по-прецизно. и 
ще бъде много правил-
но, ако се привлекат 
външни експерти като 
част от консултативни-
те съвети, които имат 
опит в изграждането на 
градската среда и могат 
да помагат за разре-
шаването на конкрет-
ни задачи. те ще бъдат 
изключително полез-
ни със своите знания. 

Най-големият проблем 
в момента е, че точно 
тези знаещи и може-
щи хора не влизат в 
експертните комисии. 
Никой от доказалите 
се във времето специ-
алисти и от колегите с 
истински постижения 
в областта на архитек-
турата и градоустрой-
ството не са включени 
в състава на подобни 
съвети. А за мен той е 
най-важен, за да има 
позитивни резултати.

Арх. Стефан Добрев, „Стефан Добрев - Архитектура 
и дизайн“:

Съставът на комисията 
е най–важен

Как бихме могли да даваме препо-
ръки за подобряване работата на екс-
пертните съвети към общините, след 
като те, според мен, не са направили 
нищо съществено - поне до момента. 
Всъщност трябва тепърва да зарабо-
тят тези структури, тепърва тръгват 
процедури, които да регламентират 
дейността. С такова усещане съм от 
първите изказвания на новоизбрания 
главен архитект на София. 

това, което задължително трябва 
да се случи, е, като участници в тези 
експертни съвети да бъдат канени и 
архитекти на свободна практика. До-
сега това не е правено. Градоустрой-
ствените и архитектурните въпроси 
не само на София, но и на всеки друг 
град, трябва да бъдат поставени на 
широка дискусия. Смятам, че трябва 
да се чуват различни мнения и колкото 
повече са те, толкова взетите решения 
ще бъдат по-прецизни.

Арх. Радосвета Едрева, „ПроАрх“:

Нужно е да се чуват 
повече мнения

Как да се промени работата на експертните    съвети, за да са по-ефективни?
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Във всяка община задачите пред 
експертния съвет към нея са различ-
ни. Няма унифицирани и официално 
разписани правила за работата на тази 
структура. Нещата са специфични 
и зависят до голяма степен както от 
главния архитект, така и от кмета. Не 

съм запознат какви точно експерти 
има идея да привлича в експертния съ-
вет новият главен архитект на София, 
но смятам, че и досега в него влизаха 
изключително добри професионали-
сти и утвърдени в своя бранш хора. 
има обаче и парадокси - например 
общини, в чиито експертни съвети 
отсъстват членове на Камарата и на 
Съюза на архитектите. такъв беше 
случаят с колегите от Стара Загора. 
В експертния съвет там нямаше нито 
един представител на КАБ и САБ. те 
се бориха това да се промени. В Пле-
вен обаче има по двама от КАБ и САБ. 
така че за да е ефективна работата на 
тези структури, е много важно какъв е 
съставът на експертния съвет, от какви 
хора е съставен и какви са правилата, 
приети в дадената община, по които 
работи.

Арх. Иво Петров, студио „Иво Петров - архитекти“:

Важни са правилата, а те 
навсякъде са различни

Колегите в експертни-
те съвети трябва да имат 
съответните компетен-
ции, а не да се избират 
по това каква длъжност 
заемат в общината или в 
камарата. Необходимо е 
нещата да се поставят на 
професионална основа, 
да се търсят авторитети, 
които в момента чувст-
вително липсват у нас. 
Защото не е въпросът 
само да четем закона, 
но и да гледаме в бъде-
щето. Проблемът е, че 
много хора се плашат да 
заемат позиция и да по-

емат лична отговорност 
за действията си. Не 
можем винаги да се оп-
равдаваме с това, което 
министърът е казал, при 
положение че поставяме 
подписа си под един или 
друг проект. 

Навсякъде по света 
архитектът носи отго-
ворност за проектира-
ните от него сгради. 
Строителят отговаря за 
качественото изпълне-
ние на обекта, а архите-
ктът - за това дали той 
работи по правилния на-
чин, дали има принадена 
стойност, дали ще жи-
вее 50 или 100 години. 
Анонимността трябва 
да изчезне - не може да 
има инженеринг за ар-
хитектура. Строителят 
се намесва тогава, когато 
започне изпълнението. 
Дотогава проектът е раз-
говор между обществото 
и архитекта. Не се ли 
разбере това от държа-
вата, нещата няма да се 
променят. 

Стигнахме до ситу-
ация, в която трябва да 
се разделим с илюзиите. 
Както стана ясно, те не 
работят и не дават про-
дукт. мисленето на ар-
хитектурната колегия е 
необходимо драматично 
да се промени, защото е 
очевидно, че не може да 
продължаваме по стария 
начин. 

Камарата като орга-
низация трябва да бъде 
преосмислена. Нормал-
но е архитектурата да 
стане и вид бизнес - в 
нея да има система, йе-
рархия, оценка. Да се 
залага на професиона-
лизма, не на личните 
контакти и да се знае от 
кого да се търси отговор-
ността.

Разчитаме много на 
новия главен архитект 
на столицата, както и на 
председателя на КАБ. и 
двамата са млади и нео-
бременени хора, затова 
се надявам да успеят да 
реформират системата. 

Арх. Пламен Братков, Aedes Studio:

По–добре да се залага на професионализма, 
отколкото на личните контакти

трудно ми е да ко-
ментирам нещо, кое-
то не съм наблюдавал 
в детайли, но все пак 
мога да кажа, че екс-
пертните съвети много 

приличат на черна ку-
тия, чието съдържание 
не е съвсем на показ. 
Нямаме достатъчно яс-
нота как се вземат ре-
шенията и каква е мо-
тивацията за тях. Вхо-
дира се един проект и 
не е ясно как се стига 
до крайната оценка за 
него. Често липсва ар-
гументация. Казва се 
само дали проектът се 
приема, или не. 

Желателно е да полу-
чаваме по-ясни указа-
ния от колегите, които 
заседават в експертните 

съвети, да знаем какви 
са изискванията им и 
на какво държат. Не-
обходима е по-голяма 
прозрачност в работата 
на тези съвети. 

Вярваме, че за тази 
кауза ще работят как-
то новият главен архи-
тект на столицата, така 
и наскоро избраният 
председател на КАБ. 
Всеки нов човек идва 
с нови идеи и амбиции 
да промени системата 
в по-добра посока. мо-
ментът е подходящ да 
се настоява за промяна.

Арх. Константин Антонов, „Артек Дизайн“:

Необходима е аргументация

Как да се промени работата на експертните    съвети, за да са по-ефективни?



С а н и р а н е то  н е  е 
въпрос на пари, а на 
качество. Двете неща 
обаче  с а  свър зани . 
може би когато общи-
ните са ангажирани с 
процеса по саниране, 
това ще го направи по-
ефективен. Логично е 
поръчките да се кон-
тролират по-изкъсо, 
когато се възлагат на 

регионален принцип, 
стига обаче да не над-
делее корупцията.

При всички положе-
ния обаче е по-нормал-
но да се наемат местни 
компании. обратно - 
не е оправдано да се 
прави търг с фирми от 
София, които да пъ-
туват до другия край 
на страната, за да из-

пълняват поръчките. 
Ясно е, че голяма част 
от  п р о е к т а н т с к и т е 
бюра са концентрира-
ни в столицата, но има 
фирми, които взимат 
твърде много поръчки 
и бълват огромно коли-
чество сгради, като по 
този начин трудът на 
фаза проектиране става 
неефективен.

Поръчките ще се 
контролират по–изкъсо

Инж. Михаил Тончев, член на Контролния съвет 
на КИИП - РК София-град:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В 
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ10 20 - 26 юНи 2016 г.
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Съфинансирането от 
страна на общините на 
дейностите по санира-
не на жилищни сгра-
ди няма да повлияе на 
нашата работа. Кой ни 
плаща, за нас е без зна-
чение, стига накрая да 
получим възнагражде-
ние за труда си. Най-
н а б ол е л и я т  въ п р о с ,  
свързан със саниране-

то, засяга неговото ка-
чество. Проблемът е в 
общоприетата нагласа, 
че енергийна ефектив-
ност означава единстве-
но смяна на дограмата. 
Специалистите обаче 
знаят, че тя съвсем не е 
достатъчно. 

Самият аз съм пи-
сал доста отрицател-
ни оценки в конструк-

тивните становища за 
санирани сгради. Ако 
беше някой друг колега, 
можеше да напише, че 
всичко е наред - това 
зависи от професиона-
лизма, себеуважението 
и съвестта на всеки от 
нас. Според мен, който 
не върши работата си 
добре, не уважава себе 
си достатъчно.

Важно е качественото изпълнение, 
не кой плаща за него

Инж. Владимир Василев, председател на 
Контролния съвет на РК на КИИП - София-град:

САНИРАЙТЕ С
TONDACH®

лесно;

ефективно;

дълготрайно;

сигурно;

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

Не мисля, че новата 
схема на финансира-
не ще рефлектира по 
някакъв начин върху 
дейността на колегите, 
тъй като инженерната 
работа е една и съща, 
независимо кой дава 
парите. Друг е въпро-
сът, че самите плаща-
ния понякога се бавят 

с месеци. мога да дам 
пример с Пловдив. До 
момента не знам да има 
плащане за технически-
те паспорти на блоко-
вете и обследванията, 
които се направиха по 
време на първия етап 
от програмата.  това 
може да се провери и 
на сайта на Световна-

та банка за развитие. 
Справката за община 
Пловдив показва, че 
има сключени догово-
ри, но не е определена 
сумата, която се отпус-
ка. А иначе това, което 
зависи от нас, сме го 
свършили. Всичко е из-
рядно и паспортите са 
предадени в срок.

Дейностите са едни и същи, 
независимо кой дава парите

Инж. Радостина Богданова, председател на секция 
„Конструкции на сгради и съоръжения“ в РК на 
КИИП - Пловдив:

моите наблюдения 
са, че общините вина-
ги търсят най-евтиния 
вариант, за да оста-
нат средства, с кои-
то да покрият и други 
дейности. това обаче 
отваря темата за ка-
чеството, което, спо-
ред мен, остава съмни-
телно. Няма значение 
откъде идват парите, 
по-важното е да се 
осъществява някакъв 
контрол. Бях в Гер-
мания преди 10-ина 
години, когато там се 
изпълняваше програма 

за санирането. и мога 
да ви кажа,  че там 
не се правят никакви 
компромиси - ревизи-
рат се конструкциите, 
връзките и т.н., а тук 
при нас подобрени-
ята са само външни 
- пооправят се мазил-
ките, топлоизолации-
те и това е. Какви са 
заварките вътре, ни-
кой не гледа, особено 
в панелните сгради. 
Досега не съм чул ня-
кой да ги ревизира, 
защото това изисква 
много работа, а и ще 

се оскъпи процесът. 
А тези дейности са 
най-важните, защото 
колкото и лъскава да 
е сградата отвън, ако 
не са добре връзките, 
при едно сеизмично 
явление ще възникнат 
проблеми. За парите 
не искам да говоря, 
защото те се бавят, 
без значение дали об-
щината ги дава, или 
инвеститорът. Всич-
ки вече се научиха, че 
проектантите в Бълга-
рия могат да работят и 
без пари. 

Администрациите търсят 
най–евтиния вариант

Инж. Георги Симеонов, член на Контролния 
съвет на КИИП:

Финансовото участие на общините ще 
рефлектира ли върху санирането?
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една от най-успеш-
ните и авторитетни бъл-
гарски компании, специ-
ализирана в областта на 
проектирането, строи-
телството и инвестици-
ите - „Комфорт“ ооД, 
налага все повече ли-
дерските си позиции на 
международния пазар. 
Амбициозният проект 
„Парк дю Солей“, който 
се реализира в Лайпциг, 
Германия, е поредното 
доказателство, че фир-
мата продължава своя 
динамичен път на раз-
витие не само в рамките 
на България, но и извън 
границите на страната. 
Проектът за реконструк-
ция и модернизация на 
емблематичния немски 
парк предвижда рестав-
рацията на 17 сгради с 
над 20 000 кв.м обща 
застроена площ. обектът 
се намира в един от най-
притегателните райони 
на града и се простира 
на терен от около 60 дка. 
Зданията са построени 
през далечната 1876 г. 
и са паметници на кул-
турата. В миналото те 

са функционирали като 
лечебници и са били из-
ползвани от Съветската 
армия. Плановете сега 
са те да бъдат преустро-
ени в жилищни сгради. 
Според немското зако-
нодателство опазването 
и защитата на културно-
историческото наслед-
ство е задължително. А 
насърчителните мерки 
за тяхното съхраняване 
се засилват все повече. 
един от начините, по 
който това се постига, е 
сградите - паметници на 
културата, да се пред-
лагат на предприемачи, 
които да ги реконстру-
ират в жилищни ком-
плекси. интересът към 
този тип апартаменти е 
много голям, тъй като 
купувачите имат право 
на данъчни облекчения 
за продължителен пери-
од от време. 

Реконструкцията на 
„Парк дю Солей“ ще се 
извърши на четири ета-
па, като първият обхва-
ща около 5000 кв. м за-
строена площ и включва 
56 апартамента. Харак-

терна особеност при из-
пълнението на обекта е 
максималното запазване 
на фасадите на сградите 
в техния оригинален вид 
от края на ХIХ в. Всички 
външни елементи, ко-
ито се налага да бъдат 
подновени, се изпълня-
ват прецизно и точно, по 
конкретен първоначален 
образец. По отношение 
на вътрешното преу -
стройство на зданията, 
интерес представляват 
подпокривните прос -
транства, които се усво-
яват функционално и се 
превръщат в елегантни 
мансардни апартаменти. 
Проектът включва ця-
лостно реновиране и за-
вършване на комплекса 
по модерен дизайн. 

Лайпциг е търговско и 
културно средище с бо-
гати традиции в полиг-
рафическото печатане. 
тук през 1846 г. раде-
телят за просвета иван 
Богоров издава първия 
български вестник „Бъл-
гарски орел“. С истори-
ята на Лайпциг са свър-
зани имената на много 

велики личности, като 
Бах, шуман, Вагнер, Бе-
товен, Гьоте, Ницше и 
др. тук се намира и една 
от най-старите кафете-
рии в европа - „Кафе 
Баум“. тя функционира 
от 1711 г. и работи и до 
днес като ресторант и 
музей. Градът се слави и 
със своята забележител-
на архитектура и особе-

на почит към миналото и 
изкуството. това намира 
израз в добре поддържа-
ните фасади на сградите, 
които са запазени в ори-
гиналния им вид. При 
тях особено ярко изпък-
ва стремежът към съх-
раняване на старинните 
архитектурни ценности 
и умелото вплитане на 
новото и модерното чрез 

вътрешния дизайн.
Проектът „Парк дю 

Солей“ на фирма „Ком-
форт“ в Германия е един 
добър пример за това 
как може да се вдъхне 
нов живот на сградите 
- паметници на култу-
рата. той показва, че е 
възможно архитектурата 
да обединява минало и 
настояще. 

„Комфорт“ с лидерски позиции 
на международния пазар
Амбициозният проект „Парк дю Солей“, който фирмата изпълнява в Лайпциг, умело съчетава 
минало и настояще в архитектурата

изграждане на пеше-
ходни и велосипедни 
алеи, зона за каране на 
ролери и скейтборд, въ-
жени атракциони, детски 
площадки, както и места, 
предназначени за кампа-
нийни или събитийни ме-
роприятия - това са част 
от акцентите, включени 
в идейния проект за ук-
репване и социализация 
на речното корито на река 
марица. Проектът се от-
нася за частта на реката 

в границите на Пловдив 
и зоната от Гребната база 
до Бента. Концепцията 
бе представена от фир-
ма Project, Planning and 
Management пред екс-
пертния съвет по устрой-
ство на територията в 
присъствието на кмета 
на община Пловдив инж. 
иван тотев, заместник-
кмета Димитър Кацарски 
и главния архитект Румен 
Русев. В обсъждането се 
включиха и представите-

ли на КииП, КАБ, Ри-
оСВ, както и на служба 
„Пожарна безопасност и 
защита на населението“.

Предвижда се обосо-
бяване на паркови прос-
транства покрай реката 
с възможност за прибли-
жаване до водата. Свър-
заността на алеите с мос-
товете ще става посред-
ством стълби и рампи, 
подходящи и за хора с 
увреждания.

Продължение на стр. 19

Благоустрояват зоната край река Марица

Проектът за социализация на р. Марица предвижда изграждане на тераси и зони за 
спорт и отдих по протежение на коритото 

пЛОВДИВ
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и през това лято ще има 
задръствания по път І-9 от 

Бургас към Слънчев бряг, 
а конфликтната точка е 
Ахелой. отчуждителните 
процедури забавиха разши-

рението на шосето в отсеч-
ката от Поморие на север.

очаква се строителство-
то да започне едва през 

2018 г., но правителството 
одобри финансирането. це-
ната на разширението ско-
чи от 7 млн. на 24 млн. лв. 

На юг обаче проблемите 
са преодолени, а доколко 
решенията са удачни, ще 
се тества през това лято. В 
Бургас бяха изградени три 
пешеходни надлеза, благо-
дарение на които трафикът 
трябва да бъда изведен на 
юг без задръствания.

Двете важни пасарелки 
са на площад „трапезица“ 
по посока Созопол и до 
хотел „мираж“, откъдето в 
града влиза автомобилният 
поток от София. това са и 
най-натоварените участъци 
от пътната мрежа в Бургас. 
По надлеза до „мираж“ 
преминават жителите на 
три бургаски комплекса - 

„Славейков“, „изгрев“ и 
„Зорница“.

Новите пасарелки, част 
от проекта „интегриран 
градски транспорт“, са обо-
рудвани с асансьори, които 
да се ползват от трудно-
подвижни хора, хора с ин-
валидни колички, майки с 
бебешки колички, велоси-
педисти. Конструкцията 
на надлезите е максимално 
лека и елегантна - тя поз-
волява премостването на 
големи подпорни разсто-
яния с минимален брой и 
минимални размери на под-
порите. мостовете са ме-
тални ферми, които стъпват 
директно върху бетоновата 
конструкция.

третата пасарелка в 
Бургас е до голям търгов-
ски обект, на главния път 

Бургас - София. Пешеход-
ният надлез е само на ме-
три от автобусната спирка 
по маршрута на градския 
транспорт за кварталите 
Ветрен и Банево.

туристите са приятно 
изненадани и от новите 
спирки, бързата автобусна 
линия и новата сграда на 
автогара „Юг“.
Паркинги, велоалеи 

и паркове са 
изградени в 

областния град
Бургаската велоалея до 

Сарафово е почти готова, а 
колоездачите вече я полз-
ват, макар и незавърше-
на. Кметовете на Бургас, 
Поморие и Созопол про-
дължават да обсъждат общ 
велосипеден маршрут.

НА ФоКУС

Дали проблемите с трафика от Бургас на юг са решени, ще се тества това лято

Ремонтът на виадукт 
„Звездица“, който е част от 
магистрала „Черно море“, 
ще започне тази година. 
това съобщи във Варна ми-
нистърът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Лиляна Павлова. 
По думите й, за него има 
предвидени 4,3 млн. лв. 
Предстои да бъдат сключе-
ни договорите и ако няма 
обжалване, през септем-
ври ще се извършва реално 
строителство, коментира 
Лиляна Павлова. Срокът 
за изпълнение на ремонт-
ните дейности е около 200 
дни. Предвижда се да бъде 
подменена хидроизолаци-
ята, тротоарните конзоли, 
както и да се направи пре-
асфалтиране, саниране на 

носещи греди и частични 
ремонти по стълбовете. За-
едно с кмета иван Портних 
министър Павлова напра-
ви оглед на съоръжение-

то, а след това инспектира 
подмяната на водопровода 
под бул. „Първи май“ и 
ул. „мара тасева“ в „Ас-
парухово“. тръбата е клон 

от главния водопровод на 
града, който водоснабдя-
ва кварталите „Аспарухо-
во“, „Галата“ и с. Звездица. 
Проектът се финансира с 3 

млн. лв., осигурени от бю-
джета на министерството 
на регионалното развитие 
и благоустройството. Ре-
хабилитацията на съоръ-
жението е изключително 
важна, защото то е изгра-
дено от етернитови тръби 
и беше силно амортизира-
но, което водеше до чести 
аварии. Предоставеното 
от мРРБ финансиране на 
община Варна за рекон-
струкцията на водопрово-
да е част от разработена-
та програма с проекти за 
подобряване качеството 
на питейната вода или на 
такива, с чието изпълнение 
ще се намалят загубите 
и ще се осигури съответ-
ствие с директивите на еС 
в областта на водите.

Плажната ивица на 
Слънчев бряг е отлично 
поддържана и екологично 
чиста, уверяват от Съюза 
на собствениците - Слън-
чев бряг, в отворено пис-

БИзНЕСъТ В СЛъНчЕВ БРяг:

Пасарелката на „Трапезица” с е превърна в един от символите на Бургас

Дали проблемите с трафика от Бургас на юг са решени, ще се тества това лятоДали проблемите с трафика от Бургас на юг са решени, ще се тества това лято

Курортите по Черноморието посрещат гости с обновена инфраструктура

Средствата за реха-
билитация и модерниза-
ция на пречиствателната 
станция на Златни пясъ-
ци ще бъдат осигурени 
до месец, когато се очак-
ва да бъде подписан до-

говорът за финансиране 
на проекта. това заяви 
министърът на околната 
среда и водите ивели-
на Василева. Реновира-
нето на съоръжението 
е сред т. нар. фазирани 

проекти по оперативна 
програма „околна среда 
2014-2020“. то започна в 
първия програмен пери-
од и ще бъде довършен 
със средства от новия. 
оценката на проекта вече 

е приключила. очаква се 
да се комплектова доку-
ментацията от страна на 
общината, посочи Васи-
лева.

На среща с кмета на 
Варна иван Портних и 
с областния управител 
Стоян Пасев тя е обсъди-
ла и въпроса със затва-
рянето на офицерския 
плаж. „Знаете, че това 
е проблем, който стои 
от години. Разбрах, че 
общината е предприела 
действия за разработване 
на проект, който да раз-
реши въпроса със замър-
сяването от шокъровия 
канал. министерството 
е готово да съдейства, 
включително и с осигу-
ряване на финансиране“, 
каза още министърът.

шокъровият канал е 
предназначен за съби-

ране на дъждовни води. 
общината и ВиК друже-
ството трябва да напра-
вят обследване дали в 
него няма нерегламенти-
рани зауствания на бито-
ва канализация.

министър Василева 
припомни, че чрез Пред-
приятието за управле-
ние на дейностите по 
опазване на околната 
среда (ПУДооС) бяха 
осигурени средства за 
дълбоководно заустване 
на отпадъчните води от 
ПСоВ - Златни пясъци. В 
началото на година бяха 
отпуснати и 746 хил. лв. 
на община царево за из-
граждане на задържате-
лен резервоар на пречис-
твателната станция в Ло-
зенец. инвестицията ще 
осигури чисто море през 
новия летен сезон.

Догодина започва ре-
монтът на основната част 
на Аспаруховия мост във 
Варна, съобщи министъ-
рът на регионалното раз-
витие и благоустройството 
Лиляна Павлова, която на-
прави оглед на приключи-
лите ремонтни дейности 
по част от съоръжението. 

„Само за пътната част 
на двете платна ще са ни 
необходими 25 млн. лв.“, 
съобщи тя. тогава дей-
ностите ще се извършват 
отново на два етапа - пър-
во в едната посока, след 
това в другото платно, 
като движението отново 
ще е двупосочно, обяс-
ни министърът. „Важно 
е мостът да бъде ремон-
тиран, тъй като това не е 

Парите за пречиствателната станция на Златните идват до месец

Реалното строителство на магистрала „Черно море“ започва през септември Пуснаха движението по частично ремонтирания Аспарухов мост

Недопустимо е да се омаловажава 
българският туристически продукт

Плажната ивица в Слънчев бряг е носител на екоотличието 
„Син флаг”

Дълбоководното заустване на ПСОВ - Златни пясъци, бе изградено през 2013 г.
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Заедно с прокарването 
на маршрута се извършва 
и необходимото брегоук-
репване, за да се спре раз-
рушителното влияние на 
вълните.

В близост до бункера и 
мостчето след калните бани 
е предвидено обособява-
нето на паркинг с места за 
200 автомобила. До него ще 
се стига откъм пътя за Каб-
лешково, който бе рехаби-
литиран преди няколко го-
дини и е в добро състояние.

В най-големия бургаски 
комплекс - „меден рудник“, 
бяха изградени два парка. 
Първият е в зона „Г“ - меж-
ду блокове 126, 127 и 128. 
В многофункционалния 
парк са обособени отдел-
ни пространства за спорт 
и рекреация на различни 

възрастови групи. има дет-
ска площадка, фитнес на 
открито, зона за пързаляне 
с ролери, зона за разполага-
не на пикник маси, пейки и 
беседки за отдих на откри-
то и многофункционално 
спортно игрище. изграде-
ни са 20 нови паркомес-
та, поставени са 26 нови 
пейки, питеен фонтан, три 
велостоянки, шест съоръ-
жения за различни видове 
спорт.

Вторият парк в „меден 
рудник“ е между блоко-
ве 453, 455, 456, 457, 459 
в зона „Б“ на комплекса. 
мястото вече се ползва за 
отдих и игри от над 10 000 
души, живеещи в този гъ-
сто населен район.

общата площ на обекта 
е над 40 дка. В зоната е 

съчетано пешеходно, ве-
лосипедно и автомобилно 
движение, като е осигурена 
максимална безопасност 
за всички участници. обо-
собени са около 300 пар-
коместа. Ремонтирани са 
прилежащите улици и тро-
тоари. Реновирано е улич-
ното осветление. изградени 
са 2 площадки за игра на 
открито, предназначени за 
деца от различни възрасто-
ви групи, както и спортно 
игрище с изкуствена на-
стилка. 

С нова зелена площ се 
сдоби и ж.к. „Възраждане“. 
малката градина се намира 
в пространството до бл. 40 
на ул. „Пробуда“. там е из-
градена модерна площадка 
с две отделни зони за игра. 

В междублоковото прос-

транство има кътове за от-
дих с пейки и беседки. Бла-
гоустроеният терен разпо-
лага с многофункционално 
игрище. оформени са две 
зони за тенис на маса на 
открито, поставени са маси 
за шах и табла.

Реконструкция е на-
правена и в периферните 
пространства, където са 
обособени удобни места за 
паркиране на автомобили. 
В морските общини 

са асфалтирани 
улици, обособени са 
нови зелени зони и 
детски площадки
В курортните селища по 

Южното крайбрежие тази 
година са извършени само 
неотложните ремонти на 
улици, тротоари и алеи. 

изградени са велоалеи, зе-
лени площи и детски пло-
щадки.

В Несебър посрещат ту-
ристите с реновирани ули-
ци. Рехабилитиран е пътят 
от Равда към кръговото 
движение на главен път 
Бургас - Варна. 

В Равда има нов край-
брежен парк, който е не-
посредствено до морския 
бряг с южно изложение. 
Разположен е на общин-
ски имот, а разработена-
та територия заема площ 
от 16 дка. Алеите са от 
вибропресовани павета и 
плочки, монтирани са пей-
ки и кошчета за смет, има 
изградено водоснабдяване 
и осветление.

Вело и пешеходната алея 
е изградена успоредно на 
път I- 9 - от Равда към кръ-
говото движение на глав-
ния път Бургас - Варна. 
общата й дължина е 800 м.

обновената крайбрежна 
алея в Поморие води „По 
стъпките на Яворов“.

Реконструкцията на алея 

„Яворов“ включи поста-
вянето на 13 скални къса, 
гравирани с подбрани от 
бележниците на поета сти-
хове.

обновяването на алеята 
обхвана отсечката между 
Стария кей и паметника 
на поета. монтирано бе 
декоративно осветление, 
подменени стълбовете и 
поставени осветителни 
тела с по-голяма височина 
и мощност. Прилежащото 
пространство към алеята 
бе озеленено с нови и екзо-
тични растителни видове. 

обичаното от всички 
жители и гости на Поморие 
лятно кино „Яворов“ също 
посреща своята публика 
под богатия си звезден ку-
пол.

модерното съоръжение 
е с оформени и санирани 
вътрешни помещения и 
фасада, а амортизираните 
дървени скамейки са за-
менени с удобни седалки, 
като на предните два реда 
са оформени „зона лукс“ и 
4 красиви ложи.

НА ФоКУС

Дали проблемите с трафика от Бургас на юг са решени, ще се тества това лято

мо до медиите. Според 
членовете на организаци-
ята, в публичното прос-
транство злонамерено се 
афишира, че плажовете 
в курортния комплекс са 

замърсени и не отговарят 
на световните стандарти 
за чистота и качество на 
плажните услуги. 

ивицата е носител на 
международната награда 
„Син флаг“, който се при-
съжда заради комбинаци-
ята от уникална природа 
и световен стандарт на 
управление на плажовете, 
твърдят собствениците. 
По думите им, е недопус-
тимо в разгара на летния 
туристически сезон да се 
настройва както българ-
ската общественост, така 
и чуждестранните гости 
и да се омаловажава и 
принизява българският 
туристически продукт. 

БИзНЕСъТ В СЛъНчЕВ БРяг:

Дали проблемите с трафика от Бургас на юг са решени, ще се тества това лято

Курортите по Черноморието посрещат гости с обновена инфраструктура

правено близо 40 годи-
ни. Дейностите обаче ще 
причинят затруднения и 
задръствания, докато при-
ключи работата по цялото 
съоръжение“, каза тя. Па-

влова призова за търпение 
и диалог между общината, 
жителите на „Аспарухово“ 
и туристическия бранш, 
докато вървят ремонтите. 
Според експерти, са нуж-

ни минимум две години, 
за да бъде цялостно об-
новен мостът, и за този 
период ще трябва да се 
въведе нова организация 
на движението в района.

С официалното начало 
на туристическия сезон 
във Варна бе пуснато и 
движението по ремонти-
рания първи участък на 
Аспаруховия мост - мос-
товете 1, 3 и 5. За два ме-
сеца строителите успяха 
да подменят всички фуги 

и лагери на съоръжение-
то, да реновират хидро-
изолацията и да положат 
нов асфалт. освен отпус-
натите от министерския 
съвет 5 млн. лв. за ре-
монтните дейности, към 
средствата е добавена и 
сумата от 2 млн. лв., ко-
ято е осигурена от бю-
джета на Агенция „Пътна 
инфраструктура“, за да 
се довършат дейностите, 
които са се наложили до-
пълнително. 

Пуснаха движението по частично ремонтирания Аспарухов мост

Недопустимо е да се омаловажава 
българският туристически продукт

Министър Павлова, председателят на АПИ Лазар Лазаров 
и кметът на Бургас инспектираха ремонта на Аспаруховия 
мост час преди да бъде пуснат трафикът

Плажната ивица в Слънчев бряг е носител на екоотличието 
„Син флаг”

Новата сграда на автогара „Юг”  и нови спирки посрещат туристите
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Работим по ключови проекти, които 
преобразяват града и общината

Разговаря  
Николай АНТОНОВ

- Г-н Котев, измина 
повече от половин годи-
на, откакто заехте горе-
щия кметски стол. Как-
ва е равносметката Ви 
до момента?

- изминаха седем ме-
сеца, откакто изпълнявам 
длъжността кмет на об-
щина Сандански. това 
е достатъчен период от 
време, който дава въз-
можност да се запозная 
детайлно с проблемите и 
ситуацията в общината и 
да предприема необходи-
мите действия. Считам 
се отговорен да направя 
равносметка за свърше-
ното от мен и екипа ми до 
момента. Сред основните 
ми приоритети като кмет 
бе да се запозная с фи-
нансовото състояние на 
общината, както и със за-
дачите и проектите, които 
гонят срокове и не търпят 
отлагане. оказа се, че за-
дълженията на община-
та към кредитните ин-
ституции са в размер на  
3 071 400 лв., а нераз-
платените фактури -  
1 915 519 лв., от които  
1 513 744 лв. капиталови 
разходи. Заварихме по-
дписан договор за изпъл-
нението на пътна връзка 
„Северната дъга“, като не 
бяха завършени отчужди-
телните процедури и не 
бяха осигурени нужните 
2 000 000 лв. за изграж-
дането й. В момента се 
търсят всякакви начини 
този проект да бъде фи-
нализиран в най-кратки 
срокове. 

- Как успявате да се 
справяте с това наслед-
ство?

- Към 31 май 2016 г. 
задълженията към кре-
дитните институции от 
3 071 400 лв. са стопени 
под 100 000. Близо 77 000 
лв. са с падеж 2017 г. това 

стана след упоритата ни 
работа по завършване в 
срок на всички започнати 
проекти. Най-тежкият и 
проблемен за финализи-
ране проект бе „Сандан-
ски - зората на ранното 
християнство“, но успях-
ме да се справим. от не-
разплатените фактури от 
1 915 519 лв. погасихме 
всички и в момента об-
щината няма задължения 
по тях.

- Кои са най-важните 
проекти по национални 
и европейски програ-
ми от новия програмен 
период, които са в днев-
ния ред на община Сан-
дански?

- Считам като голям 
успех на екипа, че успях-
ме да внесем в срок до-
кументите за енергийно 
обследване по оператив-
на програма „Региони в 
растеж“ (оПРР), по която 
в град Сандански ще има 
възможност да се санират 
и укрепят обществени и 
частни сгради на обща 
стойност 9.7 млн. лв. Въ-
преки че се включихме 
непосредствено преди 
крайните срокове за по-
даване на документите, 
Сандански е една от мал-
кото общини от оПРР 
- IV категория, която успя 
да спази всички срокове. 
Подали сме документи за 
реализиране на проекти 
по Програмата за тран-
сгранично сътрудничест-
во България - македония, 
пуснали сме обществе-
ната поръчка за проект 
по Програмата за разви-
тие на селските райони, 
готвим документите за 
проект по програмите за 
трансгранично сътрудни-
чество между България 
и Гърция, както и Бал-
кани -Средиземноморие. 
Всички тези проекти ще 
допринесат за промяна 
на облика на цялата об-
щина и подобряване на 
средата, в която живеем и 

работим. Бяхме одобрени 
също по проект „Красива 
България“ за изграждане 
на асансьор на сградата 
на общината, за да оси-
гурим достъп на хора с 
увреждания до админи-
страцията. изграждане на 
съоръжението стартира 
наскоро. Констатирахме 
също, че осигуреното от 
общината 3D кино, което 
стъпи за първи път в Сан-
дански, предизвика голям 
интерес. това ни показва, 
че хората имат нужда от 
кино, затова започваме да 
работим и по този въпрос. 

- Една от предпос-
тавките за развитие на 
Сандански като моде-
рен балнео- и СПА цен-
тър е минералната вода. 
Какви проекти имате в 
това направление?

- След заявената от мен 
подкрепа за изгражда-
не на резервоар за мине-
рална вода, успяхме да 

съживим този проект и 
в момента Басейнова ди-
рекция „Западнобеломор-
ски район“ - Благоевград, 
е започнала процедура за 
реализирането му. това 
отчитаме като успех и 
вярвам, че Сандански ще 
запази славата си на град-
лечебница с най-топлите 
минерални извори.

- Градът и районът 
имат своята спортна 
слава, много състезате-
ли идват на подготовка 
тук. Какво се прави за 
подобряване на спорт-
ната база? 

- една от първите зада-
чи, които си поставихме, 
бе да обновим базите за 
спорт. Направихме осно-
вен ремонт на съблекал-
ните на градския стадион, 
възстановихме тревните 
настилки и подобрихме 
значително инфраструк-
турата му. Две са основ-
ните цели в тази връзка 
- да създадем условия за 
активен спорт на жите-
лите на общината и да 
превърнем Сандански в 
притегателен център за 
подготовка на спортни 
клубове от страната и 
чужбина. 

- Като съвременен 
град и много посещаван 
туристически център 
Сандански вероятно 
има да решава и доста 
проблеми за развитие 
на транспортната си ин-
фраструктура? 

- Действително сери-
озен проблем в нашия 
град е транспортната 

инфраструктура. В тази 
връзка се заехме с орга-
низацията на движението 
и вече имаме конкретни 
резултати. Създадена бе 
комисия със съдействие-
то на общинския съвет, 
която работи по органи-
зацията на движението. В 
сътрудничество с РУП - 
Сандански, освободихме 
вътрешния паркинг на 
полицията от катастро-
фирали автомобили. По 
този начин районът около 
сградите на полицията и 
пожарната стана достъ-
пен. След като анализи-
рахме и локализирахме 
конфликтните точки на 
движението, проекти-
рахме нови еднопосочни 
улици и нови паркоместа. 
Дадохме ги за съгласува-
не с областната дирекция 
на мВР в Благоевград и 
за част от тях имаме вече 
положително становище.

В района на гробищ-
ния парк, в края на ул. 
„Пирин“, сме пуснали 
предписания за премахва-
не на незаконните бараки 
и постройки. Ще почис-
тим района, ще освобо-
дим места за паркиране 
на хората, живеещи на 
тази улица. На всички 
автомобили, които са 
изведени от движение, 
но се намират на общин-
ската пътна мрежа, бяха 
разлепени съобщения за 
премахването им. Към 
днешна дата над 80% от 
тези мПС вече не са по 
улиците и тротоарните 
площи. Ще подложим 

на дискусия в общин-
ски съвет въвеждането на 
Синя зона в Сандански. 
Подобрена бе и пътната 
инфраструктура до насе-
лените места в общината, 
след като на места години 
наред нищо не бе праве-
но. изградихме канали, 
отводнителни канавки, 
водостоци, пътищата са 
заравнени. Улеснен е и 
достъпът до селата Суга-
рево, Кашина, Любови-
ще, Вихрен и други на-
селени места. Започваме 
и изкърпване на пътна-
та мрежа, обновяване на 
маркировката и изграж-
дане на изкуствени не-
равности - т. нар. „спящи 
полицаи“. 

- А как бихте отго-
ворили на въпроси и 
критики относно Ваша-
та кадрова политика и 
решения в общината?

- Позицията ми е, че 
се дава шанс на всеки да 
докаже професионалните 
си възможности. Спрямо 
тези служители, които не 
отговарят на очакванията 
ни и не приемат новия 
начин на работа, пред-
приемаме съответните за-
конови действия. екипът 
ми продължава да работи 
по множество проекти, 
които ще преобразят на-
шия град. Не бързам да 
ги огласявам, тъй като, 
за съжаление, има шепа 
хора, които се мъчат да 
опорочат нашите намере-
ния и всячески пречат на 
работата ни и на развити-
ето на Сандански. 

Кирил Котев, кмет на община Сандански:

Кметът на  
о б щ и н а  С а н -
дански Кирил 
Котев е роден 
на  15  януари 
1981 г. в Сан-
дански. По про-
фесия е иконо-
мист. Преди да 
спечели кмет-
ските избори 
миналата есен, 
е бил управител 
н а  п р о и з в о д -
ствена фирма. 
Женен е ,  има 
две деца. 

Най-старото училище в шу-
мен - НУ „илия Блъсков“, ще 
бъде основно санирано и ремон-
тирано. Парите са заложени в 
инвестиционната програма на 
общината. Сградата, която е по-
строена преди повече от век, е в 
програмата от 2011 г., заедно с 
още няколко учебни заведения в 
града. Досега обаче планираните 
ремонти не са могли да бъдат 
осъществени. 

Преди месец от общинската 
администрация обявиха, че про-
цедурата е задвижена. Специа-
листи вече са направили обслед-
ване на сградата, помещенията, 
ВиК инсталацията и парното. 
До 2014 г. училището е било със 
стара дървена дограма, но пое-
тапно с финансова подкрепа на 
общината, прозорците и вратите 
са сменени. Частично подновен е 
и покривът. от спешен ремонт в 
момента се нуждае пристройка-
та, където се водят заниманията 

на децата от предучилищната 
група. Сградата е дарена на учи-
лището през 1936 г. тогава там 
е имало детска трапезария и 
градина. След това помещението 
и физкултурният салон се из-

ползват за нуждите на школото. 
Предвиденият ремонт за 1 млн. 
лв. ще започне с подмяна на 
старите чугунени радиатори и 
тръби, след което ще се направи 
и цялостно външно саниране.

Ремонтират най–старото училище в Шумен

С близо 10 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ ще санираме голяма част от обществения и частния сграден фонд 
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Поли ВАСИЛЕВА

За последните години 
в Северозападна Бълга-
рия са вложени 502 млн. 
лв. за изграждане на еко-
обекти. това съобщи на 
информационен екоден 
във Враца министърът на 
околната среда и водите 
ивелина Василева.

от Враца започна реа-
лизирането на най-голе-
мия проект в сферата на 
водите - обновлението на 
водния цикъл. той оба-
че още не е завършен и 
заедно с проекта за во-
дния цикъл на Видин ще 
получи финансиране от 
новия програмен период 
на оП „околна среда“. 
изпълнението на проекта 
във Враца е на 25% от 
предвиденото, а на Ви-

дин - 30%. Подготвена 
е документацията и за 
втората фаза на водния 
цикъл и е изпратена в 
европейската комисия за 
одобрение.

В  р е г и о н а ,  ко й т о  
включва областите Ви-
дин, монтана, Враца, Ло-
веч и Плевен, са изпълне-
ни 83 проекта от сферата 
на екологията, каза още 
министър Василева. 64 
от тях са финансирани 
чрез оП „околна среда“, 
12 - чрез ПУДооС, а 7 
- от националния довери-
телен екофонд.

обновени са 352 км 
от водопроводната и ка-
нализационната мрежа, 
изградени са 11 пречис-
твателни станции за от-
падни води, 4 регионални 
депа за отпадъци.

През 2016 г. за екоп-

роекти са осигурени 1,3 
млрд. лв. 61 млн. лв. са 
от ПУДооС, 15 млн. лв. 
са от националния дове-
рителен екофонд за бор-
ба с климата и използ-
ване на електрически 
превозни средства. Усво-
яването на тези средства 
изисква добро партньор-
ство между общините 
и министерството на 
околната среда и водите, 
изтъкна министър Васи-
лева.

Заедно с кмета на Вра-
ца Калин Каменов ми-
нистър Василева награди 
отличниците от Северо-
запада в Зелената олим-
пиада „Яко е да си еко“, 
с която се популяризират 
възможностите на про-
грамата „околна среда“ 
през периода 2014-2020 
година.

РеГиоНи

Северозападът усвои половин милиард лева за екопроекти

Лилия ЛОЗАНОВА

Най-добрата пътна 
маркировка - тип „плас-
тик“, вече се полага по 
улиците на Велико тър-
ново. тя е много по-из-
дръжлива от досегашна-
та. материалът се лепи 
директно върху асфалта 
чрез нагряване и понася 
много високи натовар-
вания, без да се износва.

Поетапно той ще бъде 
положен върху целия 

пътен възел „Качица“, 
улица „Краков“ и оста-
налите натоварени ули-
ци и булеварди в града.

Сред  тях  е  улица 
„магистрална“, чието 
асфалтиране започна 
наскоро. трасето е част 
от главния път София 
- Варна. Новата настил-
ка се полага по всички 
участъци от натоварена-
та пътна артерия. В най-
широката част вече е 
оформена разделителна-
та ивица, която предстои 

да бъде облагородена. 
Ремонтът на улицата 
върви в срок въпреки 
честите валежи. Крайна-
та дата, до която трябва 
да приключи работата 
по близо 3-километро-
вото трасе, е 30 юни. 
Пътната основа вече е 
допълнително подсиле-
на с бетон, като за целта 
бе използвана специали-
зирана техника. Продъл-
жава реконструкцията и 
на Дъговия мост.

Проектът за ремонта 

на ул. „магистрална“ бе 
одобрен след разговори 
между кмета на Велико 
търново Даниел Панов, 
министъра на регионал-
ното развитие Лиляна 
Павлова и експерти от 
Агенция „Пътна инфра-
структура“. Финанси-
рането му в размер на 
3,7 млн. лв. е осигурено 
от министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството по 
програма „транзитни 
пътища V“. 

Работата по близо 3-километровото трасе трябва да 
приключи до края на юни

Два стълба за улич-
но осветление на ул. 
„Ан. тошева“ в Стара 
Загора, амортизирани 
вследствие на пътно-
транспортни произ -
шествия, са премахна-
ти в участъка от кръ-
говото кръстовище на 
ул. „Славянска“ до ул. 

„Калояновско шосе“, 
съобщиха от градската 
управа. това е поредна-
та стъпка в програмата 
на общината за модер-
низиране на уличното 
осветление.

Пред приключване е 
и проектът „енергий-
ноефективна рекон -

струкция на общинско 
улично осветление“ на 
стойност 2,6 млн. лв., 
осигурени с грантово 
финансиране от Фонд 
„Козлодуй“. С неговата 
реализация се очаква 
разходите за електрое-
нергия да намалеят с 40 
на сто.

Лилия ЛОЗАНОВА

Крайградската мест-
ност Ксилифор близо 
до Велико търново ще 
бъде разкрасена с нови 
скулптури от природни 
материали. единадесет 
студенти вече започнаха 
работа по извайването 
на парковите скулптурни 
композиции. инициати-
вата е част от традицион-
ния художествен пленер, 
който се провежда край 
старопрестолния град до 
25 юни. организатори са 
Великотърновският уни-
верситет „Св. св. Кирил 
и методий“ и туристи-
ческо дружество „трапе-
зица-1902“. общината 
подкрепя проекта, като 
осигурява финансиране 
по програма „изкуство и 
култура“.

Пейки, маси, столове 
и други паркови съоръ-
жения са сред творбите, 

които младите хора съз-
дават. основният матери-
ал, с който работят, е дър-
вото, а камъкът и металът 
се използват като помощ-
ни средства. екипът тво-
ри под ръководството на 
проф. Стефан Лютаков, 
ръководител на катедра 
„Скулптура“ във Факул-
тета по изобразително 
изкуство на ВтУ „Св. св. 
Кирил и методий“. Деве-
тима от студентите са от 
великотърновската алма-
матер, а двама - от Наци-
оналната художествена 

академия.
Студентският пленер 

„Паркова скулптура и 
функция“ се провежда от 
2011 г., като в тазгодиш-
ното издание за първи 
път е включена и рабо-
тилница за деца и учени-
ци. едни от най-впечат-
ляващите творби, които 
младите художници са 
създавали през годините, 
са огромна библиотека, 
дърво със златна ябълка, 
къщата на Баба Яга във 
формата на люлка и огро-
мен Змей Горянин.

Ремонтират уличното 
осветление в Стара Загора

Обновени са 352 км от ВиК мрежата, изградени са 11 пречиствателни станции и 4 депа за отпадъци 

Студенти ваят паркови скулптури в 
местността Ксилифор

Модернизацията на уличното осветление в града продължава

Кметът на Враца Калин Каменов и министър Василева наградиха отличниците от Севе-
розапада в Зелената олимпиада „Яко е да си еко”

Асфалтират възлови улици и булеварди във Велико Търново
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Катя КОСТОВА

офис площите в стро-
еж в София в момента са 
над 200 хил. кв. м, като 
около 70 хил. квадрата 
се очаква да бъдат завър-
шени до края на година-
та и да излязат на пазара, 
прогнозират от агенции-
те за недвижими имоти 
в столицата. В края на 
2015 г. градът разпола-
гаше с 1,79 млн. кв. м 
офиси. Големите завър-
шени проекти са Capital 
Fort с 42 000 кв. м, пър-
вата сграда търговски 
център „европа“ с 8000 
кв. м, „Брюксел бизнес 
център“ с две офис кули 
по 9000 кв. м, както и 
пуснатата в средата на 
миналата година SPS 
Tower с още 10 000 кв. м 
офис площи. Нараства-
щото търсене от големи-
те компании определя и 
започването на множе-
ство нови проекти, както 
и разширяване на вече 
съществуващите. около 
30% от тези сгради обаче 
са за собствено ползване 
или не са с достатъчна 
площ, за да отговорят на 
търсенето на големите 
наематели, които консо-
лидират бизнес или пла-
нират разрастване.

Повишената актив-
ност на инвеститорите 
се дължи на силното 
търсене в сегмента от 
IT и аутсорсинг фир-
ми. Компании от тези 
сектори вече заемат над 
половината от наетите 
офиси от най-високия 
клас А. Най-голям е де-
лът на сключените дого-
вори на разрастващи се 
фирми. от друга стра-
на обаче, в ситуацията 
на по-голямо търсене и 
множе ство сключени 
сделки за наемане през 
миналата година вече се 

усеща известен спад на 
предлагането на качест-
вени имоти в сегмента. 
това се дължи на ниския 
инвеститорски интерес 
за строеж на нови офис 
сгради от клас „А“ в пе-
риода до края на 2014 
г. За първите месеци от 
2016 г. делът на свобод-
ните площи в десетте 
най-търсени офис сгра-
ди в София е около 3%. 
това, според столичните 
брокери, е под здраво-
словния минимум за па-
зара.

малкото незаети пло-
щи са в основата на про-
дължаващия лек ръст на 
наемите на първокласни 
офиси. от началото на 
годината те се увеличи-
ли с 4% и са достигнали 
до 13 евро/кв. м край го-
лемите булеварди. С това 
цените на офис площите 
в тези райони вече се из-
равняват с централната 
част на София, докато в 
покрайнините на града 
първокласните кантори 
могат да се наемат за 10-
10,5 евро/кв. м.

При по-ниския клас 
офиси „Б“ също се на-
блюдава поскъпване на 
наемите с около 2 на сто. 
офертите за наемане на 
такива площи се движат 
от 6,5 евро/кв. м в пери-
ферията на столицата до 
9-10 евро/кв. м в цен-
тралната част на града. 
На пазара в София има и 
проекти, които притежа-
ват немалка част от ха-
рактеристиките на пло-
щи клас „А“, но предла-
гат цени в диапазона на 
по-ниския клас „Б“.

До края на годината 
предстоящи подновява-
ния на изтичащи догово-
ри с големи наематели, 
както и приключване-
то на сделки с известни 
компании, които се раз-
растват, ще са двигате-

лите на наемния пазар 
в сегмента на офис пло-
щите в София, смятат 
брокери.

Прогнозите  за  ин -
вестиции в сектора се 
определят от стабилния 
тренд на нарастване на 
цените и дългосрочно 
отдаване на качестве-
ни активи. това, заед-
но с намалените лихви 
по кредитите, води до 
създаване на условия за 
привличане на големи 
институционални инвес-
титори, които могат да 
придобият съществува-
щи проекти или да стар-
тират нови такива.

За 98% от наемателите раз-
мерът на наема е значим фактор 
при избора на имота, сочи анке-
та, проведена сред фирмените 
наематели на офиси. 40% пък 
държат офисът им да е близо до 
клиенти, доставчици и бизнес 

партньори. За около една пета от 
фирмите е важно кантората да е 
недалеч от летището. Почти тол-
кова са и компаниите, за които 
е от значение достъпът до град-
ския транспорт и качеството на 
сградата, където се намира имо-

тът. Наличието на паркоместа и 
близостта до метростанция са 
важни фактори в отговорите на 
приблизително 75% от анкетира-
ните. За почти 90% от фирмите 
при наемане на офис е важно в 
сградата да има възможност за 
наемане на още площи. Десети-
на процента от предприемачите 
не се интересуват от репутаци-
ята на собственика на сградата. 

Заради концентрацията на но-
вопостроени офис проекти, лес-
ния достъп и присъствието на 
утвърдени местни и междуна-
родни наематели, над две трети 
от анкетираните отличават бул. 
„цариградско шосе“ като район, 
който отговаря на техните пред-
стави за съответствие и удоб-
ство. С 6-7% по-назад в предпо-
читанията са центърът, „Бизнес 
парк“ в кв. „младост-4“ и офи-
сите в кв. „Лозенец“. Групата 
на второстепенни локации сред 
анкетираните наематели включ-
ва районите по бул. „България“ 
(40%), бул. „тодор Александров“ 
(36%) и Летище София (20%).

имоти

Новите пътни участъци издържат без проблем на нато-
варването от страна на тежкотоварни автомобили 

Нарастващото търсене от страна на големи компании е причина за старта на множество нови проекти

70 000 кв. м офиси излизат на 
пазара в София до края на годината

о б щ и н а  П л о вд и в 
стана официално ма-
жоритарен собственик 
на дружество „Свобод-
на зона“, след като ми-
налата седмица кметът 
иван тотев и министъ-
рът на финансите Вла-
дислав Горанов поста-
виха подписите си под 
сделката. По силата на 
договора 86 на сто от 
активите на дружество-
то вече са във владе-

ние на общинската ад-
министрация на базата 
на 46,4% от акциите на 
„Свободна зона“, които 
й се прехвърлят безвъз-
мездно.

„това е вторият про-
ект, който реализираме 
с общината, след спорт-
ната зала „Колодрума“. 
икономиката в региона 
се развива успешно и 
това, което ще ни при-
теснява в бъдеще, са 

ниските нива на без-
работица, за сметка на 
тези в Северна Бълга-
рия“, коментира Гора-
нов.

Кметът на Пловдив 
иван тотев обясни, че 
капацитетът за наем 
в „Свободна зона“ е 
100% зает. По думите 
му, общината ще пред-
приеме действия  за 
разширяване и изграж-
дане на нови складови 

площи през следващата 
година, ще бъдат при-
добити и терени за про-
изводствени процеси 
на предприятия, които 
искат да се възползват 
от „Свободна зона“. 

Градоначалникът до-
пълни, че това е нов 
момент за икономиката 
в областта, чрез кой-
то се осигуряват и въз-
можности за развитие 
на Летище Пловдив.

Свободните офис площи от най-висок клас са едва около 3%

Наличието близо до офиса на спирка на метрото се смята за голям плюс

Финансовият министър Владислав Горанов и кметът на 
Пловдив Иван Тотев подписаха договор за преминаване 
на дружеството във владение на общината

Община Пловдив стана мажоритарен 
собственик на „Свободна зона“

40% от наемателите държат да са 
близо до клиенти и доставчици
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Катя ТОДОРОВА

До края на юли ще 
продължи ремонтът на 
настилката по бул. „Вла-
димир Вазов“ в София. 
Работата започна от края 
на първата седмица на 
юни. обновяването ще 
обхване отсечката меж-
ду моста „Чавдар“и бул. 
„Ботевградско шосе“. 
Дължината на участъка, 
който ще се ремонтира, 
е 5,2 км.

Първоначално рекон-
струкцията на градска-
та пътна артерия е в от-
сечката между улиците 
„549“ и „Поп Груйо“. 
Затова в същия учас-
тък движението ще се 
извършва двупосочно в 
северното пътно платно 
на булеварда. По него се 
пренасочва и градският 
транспорт - автобусни 
линии №№ 78 и 100 и 

тролейбусна линия № 1. 
тролеите в участъка от 
ул. „549“ на бул. „Влади-
мир Вазов“ до ул. „Поп 
Груйо“ ще се движат, 
използвайки резервните 
си дизелови двигатели. 
София вече има опит в 
подобна организация на 
движението. През ми-
налата година тя бе при-
лагана при ремонтите 
на бул. „цариградско 
шосе“.

Строителната про-
грама на столична об-
щина включва и ремонт 
на един подлез на бул. 
„Владимир Вазов“ при 
ул. „Витиня“.

В тази част на града 
се предвижда обновява-
нето и на 1,2 км от бул. 
„Ботевградско шосе“. 
Ще се ремонтира едно 
от мостовите съоръже-
ния по булеварда, водещ 
към автомагистрала „Хе-
мус“. След това ще бъдат 

обновени още 9 моста и 
надлези.

Вече се работи и по 
реконструкцията и на 
бул. „монтевидео“ в кв. 
„овча купел“. Първият 
етап на ремонта включва 
изграждането на трото-
арите, подмяната на под-
земните мрежи и на ос-
ветлението, които трябва 
да приключат до края на 
юни. Вторият ще започне 
след довършване на от-
чуждителни процедури 
на части от имоти, попа-
дащи в обхвата на улица-
та. целта на реконструк-

цията е до есента бул. 
„монтевидео“ да стане 
четирилентов. 

В ход е и реконструк-
цията на ул. „Богатица“ 
- между бул. „Арсенал-
ски“ до бул. „Джеймс 
Баучър“, в квартал „Ло-
зенец“. Ще се изгражда 
канализационен колек-
тор по бул. „Арсеналски“ 
- от ул. „Богатица“ до 
ул. „милевска планина“. 
Планира се шестметрово 
пътно платно по цяла-
та дължина на улицата, 
изграждане на нови тро-
тоари с ширина от 1,5 

до 2,5 м, обновяване на 
съществуващите зелени 
площи. Ще се подменят 
и всички бетонови бор-
дюри. По ул. „Богати-
ца“ ще бъде изградено и 
ново улично осветление. 
Предвидено е засаждане 
на широколистни и игло-
листни видове, вечнозе-
лени храсти и цветя.

В началото на юли 
стартира работата по 
разширението на бул. 
„Черни връх“ до Южната 
дъга, както и реконструк-
цията на бул. „Витоша“ - 
от НДК до Южния парк.

отворени са офертите 
на 42 фирми и сдружения 
за избор на изпълнители 
на строително-монтаж-
ните работи при рехаби-
литацията на 238 км вто-
рокласни и третокласни 
пътища, включени в пър-
вия етап на оП „Регио-
ни в растеж“ (2014-2020 
г.) Няколко от са чужди 
или с чуждо участие. ин-
дикативната стойност е 
близо 152 млн. лв., съоб-
щиха от пътната агенция.

Най-много оферти - 
за 7 от 15-те обособени 
позиции, е дала „трей-
сгрупхолд“ АД. На второ 
място с 5 оферти е обе-
динение „Пътища 2016 
- Първи етап“, следвано 
от Консорциум „Страбак 
Региони“, който играе за 
4 позиции, и Сдружение 
„ПЛС - 2016“ - с 3 по-
зиции. 13 обединения и 

фирми са дали оферти за 
по 2 позиции, а други 25 
- само за по една.

За 3 от обособените 
позиции кандидатите 
са по 8. Първата е лот 3 
„Път ІІ-81 Бучин проход 
- Берковица от км 30+400 
до км 51.235, с обща дъл-
жина 20,835 км, област 
София“; втората - лот 1 
б „Път ІІ-57 Раднево-път 
II-55 от км 31+880.95 до 
40+554, с обща дължина 
8,673 км, област Сли-
вен“; и третата - лот 10 
„Път ІІІ-1002 Враца - пе-
щера „Леденика“ от км 
0+160 до км 17+588.80, с 
обща дължина 17,429 км, 
област Враца.

Най-малко мераклии 
са дали оферти за лот 4 
„Път ІІ-29 Варна - До-
брич от км 20+394.73 
до км 23+199.86 и от км 
25+342 до км 38+100.31, 

с обща дължина 15,563 
км, области Варна и До-
брич“.

Голяма част от про-
ектите, които ще се фи-
нансират със средства 
от европейския фонд за 
регионално развитие, 
са в Северна България - 
близо 43 км от прохода 
„Петрохан“ на терито-
рията на област София 
- път II-81, около 30 км 
от второкласния път II-29 
Варна - Добрич - Кардам, 
21 км от път II-49 тър-
говище - Разград, 17,4 
км от път III-1002 Враца 
- пещера „Леденика“, 27 
км от път II-44 Севлиево 
- Габрово, близо 12 км от 
II-35 Плевен - Ловеч, 10 
км от път II-86 Пловдив - 
Асеновград и т. н.

обществената поръчка 
е в 15 обособени пози-
ции. По 2 от тях участват 

2 изцяло чужди фирми. 
За позиция 3 - лот 2 „Път 
ІІ-81 Костинброд - Бучин 
проход от км 8+200 до км 
30+400, с обща дължина 
22,2 км, област София“ 
кандидат СД „Гранит“ 
АД, Скопие. За обосо-

бена позиция 12 - лот 11 
„Път II-44 /о.п.Севлиево 
- В. търново/ - Севли-
ево - Драгановци от км 
0+000 до км 14+600, с 
обща дължина 14,6 км, 
област Габрово“ пък иг-
рае „Лена инженария 

Конструщрусоиш“ АД. 
Португалската фирма 
стана известна преди 9 
години с участието в кон-
сорциума, който искаше 
да довършва автомаги-
страла „тракия“ на кон-
цесия.

иНФРАСтРУКтУРА

42 наши и чужди фирми наддават 
за пътни ремонти за 152 млн. лв.
Обектите са включени в първия етап 
на ОП „Региони в растеж“

От бул. „Вл. Вазов” щ е бъдат обновени 5,2 км

С финансиране от регионалната европрограма ще бъдат обновени и 43 км от пътя през 
прохода Петрохан

В СОФИя До края на юли обновяват бул. „Владимир Вазов“

© АПИ
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Николай АНТОНОВ 

„Булгартрансгаз“ еАД 
въведе официално в екс-
плоатация реконструи-
раната от „Главболгар-
с т р о й “  ком п р е с о р н а 
станция „Петрич“. На 
церемонията по този по-
вод присъстваха минис-
тър-председателят Бойко 
Борисов, вицепремиерът 
по европейските фондове 
и икономическата поли-
тика томислав Дончев, 
министърът на енергети-
ката теменужка Петкова, 

изпълнителният директор 
на „Булгартрансгаз“ Геор-
ги Гегов, посланикът на 
САЩ у нас ерик Рубин, 
както и инж. Калин Пе-
шов, председател на УС 
на „Главболгарстрой“, ко-
ято извърши реконструк-
цията.

те прерязаха лентата 
на новото съоръжение 
след тържествения во-
досвет, отслужен от Не-
врокопския митрополит 
Серафим.

Реконструкцията на 
станцията включва мон-
таж на нов компресор и 

изграждане на връзка на 
входно-изходните шлей-
фи, което ще осигури 
възможност за работа в 
пълен реверсивен режим 
и доставки на природен 
газ от Гърция при необ-
ходимост. С модерниза-
цията на съоръжението се 
гарантира транслирането 
на пълния капацитет от 3 
млрд. куб. м годишно на 
газ за южната ни съседка. 

Аз съм практик човек, 
с това, което направихме, 
гарантираме, че повече 
България не може да ос-
тане на студено, каза пре-

миерът Бойко Борисов. 
При тази инфраструкту-
ра, която изградихме, с 
тези компресорни стан-
ции, с тези капацитетни 
възможности никой не 
може да заобиколи Бъл-
гария повече. Всеки друг 
маршрут е десетки ми-
лиарди евро или дола-
ри, или рубли, кой как-
то иска да го смята, каза 
министър-председателят. 
Затова ние сме си свър-
шили нашето домашно, 
направили сме това, ко-
ето трябва. Сега чакаме 
европейският газов хъб 
„Балкан“ да заработи и 
да разпределя газа, каза 
министър-председателят. 
той подчерта, че вече има 
условия за конкуренция 
между доставчиците.  
Защото знаете, когато е 
един доставчик, цената 
е една, когато са два-три 
или четири, цената ста-
ва друга. така че това е 
една голяма инвестиция 
в бъдещето, заяви преми-
ерът. той уточни, че сега 
четири компресора вър-
шат целия транзит, който 
до момента е осъществя-

ван от „Булгартрансгаз“ 
с 60. Петдесет процента 
е паднало потреблението 
на газ за самия транзит, 
добави той и благодари 
на всички, които са рабо-
тили и работят за модер-
низирането на четирите 
компресорни станции в 
страната.

министърът на енерге-
тиката теменужка Петко-
ва каза, че с удоволствие 
участва за четвърти поре-
ден път в подобна цере-
мония. Реконструкцията 
на компресорна станция 
„Петрич“ е на стойност 
близо 35 млн. лв. С въ-
веждането й в експлоа-
тация приключваме на 
практика първия етап, 
свързан с модернизаци-
ята на транзитната мре-
жа на „Булгартрансгаз“, 
посочи тя. тази година 
започват подготвителните 
дейности и за втория етап 
от процеса. Само за осем 
месеца бяха въведени в 
експлоатация компре-
сорните станции „Стран-
джа“, „ихтиман“ и „Лозе-
нец“. Финансирането на 
проекта по модернизаци-

ята им е в размер на 220 
млн. лв. и се осигурява 
със собствени средства 
от „Булгартрансгаз“ еАД. 
Всеки един лев, инвести-
ран в модернизацията на 
нашата транзитна мрежа, 
е инвестиция в сигурнос-
тта на доставките, инвес-
тиция, която е насочена 
към реализиране на на-
шия основен приоритет, 
а именно диверсифика-
цията на източниците и 
маршрутите за доставка 
на природен газ, подчер-
та министър Петкова. За 
първи път се осигуря-
ва техническа възмож-
ност при необходимост 
да получаваме доставки 
и от терминала за втечнен 
природен газ на Ревиту-
са в Гърция, добави тя. 
министър Петкова поз-
драви екипа на „Булгар-
трансгаз“, партньорите 
от „Главболгарстрой“, 
американските партньори 
от двете компании, участ-
вали в изграждането, за 
изключителното профе-
сионално отношение и 
отличната съвместна ра-
бота.

Съоръжението позволява реверсивни доставки на природен газ 
от Гърция и е крачка към енергийната независимост на страната

между 50 хил. и 1,5 
млн. лв. могат да полу-
чат малки и средни пред-
приятия за изпълнение 
на мерки за енергийна 
ефективност. основни-
ят механизъм за това е 
оП „иновации и кон-
курентоспособност“.  
това заяви министърът 
на икономиката Божи-
дар Лукарски във Враца. 
По думите му, процеду-

рата „енергийна ефек-
тивност“ е насочена към 
малкия и средния бизнес 
и цели постигането на 
устойчив растеж и по-
вишена конкурентоспо-
собност на икономика-
та чрез интелигентно и 
ефективно използване на 
производствени ресурси 
и енергия. 

Предвиденият раз-
мер на безвъзмездна-

та финансова помощ е  
176 024 700 лв., като де-
лът на финансиране ще 
варира от 35% до 90% от 
стойността на проекта.

По процедурата са до-
пустими предприятия с 
три приключили финан-
сови години. Кандида-
тите трябва да развиват 
своята основна икономи-
ческа дейност в един от 
следните сектори: „До-

бивна промишленост“, 
„Преработваща промиш-
леност“, „Производство 
и разпределение на елек-
трическа и топлинна 
енергия и на газообразни 
горива“, „Доставяне на 
води, канализационни 
услуги, управление на 
отпадъци и възстановява-
не“ или „Строителство“. 
Секторите са избирани 
от гледна точка на тях-

ната енергийна интен-
зивност в тясно сътруд-
ничество с Агенцията 
за устойчиво енергийно 
развитие (АУеР). За да 
са допустими, проектите 
трябва да се основават на 
препоръки от извършен 
енергиен одит по обра-
зец. Контролът ще бъде 
извършван от АУеР. 

Всяка от планирани-
те инвестиции следва 

да е с потвърден ефект 
енергийни спестявания 
от минимум 5% за съот-
ветната мярка съгласно 
енергийния одит. Про-
дължителността на всеки 
проект е до 18 месеца. С 
приоритет ще бъдат про-
екти, свързани с химиче-
ска промишленост, про-
изводство на стомана, 
цимент, керамика, стък-
ло и вар, цветни метали.

Откриха модернизираната от „Главболгарстрой“ 
компресорна станция „Петрич“

Бизнесът с достъп до нови 180 млн. лв. по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

откриването на комп-
ресорна станция „Пе-
трич“ завърши един 
близо 3-годишен про-
ект, който благодарение 
на волята на правител-
ството на Република 
България, в лицето на 
министър-председате-
ля Бойко Борисов, на-

прави нашата държава 
лидер в технологиите 
на транзита на приро-
ден газ, каза на офи-
циалното  откриване 
на реконструираната 
компресорна станция 
„Петрич“ председателят 
на Управителния съвет 
на „Главболгарстрой“ 

инж. Калин Пeшов. той 
благодари на всички, 
които са взели участие 
в проекта, на корект-
ността на инвеститори-
те, на професионализма 
на всички партньори от 
американските фирми, 
и им пожела безаварий-
но ползване. 

Инж. Калин Пeшов - председател на УС на 
„Главболгарстрой“:

Успешно завършихме един 
близо 3–годишен проект
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Цвета ИВАНОВА

Държавният архив във 
Видин представи една 
интересна изложба - ар-
хитектурата на съсед-
ните градове Видин и 
Зайчар, Сърбия. Показа-
ни са градоустройстве-
ни планове, строителни 
проекти на обществени, 
промишлени и жилищ-
ни сгради, документи, 
фотоси, които говорят за 
архитектурните стилове. 
Документите са от бъл-
гарския държавен архив 
и историческия архив на 
Зайчар.

Двата града имат раз-
лична история. Видин 
съществува като градско 
селище от 2000 години. 
Зайчар до освобождени-
ето му от турско иго през 
1833 г. е само село. из-
ложбата дава възможност 
да се проследи тяхното 
превръщане в красиви 
европейски градове.

освобождението за-
варва Видин с 20 000 
жители и с два квар-
тала: „Калето“ - около 
крепостта „Баба Вида“ с 

1330 къщи, и „Варош“ с 
1700 къщи. Жилищата са 
били от дърво и камък. 
Първият нивеларен план 
е изработен през 1891 
г. от градския инженер 
Карл мачас. През 1899-а 
с княжески указ се ут-
върждават застроителни-
те планове на кварталите. 
Видин бързо се отърсва 
от ориенталския си вид, 
а чрез Дунав в града вли-
за западноевропейската 
архитектура. Замогнали-
те се видинчани строят 
къщи в стиловете неого-
тика, неоренесанс, нео-
романтика, реставратор-
ски пуризъм и еклектика. 
През първата половина 
на ХХ век навлиза и сти-
лът сецесион. В града 
работят такива архитекти 
като тома Върхота, Ни-
кола Нешов, илия По-
пов, майер Аладжемов, 
Коста Николов, завър-
шили в мюнхен, Щут-
гарт и Виена. от тях-
ното време са останали 
сградите на офицерския 
клуб, общинската баня, 
хотели, много частни до-
мове. През 1959 г. във 
Видин се създава про-

ектантска организация, 
започва изграждане на 
цели комплекси с един-
ни решения, оформят се 
жилищни и промишлени 
зони. израстват знако-
ви и досега сгради като 
зала „Фестивална“, кино 
„Дружба“, хотел „Ров-
но“. През 80-те години 
по проект на арх. иван 
Никифоров във Видин 
се оформя централният 
площад „Бдинци“. така 
новият Видин се вписва в 
старата градска среда.

Зайчар има друг път 
на развитие. По време на 
сръбско-турските войни 
е унищожаван, в послед-
ната турците изгарят 160 
къщи. Но след 1833 г. 
градът бързо се превръ-
ща в административен 
център на църноречка 
околия. През 1834 г. е 
обявен за град, а от 1866-
а е окръжен център. то-
гава е имал само 1439 
жители. Архитектурата 
му е от селски тип, къ-
щите са от талпи и греди. 

Въпреки това той бързо 
придобива градски вид. 
Строителната традиция 
на коренното население 
се преплита с традиция-
та на преселниците и се 
повлиява от архитекту-
рата на съседните държа-
ви. През ХIX век градът 
представлява огромен 
пазар, около който са из-
градени няколко админи-
стративни сгради.

Първият регулационен 
план носи името на инж. 
Козлич и е изготвен през 

1890 г. През 30-те години 
на миналия век градът 
придобива нов облик с 
много красиви в архите-
ктурно отношение сгра-
ди. Бурното му развитие 
започва през 1942 г. През 
1958-а градоустройствен 
план изготвят прочути-
те в страната архитекти 
михайло митрович и 
Петър Петрович. Реше-
нието им е радикално 
- разрушават се всички 
стари сгради и се сторят 
нови. Последният архи-

тектурно-градоустрой-
ствен проект е от 1993 г. 
и е на Зоран Стойкович. 
С него Зайчар се утвърж-
дава като съвременен 
европейски град с ши-
роки улици, озеленени 

пространства и модерни 
сгради.

изложбата предизвика 
голям интерес не само 
сред строители и архите-
кти, но и сред обществе-
ността на Видин. 

Продължение от стр.11

В плановете на про-
екта за благоустрояване 
на р. марица влиза и съ-
ответното затревяване и 
засаждане на подходящи 
видове растителност, ко-
ито да са в съответствие 
с природата и естест-

вената среда. За водоп-
лаващите птици също 
ще бъде помислено. На 
места по продължение 
на речното корито ще 
бъдат обособени зони с 
високи растения, където 
пернатите да имат въз-
можност да се крият и 
гнездят. идеята е да се 

запази съществуващата 
екосистема в коритото 
на реката, като макси-
мално се използват ес-
тествени материали.

Проектът е единстве-
ният по рода си, кой-
то касае социализиране 
на речно корито в ур-
банизирана територия 

при това с голям мащаб. 
експертният съвет ще 
даде препоръки към 
фирмата изпълнител, 
след което ще одобри 
идейния проект. Когато 
това стане, в рамките на 
35 дни ще трябва да се 
изработи и техническото 

задание.
Първите дейности по 

укрепване на коритото 
на р. марица в градска-
та зона на Пловдив са 
след поредица наводне-
ния през 30-те години. 
от 1958 г. до момента са 
правени само подпорни 

стени и частични ремон-
ти. Договорът за благо-
устрояване на реката бе 
подписан през февруари 
тази година. Стойност-
та му е 120 хил. лв. и 
включва 10 км от реч-
ното корито в зоната от 
Гребната база до Бента.

ГРАДСКА СРеДА

Двете селища са различни –  нашето е микс от европейски стилове, сръбското –  с национален облик

Представиха архитектурата на Видин и Зайчар

Благоустрояват зоната край река Марица
Хотел „Ровно”, В идин

Хотел „Анна”, В идин

Централна улица в Зайчар

пЛОВДИВ
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Перфектен за малко 
семейство, този дом в 
Днепропетровск пред-
ставя идеята за по-добра 
грижа за здравето и по-
стоянна връзка с при-
родата. Апартаментът е 
фокусиран около своето 
най-голямо предимство 
- просторната панорама 
към града и река Днепър. 
Проектът е част от „зеле-
ната“ колекция интерио-
ри на украинското студио 
за дизайн SVOYA studio. 
основната линия, която 
следват дизайнерите в 
своите разработки, е син-
тезът между природата 
и урбанизирания свят. За 
да постигнат търсено-
то спокойствие и уют в 
това жилище, те поста-
вят акцента върху верти-
калните градини с живи 
растения. Пространство-
то между прозорците е 
идеалната ниша, която 
вплита връзката между 
„външната“ и „вътрешна-
та“ среда. През деня це-
лият апартамент е озарен 
от естествена светлина, 
а през нощта, с помощта 
на ефектно осветление, 
се превръща в искряща 
пещера. 

изборът пада върху 
натуралните материали и 
цветове. те са използва-
ни не само за да оформят 
плавно модерния дизайн, 
но и за да създадат връз-
ка с природата. цвето-

вата палитра се вписва 
в околната гледка, като 
по този начин създава 
усещането за естествено 
продължение. Родител-
ската спалня е завършена 
с големи прозорци, ко-
ито отварят гледка към 
четвъртия по големина 
украински град. Лекото 
еклектично усещане е 
продължено и в детската 
стая.

Съчетанието от бяло, 

розово и синьо създава 
приказната и жизнера-
достна атмосфера и вна-
ся чувство за балансира-
ност и красота.

Проектът на украин-
ските дизайнери е на-
гледен пример как прос-
транството на един трис-
таен семеен апартамент 
е съвсем достатъчно за 
създаването на сгушен 
мирен оазис в забързания 
живот на града.

иНтеРиоР

Живи стени, вплетени в пространствата между прозорците, създават силна връзка 
между вътрешната и външната среда

Градски оазис в тристаен апартамент в Украйна
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Победа на свободата 
над насилието и гено-
цида символизира про-
ектът за музей „Кюр-
дистан“ в ирак. той е 
разработен от Studio 
Libeskind под ръковод-
ството на американския 
архитект Даниел Ли-
бескинд. Работата по 
създаването на експо-
зицията се провежда в 
сътрудничество с Реги-
оналното правителство 
на Кюрдистан и RWF 
World.

Ситуиран в подножи-
ето на древна крепост 
в центъра на столица-
та на иракски Кюрдис-
тан - град ербил, музеят 
включва в себе си прос-
транства за постоянни и 
временни изложби, лек-
ционни зали, обществе-
ни центрове и цифров 
архив. В него е предви-
дена и възможност за 
провеждане на мулти-
медийни образователни 
програми.

Сградата е съставена 
от четири взаимосвър-
зани обема, обозначава-
щи кюрдските региони: 

турция, Сирия, иран и 
ирак. те са пресечени 
от крива линия, чиито 
фрагменти символизи-
рат миналото и бъдеще-
то на Кюрдистан. 

„тежката“ и непро-
зрачна част от нея - Ли-
нията Анфал, предста-
влява геноцида, упраж-
няван върху кюрдите от 
Саддам Хюсеин. Вто-
рата част, изработена 
от метална решетка и 
изпълнена със зелени-
на, е Линията на Свобо-
дата. тя се издига към 
небето и достига своята 
кулминация в точката 
на вечния огън. там, 
където двете линии се 
кръстосват, се планира 
да бъде разположено 
пространство за срещи, 
общуване, работа и по-
чивка. 

Строителството на 
сградата се очаква да 
започне, след като реги-
онът се стабилизира и 
бъде намалена заплаха-
та, наречена „ислямска 
държава“, разкриват ин-
веститорите на музей-
ния комплекс.

Музеят „Кюрдистан“ в Ирак - победа на 
свободата над геноцида и насилието
Сградата е съставена от 4 взаимосвързани обема, представящи районите 
на етногеографската област



22 20 - 26 юНи 2016 г.
БРОЙ 22 (1146) АСтРоЛоГ

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

Седмичен хороскоп за периода 20-26 юни

и д в а  к р а я т  н а 
учебната година и е 
време, образно каза-
но, да се изпитваме. 
именно сега е пе-
риодът, в който ще 
ви се държи сметка 
доколко разумно и в 
полза на общество-
то сте инвестирали 
публичните финанси. 
Независимо дали ста-

ва дума за проекти, 
реализирани с пари 
от европа, или за бю-
джетни средства, ми-
слете му, ако не сте 
си написали домаш-
ното за отличен... Но 
тъй като сте изрядни 
във всяко отношение, 
със сигурност ще за-
вършите годината с 
пълно 6.

С пълно 6

Както стана ясно, 
дори безплатното сани-
ране няма да е съвсем 
без пари - напротив, 
общините ще трябва 
да се бръкнат, за да 
допълнят и без това 
отънелия национален 
бюджет за енергийна 
ефективност.  Ако и 
вие като хиляди други 
българи сте се надява-

ли, че някъде по света 
има безплатен обяд, 
незабавно скъсайте с 
тази илюзия. Звездите 
в края на юни налагат 
строга финансова дис-
циплина на всички от 
зодия Везни. Не си и 
помисляйте да разтво-
рите и без това широ-
ките си пръсти! Харчо-
вете са табу.

Харчовете са 
табу

Р е а л и з а ц и я т а  н а 
плановете ви не е на 
100%, но няма нужда 
да се изнервяте по слу-
чая. Все пак е лято и е 
нормално колеги, парт-
ньори и подчинени да 
витаят мислено сред 
екзотични острови и 
романтични плажо -
ве. може дори (не ги 
е срам!) да са удари-

ли по едно мохито в 
обедната почивка, знае 
ли човек? Смилете се 
над тях и не ги съде-
те прекалено строго. 
Признайте си, че и на 
вас понякога ви се иска 
да се разведрите с ня-
кое „Блъди мери“ или 
„текила сънрайз“. и 
Козирозите душа носят 
- отпуснете му края! 

Отпуснете му 
края

Когато става дума за 
развитие в професио-
налната сфера, вашият 
талант да се озовавате 
на правилното място в 
точния момент е без-
ценен. Съчетан с уме-
нието ви да убеждавате 
околните и да вършите 
най-сложните и трудо-
емки дейности за има-
няма 3 минути, ще ви 

донесе гарантирани 
радости през седми-
цата. Ако все още не 
сте сменили средство-
то си за придвижване 
с по-надеждно, не от-
лагайте, моментът е 
благоприятен. Ваш е 
изборът дали това да 
бъде мерцедес, БмВ 
или някое друго лъска-
во бижу. 

ост анете  здраво  
стъпили на земята, за 
да не изглеждате като 
паднали от марс. „тук 
и сега“ в момента е 
по-важно от всякак-
ви мечти, блянове и 
илюзии, които не са 
здравословни за раз-
витието на делата ви 
през юни. обуздай-
те егото си, което ви 

човърка да обещава-
те чудеса на бизнес 
партньорите си, и се 
придържайте строго 
към реалността. ин-
туитивно ще усетите, 
когато моментът за 
сваляне на звезди на-
стъпи и вие отново 
имате шанс да заста-
нете в светлината на 
прожекторите.

Земя вика Марс

Доста умора ви се на-
трупа през последните 
седмици, но не унивай-
те и не заспивайте! На 
СПА също не отивайте, 
освен ако не е крайно 
належащо. Всички тези 
предупреждения отпра-
вям с една-единствена 
цел: да не изпуснете 
случайно ужасно неве-
роятните и страхотни 

събития, които пред-
стоят на работното ви 
място. Знам, че изразът 
„удоволствие от рабо-
тата“ ви звучи като ок-
симорон, но този път 
няма да е така. Юни е 
перфектен за кариерно 
развитие и скорпионска-
та ви интуиция няма да 
позволи да пропуснете 
шанса си.

От сън спомени 
няма

П р и  4 0  г р а д у с а 
емоциите достигат 
точката си на кипене. 
и вие като Козирози-
те обаче сте склонни 
да се вземате малко 
по на сериозно, от-
колкото това прекрас-
но и фриволно лято 
предполага. Грабвай-
те хавлията и джапан-
ките и не му мислете 

толкова за работа. С 
вас или без вас не-
щата ще се подредят. 
Зарязаните наполо-
вина задачи и омало-
важаването на про-
блемите са ви трън в 
очите. Спешно трябва 
да го извадите, дори 
да боли, за да прогле-
днете за изкушенията 
на лятото.

Нека да е лято

тихо пре следвай -
те мечтите, телци! В 
никакъв случай не ги 
разгласявайте, преди 
да ги постигнете, за-
щото има опасно ст 
едни лоши хора да ви 
ги откраднат или да ви 
завидят и да развалят 
работата. Вие сте един-
ствените в зодиака, ко-
ито умеят да водят бит-

ките си незабележимо 
и дискретно, затова не 
се съмнявам, че бавно 
и славно ще постигне-
те целите си. Седми-
цата ви е белязана от 
грижи за другите, но 
не се превръщайте в 
майка тереза, защото 
шайката нуждаещи се, 
която се навърта около 
вас, ще нарасне.

Не бъдете 
Майка Тереза

За вас няма ситуа-
ции без изход, задъне-
ни улици и обречени 
каузи. За да обобщим, 
трябва да кажем, че за 
вас невъзможни неща 
не съществуват. Зна-
ете, че стига само да 
помислите известно 
време, решението на 
всеки проблем ще лъс-
не пред очите ви. Не 

се поддавайте на ма-
нипулации от страна 
на недоброжелатели, 
които ви съветват да се 
откажете, щом неща-
та не вървят. Сигурна 
съм, че подло искат да 
ви отнемат удоволстви-
ето да надвиете и този 
проблем. Борейки се, 
сте в стихията си. Пъ-
лен напред!

Алиса в страната 
на проблемите

Ако откривате нов 
склад, производстве-
на база или завод,  
звездите ще бъдат с 
вас. През юни те по-
кровителстват добре 
обмислените бизнес 
начинания и дално-
видните решения. Ре-
шите ли да играете 
на фондовата борса, 
успехът също ви е в 

кърпа вързан. Не се 
фрустрирайте ,  ако  
плановете ви не се 
осъществят в мига, 
в който сте ги начер-
тали. Дайте време на 
късмета си да прора-
боти. и още нещо, ко-
ето няма да се уморя 
да ви повтарям: из-
бягвайте крайности-
те!

Звезда на 
фондовата борса

Няма смисъл да обяс-
няваме на Рибите как 
да пуснат в действие 
неповторимата си ха-
ризма. Родени актьори, 
те са способни да от-
играят всяка ситуация 
и да я обърнат в своя 
полза. Да внимават оба-
че да не го ударят съв-
сем на егоизъм, защото 
може да останат самот-

ни в разгара на летния 
сезон. Не ще и дума 
-представителите на 
тази зодия обичат да се 
изолират, но едва ли ще 
им е приятно да се озо-
ват без компания точно 
на плажа или край ба-
сейна. За да има с кого 
да си пият бирата, да 
наблегнат на грижата за 
ближния. 

Опасен чар

С Близнак не се спори 
- това го знаят и малки-
те деца. ораторското ви 
майсторство може да на-
прави на пух и прах пер-
фектно изградената теза 
и на най-красноречивия 
ви опонент. Ако се слу-
чи да разлеете погрешка 
кафето си върху някого, 
със сигурност ще се по-
чувства длъжен не само 

да ви купи нова напитка, 
но и да ви плати обезще-
тение за неимуществени 
вреди, изразяващи се в 
причинен стрес и раз-
стройство на психиката, 
довели до трайно нару-
шение на съня и времен-
на нетрудоспособност. 
Умението ви да използ-
вате думите ще ви вър-
ши перфектна работа.
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един от най-лесните 
начини за намаляване 
на топлинните загуби 
в основата на стените е 
поставянето на блокове 
YTONG мАСиВ като 
първи ред на различ-
ни видове неносеща 
тухлена зидария. ед-
наквата изолационна 
способност на клетъч-
ния бетон YTONG във 
всички посоки подо-
брява поведението на 
анизотропните зидани 
стени и по този начин 
ефективно ограничава 
топлинните мостове.

В процеса на про-
ектиране най-често се 
обръща внимание на 
преминаването на то-
плина през стенните 
конструкции в хори-
зонтално направление. 
Проектантите разпо-
лагат с коефициенти-
те на топлопроводност 
ламбда на различните 
материали, така че лес-
но може да изчислят 
енергийните характе-
ристики на дадена сте-
на. При изследването 
на топлинните мостове 
в процеса на проекти-
ране съществена роля 
играе вертикалният 
пренос на топлина. В 
това направление мно-
го от материалите по-

казват значително по-
високи стойности на 
ламбда, които трябва 
да бъдат взети предвид 
при изчисленията. Хо-
могенният и изотропен 
материал намалява до 
минимум топлинните 
мостове и спира студа 
и влагата.

Топлинна 
бариера в 

основата на зида

Ако топлопровод-
ността на определен 
строителен материал 
не е еднаква във всич-
ки посоки, имаме то-
плинна анизотропия. 
Блокът за първи ред 
YTONG мАСиВ при-
тежава едни и същи 
т о п л о и з о л а ц и о н н и 
свойства във всички 
посоки, т. е. той е изот-
ропен и предотвратява 
загубата на ценна то-
плина през основата на 
стената.

Още 
предимства:

- по-висока повърх-
ностна температура в 
основата на стандартно 
използвани неносещи 
стени от тухли;

-  т о п л о и з о л а ц и -
о н н а  с п о с о б н о с т  -  
λ10,dry = 0,18 W/(m·K);

- намален риск от 
образуване на плесен.

Средство срещу 
студ и влага

Д ъ л г о г о д и ш н и -
ят практически опит 
в Германия и в съсед-
ни на нея европейски 
държави потвърждава 
ефективността от из-
ползването на Ytong 
като първи ред на зи-
дария от тухли или 
от олекотени бетонни 

блокове. Поставянето 
му в основата на всич-
ки стени на партерния 
етаж осигурява защи-
та срещу капилярната 
влага и проникващия 
студ. Без допълнителни 
усилия и сложни техно-
логии. Блокът за първи 
ред YTONG мАСиВ 
се предлага в размери, 
подходящи за зидарии 
от стандартни тухли.

Точното 
решение за 

минимизиране 
на топлинните 

мостове

изчисленията по -
твърждават ефекта от 
използването на блоко-
ве за първи ред YTONG 
мАСиВ. При неото-
пляем подземен гараж с 
температура на въздуха 
0 °C повърхностната 
температура в ъгъла 
между стената и пода 
на горния етаж се пови-
шава. Ако върху бетон-
ната плоча се положат 
директно анизотропни 
блокове, повърхност-
ната температура при 
този пример е 15,0 °C. 
При влажност на въ-
трешния въздух по-
висока от 73% в ъгъла 
между стената и пода 
ще се образува кон-
денз. Блокът YTONG 
мАСиВ с височина  
250 mm спомага за по-
вишаване на повърх-
ностната температура в 
критичната зона в ос-
новата на стената до 
16,5 °C. По този начин 
се предотвратява рис-
кът от конденз и обра-
зуване на плесен при 
влажност на вътрешния 
въздух до 80%.

При използване на 
YTONG за първи ред 
линейният коефициент 
на топлопреминава-
не ψ през топлинния 
мост е 2 пъти по-ма-
лък .  При  т радици -
онното  изпълнение  
ψ = 0.396 W/(m·K). 
При новото техниче-
ско решение с YTONG 
ψ = 0.188 W/(m·K). Раз-
ликата е 0.208 W/(m·K). 
Ако изградените върху 
плочата стени са с дъл-
жина 20 m, се спестява 
толкова топлина, кол-
кото би изтекла през 
15 m2 фасада. Блокът 
за първи ред YTONG 
мАСиВ се явява иде-
алното решение, когато 
се търси начин за ефек-
тивно избягване на то-
плинните мостове при 
основата на стените.

По-малко 
капилярна влага

Във фазата на стро-
ителството грубият 

строеж често е изло-
жен на силни вале-
жи. Когато обектът се 
намира „под вода“, 
капилярната влага, 
най-вече в основата 
на стените, може да се 
окаже сериозен про-
блем.

Стандартната хо-
ризонтална хидрои-
золация с ленти или 
хидроизолационни 
разтвори на минерал-
на основа отговаря на 
нормативните изис-
квания за влагозащи-
та, но много често не 
е достатъчно ефектив-
на при капилярно про-
водими зидарски тела. 
Причината за това е, 
че страничните части 
на зидарията се мо-
крят при събиране на 
вода върху плочата.

Хомогенната струк-
тура на материала, 
от който е изработен 
блокът за първи ред 
YTONG мАСиВ, е 
със затворени пори 
и поглъща по-малко 
вода. За разлика от ка-
пилярно проводими-
те материали, тук зи-
дарията е защитена в 
значително по-висока 
степен от капилярната 
влага.

Висока якост на 
натиск

Благодарение  на 
високата си характе-
ристична якост на на-
тиск от 5 MРa, блокът 
за първи ред YTONG 
мАСиВ може безпро-
блемно да се използва 
в стандартна неносе-
ща тухлена зидария с 
якост на керамичните 
тела до 5 MPa.

това означава, че 
проектантът няма да 
има ограничения при 
изчисляването. Съще-
временно полагането 
на блокове за първи 
ред YTONG мАСиВ 
ще осигури по-добри 
топлинни характерис-
тики на контактната 
зона между стените и 
подовата плоча.

YTONG МАСИВ - идеална 
основа за всяка зидария
Сигурно и ефективно решение за намаляване на топлинните загуби




