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30 млн. лв. инвестира София 
в детски градини и училища

интервю На стр. 6 каб На стр. 8-9

Къде летуват архитектите?

Подробности на стр. 4-5

www.bosstore.bg

Позиция На стр. 12-13

Държавна политика ли е случващото 
се в областта на геодезията и 

кадастъра в България? Промените на 
парче влошават 
условията 
за бизнес и 
отблъскват 
инвеститорите

Инж. Адриана Спасова, председател на 
Българското общество по строително право (БОСП):

Следващият брой на вестник “Строителство Имоти”  ще излезе на 5 септември 2016 г.

Продължение от миналия брой
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Има дискриминиране 
на български партньори 
по Програмата за тран-
сгранично сътрудничест-
во с Румъния, алармира 
министър Лиляна Павло-
ва по време на блицкон-
трол в парламентарната 
Комисия по регионална 
политика, благоустрой-
ство и местно самоупра-
вление. 

Считаме, че оценката 
не е проведена целесъо-
бразно, много проекти са 
отхвърлени по формални 
критерии. Част от кме-

товете са на мнение, че 
малко на брой одобрени 
проекти изяждат целия 
бюджет, а не покриват 
индикаторите. Считаме, 
че оценката може да се 
направи по по-добър на-
чин, посочи Павлова. Тя 
допълни, че на 4 август 
Комитетът за наблюдение 
на програмата ще решава 
дали да има ново разглеж-
дане на предложенията.

По първата покана по 
програмата между Румъ-
ния и България са полу-
чени 117 проекта за меки 

мерки, от които са одо-
брени 23 договора за 17,5 
млн. евро. В рамките на 
втората покана са подаде-
ни 153 предложения, като 
оценителната комисия е 
отхвърлила значителен 
брой от тях на етап адми-
нистративна и техническа 
оценка, отчете Павлова. 

По думите й, програ-
мите за трансгранично съ-
трудничество се радват на 
голям интерес през насто-
ящата година. Получените 
проекти по първите по-
кани в пъти надвишават 

бюджета и очакванията на 
министерството. Подаде-
ни са 388 предложения по 
програмата със Сърбия и 
195 - по тази с Турция. 

213 са подадените про-
екти по програмата между 
България и Македония. 
От тях одобрените са 44 
на обща стойност 10 млн. 
евро. По програмата за 
трансгранично сътрудни-
чество с Гърция е отворен 
за кандидатстване целият 
бюджет в размер на 130 
млн. евро, каза още Пав-
лова. 

ОТ СедМИцаТа

Съмнения за злоупотреби по Програмата за 
трансгранично сътрудничество с Румъния

Голяма част от одобрените проекти изяждат бюджета, 
а не покриват изискванията, смятат кметове

39 млн. лв. ще предос-
тави Министерството на 
околната среда и води-
те на Главна дирекция 
„Пожарна безопасност и 
защита на населението“. 
Средствата са за доиз-
граждане и оборудване 
на 6 центъра за реакция 
при природни бедствия 
и кризи. Част от пари-
те са предназначени за 
обучение на ученици, 
общински служители и 
доброволци. Финанси-
рането е по Оперативна 
програма „Околна среда 

2014-2020“. договорът 
за предоставяне на без-
възмездната помощ беше 
подписан от министъра 
на околната среда и во-
дите Ивелина Василева 
и директора на Гд ПБЗН 
главен комисар Николай 
Николов. В регионални-
те центрове в Шумен, 
Габрово, Враца, Пазар-
джик, Бургас и София 
ще бъдат обучени над 90 
хил. души, 78 хиляди от 
тях деца, каза министър 
Василева. Основната цел 
е превенцията - хората 

да имат повече знания за 
потенциалните рискове 
и възможностите за спра-
вяне с тях. Тя посочи, че 
към центровете ще бъдат 
създадени и тренировъч-
ни полигони, а в процеса 
на обучение ще участват 
близо 700 преподаватели 
и специалисти. Срокът на 
проекта е 60 месеца.

Министърът припомни, 
че сътрудничеството на 
МОСВ с Главна дирекция 
„Пожарна безопасност и 
защита на населението“ е 
изключително успешно. 

В предишния програмен 
период по ОП „Околна 
среда“ бяха изпълнени 
два проекта на стойност 
195 млн. лв., които подпо-
магат дейността на дирек-
цията при природни бед-
ствия и аварии. Закупени 
бяха 201 пожарни коли, 
надуваеми лодки, помпи, 
над 2400 комплекта лич-
ни предпазни средства и 
друга техника за действие 
при настъпване на риско-
ви ситуации, уточни още 
Василева.

акцент в нашата рабо-

та е превенцията, затова 
около 20 млн. лв. от фи-
нансовите средства ще 
бъдат използвани за обу-
чение на населението в 

6-те района за планиране, 
каза главен комисар Ни-
колай Николов и благо-
дари за предоставената 
помощ. 

Отпускат 39 млн. лв. за изграждане на центрове за реакция при бедствия

Парламентът одобри 
на първо четене про-
мени в Закона за кор-
поративното подоход-
но облагане(ЗКПО), 
които ще натоварят 
фирмите с нов данък. 
ако законопроектът се 
гласува без промени и 
на второ четене, биз-
несът ще бъде задъл-
жен със задна дата от 
1 януари 2016 г. да об-
лага личното ползване 
на фирмени активи с 
10% данък върху раз-
ходите. Налогът засяга 
коли, имоти и други 
фирмени активи, които 
се ползват и за лични 
нужди.

Това е вторият да-
нък, с който се облага 
личното ползване на 
имущество на компа-
ниите. От 2016 г. дър-
жавата задължи фир-
мите да връщат ддС 
в хазната при лично 
ползване на фирмени 
активи, за които е те-

глен данъчен кредит. 
Приходите  от  те зи 
промени обаче възли-
зат едва на 1 млн. лв. 
на година.

Притеснителна спо-
ред експерти от Ин-
ститута на дипломира-
ните счетоводители е 
тънката граница меж-
ду употребата на фир-
мени активи за лично 
ползване и скрито-
то разпределение на 
печалба във фирми-
те. Според Закона за 
корпоративното подо-
ходно облагане една 
от формите на скрито 
разпределение на пе-
чалба е предоставяне-
то на суми, несвърза-
ни с осъществяваната 
фирмена дейност под 
каквато и да било фор-
ма. Това би могло да 
е право на служите-
лите да се възползват 
за лични нужди от ак-
тиви на компанията, в 
която работят.

Парламентът натовари бизнеса 
с нов данък уикенд

НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

Финансирането от двете страни на Дунава е разпре-
делено неравномерно, опасяват се кметове
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На Илинден метро-
станция „Витоша“ и от-
сечката от кв. „Хладил-
ника“ до станция „дж. 
Баучър“ бе официално 
пусната за движение на 
пътници. Тя е част от вто-
рия метродиаметър. На 
откриването присъстваха 
кметът на София Йордан-
ка Фандъкова и минис-

тър-председателят Бойко 
Борисов.

Новат а  от с ечка  от 
подземната железница е 
дълга 1,3 км. Строежът 
продължи около две годи-
ни, като в него бяха вло-
жени 43 млн. лв. Новата 
станция е с 6 входа и за 
пръв път всеки от тях, за 
по-лесна ориентация на 
пътниците, е номериран. 
дизайнерите са заложи-
ли на зелените нюанси, 

напомнящи на близката 
планина. В нея има и дър-
вени пейки, и изкуствени 
цветя, които да придават 
усещане за близост до 
природата.

„Столичното метро 
вече е с над 40 км под-
земен релсов път с 35 
метростанции. Още над  
20 000 софиянци ще 
ползват най-удобния,  
най-екологичния и най-
бързия градски транс-

порт. Очакваме спесте-
ните емисии да бъдат 75 
хил. т годишно. Това е 
изключително важно в 
усилията ни за по-чиста 
околна среда и по-чист 
въздух“, заяви кметът на 
София.

Министър-председа-
телят Борисов изчисли, 
че това е най-евтината 
отсечка в европа: „На-
шето метро - километър 
и триста, струва 21 млн. 

евро. ако някой ми на-
мери отсечка на метро в 
европа под 80 млн. евро 
за километър, ще го на-
градим. Обикновено са 
около 100 млн. евро и 

нагоре“.
Управляващите смет-

наха, че времето, за което 
ще се стига от метростан-
ция „Витоша“ до центъра 
на София, е 9 минути.

И н в е с т и ц и о н н а -
та програма на община 
Благоевград за периода 
2014-2020 г., одобрена 
от Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството, е 
44 056 536 лв. Подготвя 
се споразумението за из-
пълнение на одобрената 
инвестиционна програма 
между управляващия ор-
ган и община Благоев-
град.

Част от проектите, за-
ложени в програмата за 
реализация на Интегри-
раните планове за градско 
възстановяване и разви-
тие (ИПГВР), са саниране 
на сградите на полицията 
и пожарната. Включе-
ни са и III ОУ и V СОУ, 
в сградите на които ще 

бъде направена вътрешна 
рехабилитация и ще бъде 
закупено необходимото 
оборудване. Предстои да 
бъде изграден физкул-
турен салон в НХГ „Св. 
св. Кирил Методий“, а 
съществуващият ще бъде 
превърнат в актова зала.

В инвестиционните 
планове на пиринска-
та община, одобрени от 
МРРБ, е заложено и из-
граждане на подлез за 
квартал „Грамада“, нов 
хотел с трибуни на ста-
дион „Христо Ботев“, 
строеж на спортна база 
в с. Зелен дол, възстано-
вяване на градския парк 
„Ловен дом“ и други.

Предвидени са още 13 
млн. лв. за благоустро-
яване. Общината е вне-

сла четвърто проектно 
предложение в Междин-
ното звено за одобре-
ние - „Благоустрояване 
на градската среда“. То 
е част от Интегрирания 
план за градско възста-
новяване и развитие. 
Финансира се по Опера-
тивна програма „Региони 
в растеж 2014-2020“, а 
срокът за изпълнение е 
24 месеца. Предвижда се 
благоустрояване на ул. 
„Марица“, обновяване 
на площад „Георги Из-
мирлиев - Македончето“ 
и фонтаните, художестве-
но осветление в централ-
на градска част - между 
сградите на кметството, 
театъра и американския 
университет.

Ще бъде направена 
велосипедна алея, която 
ще свързва булевард „Св. 
димитър Солунски“, ули-
ца „даме Груев“, улица 
„Васил Левски“, бул. „Св. 
св. Кирил и Методий“. В 
проекта е заложено бла-
гоустрояване на IV мик-
рорайон в Благоевград, 
включително строител-
но-монтажни работи по 
улици, енергоспестяващо 

улично осветление и озе-
леняване. 

БЮДЖЕТЪТ
Бюджетът на община 

Благоевград за 2016 г. е в 
размер на 54 707 000 лв. 
Приходите за финансира-
не на делегираните дър-

жавни дейности са уве-
личени приблизително с 
2 млн. лв., а средствата за 
разплащане на местните 
дейности са в размер на 
близо 28 млн. лв. Очаква-
ните собствени приходи 
на общината са в размер 

на 19 млн. лв., като ръс-
тът спрямо 2015 г. е 2 
процента, информират от 
администрацията.

Още за инвестици-
онните програми на 
българските общини на 
стр.4-5

ОТ СедМИцаТа

Още над 20 000 столичани ще ползват най– удобния, 
екологичен и бърз градски транспорт
Още над 20 000 столичани ще ползват най– удобния, Още над 20 000 столичани ще ползват най– удобния, 

На Илинден пуснаха продължението на 
метрото до кв. „Хладилника“

Най-новата метростанция “ВитошаУ е първата в 
София с номерация на шестте си входа

Нов шоурум и авто-
сервиз на „Шкода“ ще 
бъдат изградени в зем-
лището на Плевен. Ото-
ризираният представи-
тел на марката за реги-
она „Бохемия екипауто“ 
ООд вече обяви тръжна 
процедура за строител-
ството на центъра. 

Обектът ще бъде чет-
върта категория и ще е 
разположен в местност-
та Осман Пашова табия. 
Според проекта сгра-

дата ще бъде развита 
в два основни обема, с 
обща застроена площ от 
1037 кв. м. едната част 
е предвидена за излож-
бена зала, а другата - за 
сервизно помещение със 
склад за резервни части. 
Шоурумът е проекти-
ран с метална носеща 
конструкция, а сервиз-
ната част - с монолитен 
стоманобетон. По този 
начин се спазва общата 
визия на всички търгов-

ски представителства на 
автомобилната марка в 
страната. За достъп до 
бъдещия автоцентър е 
планирано изграждане 
на локално платно до 
бул. „Русе“.

Крайният срок за по-
даване на офертите е 8 
август 2016 г., инфор-
мират от администра-
цията на оторизирания 
представител на автомо-
билната марка за регион 
Плевен.

„Шкода“ търси строител 
на автоцентър в Плевен

В СОФИЯ

До 2020 г.

Благоевград влага близо 45 млн. лв. в саниране, образователна и спортна база
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30 млн. лв. планира да 
достигнат инвестициите в 
строителство и ремонт на 
училища и детски гради-
ни Столична община през 
тази година.

Ще бъдат обновени 14 
училища и 10 детски гра-
дини по ОП „Региони в 
растеж“. Със собствени 

средства общината ще по-
строи други 7 нови дет-
ски градини и ще обнови 
изцяло две от съществу-
ващите. През 2015 г. Сто-
личната община построи 
общо 8 детски градини.

до края на 2016 г. тряб-
ва да бъде открита заба-
вачка и в „Модерно пред-
градие“, която е чакана 
от жителите на квартала 
повече от 50 години.

За 2017 г. е предвиде-
но да започне изгражда-
нето на първата детска 
градина в новия квартал 
„Манастирски ливади“, 
като в момента се изготвя 
нейният проект. Вече е 
намерен имот, на която да 
се вдигне сградата.

По данни на местната 
столична власт недости-
гът на места в забавачки-
те продължава да бъде 

Енергийната ефективност е приоритет         в строителните планове на Столична община

10 детски градини ще бъдат обновени със средства от ОПРР през 2016 г.

И н в е с т и ц и о н н ат а 
програма на община Ва-
рна за следващите чети-
ри години е на стойност 
над 85 млн. лв. Те са 
отпуснати по оператив-
на програма „Региони в 
растеж“. Приоритетите 
са интегриран градски 
транспорт, енергийно 
ефективни администра-
тивни сгради и многофа-
милни жилища, модерна 
градска среда, изграж-
дане на социални жи-
лища за хора в нерав-
ностойно положение, 
ремонт на читалища и 
културни институции. 
По тази програма общи-
ните имат много повече 
правомощия, подчерта 
кметът Иван Портних. 
По думите му, Варна е 
една от първите общини 
в страната с одобрена 
такава програма и с одо-

брено междинно звено, 
което означава, че може 
да бъде даден старт на 
реалните стъпки по реа-
лизацията на проектите. 
Според градоначалника 
обектите трябва да от-
говарят на определени 
критерии и да се вписват 
в приетия преди години 
интегриран план за град-
ско възстановяване и 
развитие. По проекта ще 
се финансират придоби-
ване на пристанището 
и изграждане на мор-
ска транспортна връз-
ка, ремонт на депото на 
общинския превозвач, 
изграждане на рибарско 
пристанище в „Каран-
тината“, превръщане на 
аспаруховия парк във 
втора Морска градина. 
Обектите от тази фаза 
трябва да приключат до 
края на лятото на 2017 

година.
Основният приоритет, 

по който общината ще 
работи, е втората фаза 
на проекта „Интегриран 
градски транспорт“, в 
който ще бъдат вложени 
още 30 млн. лв. освен 
вече отпуснатите 115 
млн. от програма „Реги-
онално развитие". В нея 
са включени обекти от 
уличната инфраструк-
тура - реконструкции и 
основни ремонти на ре-
дица булеварди и ули-
ци, както и изграждане 
на велоалеи. Започна и 
подмяна на основния во-
допровод, водещ към Га-
лата. Ще дадем и много 
по-добра транспортна 
връзка в южно направ-
ление, градът в момента 
се разраства в тази по-
сока, заяви Иван Порт-
них. друг приоритет в 

общинската инвестици-
онна програма на Варна 
е развитие на градската 
среда, което трябва да 
бъде осигурено с още 
над 25 млн. лв. енер-
гийната ефективност, 
социалната, културната 
и образователната ин-

фраструктура са сред 
останалите приоритети 
на морската столица, за 
които ще бъде осигуре-
но финансиране. Като 
част от инвестиционната 
програма е подготвен 
и Индикативен списък 
с резервни проекти на 

обща стойност малко 
над 42 млн. лв. Сред тях 
са трета фаза на проекта 
за интегриран градски 
транспорт, естетизация 
и модернизация на прос-
транства, както и благо-
устрояване на междуб-
локови участъци. 

Енергийната ефективност е приоритет         в строителните планове на Столична общинаЕнергийната ефективност е приоритет         в строителните планове на Столична общинаЕнергийната ефективност е приоритет         в строителните планове на Столична общинаЕнергийната ефективност е приоритет         в строителните планове на Столична община

30 млн. лв. инвестира    София в детски градини и училища

Русе обръща лице към 
дунава с реконструкция 
на крайбрежната зона. 
Изграждането на пано-
рамна велосипедна алея, 
сцени на открито, детски 
и фитнес площадки са 
само част от планирани-
те дейности за благоус-
трояване на русенския 
кей и превръщането му 
в предпочитано място 
за отдих и забавление 
край реката. В инвести-
ционната програма на 
русенската община са 
заложени 56 млн. лв., 

които ще се инвестират 
в пет важни проекта. 
Първият инвестиционен 
приоритет е реализаци-
ята на следващия етап 
от проекта „Интегри-
ран градски транспорт". 
Предвижда се да бъде 
изграден надлез меж-
ду русенските квартали 
„Родина“ 3 и „Чародей-
ка“ и пешеходна зона по 
ул. „Чипровци“. Окол-
ните пространства ще 
бъдат благоустроени. Ще 
се извърши реконструк-
ция на пешеходния под-

лез при Математическа 
гимназия „Баба Тонка“, 
зоната за обществен от-
дих по крайбрежната 
ивица, в района на жп 
прелеза на Речна гара до 
ул. „Мостова“, както и 
на ул. „Шипка“.

„Градска среда“ е вто-
рото направление, по 
което община Русе ще 
работи. Близо 17 млн. лв. 
ще бъдат инвестирани в 
реконструкция и рехаби-
литация на крайбрежна-
та зона. Изграждането на 
нова кейова стена и яхте-

но пристанище са само 
част от плануваните дей-
ности, с които градът ще 
се утвърди като едно по-
чисто, приветливо и без-
опасно място за живеене. 
От общината са предви-
дили и монтирането на 
нови указателни табели, 
които да улеснят достъпа 
на туристи от крайбре-
жието до основните за-
бележителности в града 
и региона. централна-
та крайбрежна зона на 
Русе обхваща територи-
ята от Речна гара до ул. 
„Мостова". На основна-
та придунавска тераса 
алеята се реконструира 
и разширява с цел за-
пазване и обогатяване 
на нейното значение. Тя 
реално ще осъществява 
няколко важни функции 
като главна алея за пе-
шеходци и локално об-
служваща пристигащите 
туристи по реката. На 
две места в района са 
предвидени амфитеат-
рални площадки за изя-
ви и концерти. В парка 
ще има и места за от-

дих, както и декоративни 
пластики. Ще се обнови 
и осветлението в пар-
ковете и алеите с нови 
LED осветителни тела и 
нови прожектори. Сред 
приоритетните проекти 
е и дългоочакваната ре-
хабилитация на Парка на 
младежта, който е едно 
от любимите места за от-
дих на русенци. Част от 
предвидените дейности 
са свързани с полагане-
то на нова настилка по 
алеите, изграждането на 
лятна естрада и читалня 
на открито, алеи за джо-
гинг, а за любителите 
на колоезденето - нови 
велосипедни трасета и 
байк-парк. През следва-
щия програмен период е 
планирано да бъдат осъ-
ществени два социални 
проекта. С финансира-
нето по ОП „Региони в 
растеж“ Ще бъдат изгра-
дени социални жилища 
за настаняване на лица 
от малцинствени групи 
и социално слаби, които 
не могат да се ползват от 
условията на жилищното 

настаняване на община-
та. Предвидени са и ре-
монтни дейности, и мер-
ки за енергийна ефек-
тивност на Комплекс за 
социални услуги за деца 
и семейства. Четвърти-
ят инвестиционен при-
оритет е насочен към 
„Образователна инфра-
структура“. Очаква се 
реализацията на знакови 
проекти, които местни-
те хора отдавна очакват 
и, които ще променят 
облика на Русе. „Зеле-
на светлина“ е дадена и 
на проект за ремонт на 
пет сгради от образова-
телната инфраструктура 
на града. Предложени-
ето включва изгражда-
не на спортни площад-
ки, облагородяване на 
дворни пространства и 
внедряване на мерки за 
енергийна ефективност. 
В проекта е заложено и 
осигуряване на достъп-
на архитектурна среда, 
включително за хора с 
увреждания. Проектното 
предложение е на стой-
ност 12,4 млн. лв.

Крайбрежна ивица и ремонт на улици сред проектите на Русе

Транспортът отново на фокус във Варна
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Поли ВАСИЛЕВА

Общината в Монтана 
изпълнява амбициозна 
строителна програма, 
съобщи кметът Златко 
Живков. В момента се 
работи на 41 обекта и 
въпреки горещините, 
строителите няма да 
спират работа. Те полу-

чават от общината ми-
нерална вода по обек-
тите.

Вече е завършен ре-
монтът на над 20 улици 
в града и в 8 от селата 
на общината. Сред тях 
най-важен е участъкът 
от главния булевард 
„Трети март“ и кръсто-
вището между него и 
улица „димитър ерий-

ски“, което е било раз-
рушено от преминава-
щите през града тирове 
по време на изгражда-
не на обходния път на 
Монтана. Поправени са 
и междуселските пъти-
ща - Клисурица - Сла-
вотин, Николово - дол-
но Белотинци, Габров-
ница - Вирове. Работи 
се по изграждане на 

детска градина в Мон-
тана, прави се ремонт 
на кметството и учи-
лището в Габровница, 
център за интеграция 
на местните роми, из-
граждат се храмове в 
Крапчене, Войници и 
Трифоново, ремонти-
рат се църкви в села-
та. Средствата са оси-
гурени от бюджета на 
общината. 2,2 млн. лв. 
са осигурени по бълга-
ро-швейцарска програ-
ма за сътрудничество. 
Общината в Монтана е 
получила допълнител-
на субсидия от каби-
нета и има осигурени 
750 000 лв. за основен 
ремонт на улиците „6 
септември“ и „Янтра“ и  
750 000 лв. за довърш-
ване строителството 
на православния храм 
„Свети дух“. На храма 
се работи и в горещи-
те летни дни. целта ни 
е до началото на сеп-
тември да изпълним 90 
процента от строител-
ната програма на общи-
ната за 2016-а, допълни 
Златко Живков.

Общината подготвя 

изпълнението и на ин-
вестиционна програма, 
за която подписа спо-
разумение за финанси-
ране чрез оперативната 
програма „Региони в 
растеж“. То е в размер 
на 19 млн. лв. В късната 
есен ще започне изпъл-
нението на два проекта, 
с които се предвижда 
обновление на 4 пар-
ка, 2 училища, 2 детски 
градини и на булевард 
„Хаджи димитър“, а 
от следващата година - 
ремонт на сградата на 
читалище „Разум“. В 
момента текат процеду-
ри за избор на изпъл-

нител и разработка на 
последните технически 
проекти. Строителните 
работи трябва да при-
ключат до 2019 г.

Обновлението на че-
тирите парка ще проме-
ни коренно облика на 
Монтана, защото два от 
тях - градската градина 
и „Монтанезиум“, се 
намират в центъра на 
града. другите два са 
„Огоста“ и „Калето“. 
„Калето“ води към ис-
торическата антична 
крепост Монтана и ще 
допринесе за увелича-
ване броя на туристите, 
които идват в града.

най-сериозен в „Красно 
село“, „Триадица“, „Лю-
лин“ и „Младост“. Про-
блемът не е толкова в 
недостига на средства, 
колкото в липсата на сво-
бодни общински терени, 
на които да се строи, или 
имоти за преустрояване 
в детски заведения. Най-
тежко е положението в 
центъра.

Инвестициите в учили-

ща и детски заведения са 
свързани и със стремежа 
на общината да увеличи 
енергийната ефективност, 
като намали потреблени-
ето на енергия. За 2016 г. 
в 26 от обектите в сферата 
на образованието - учили-
ща и детски градини, ще 
бъдат изпълнени такива 
мерки, които включват 
използването на възобно-
вяеми енергийни източ-

ници. Постепенно се за-
менят старите горивни 
инсталации с нови по-
екологични. Свежда се до 
минимум употребата на 
течно гориво за отопле-
ние. целта в следващите 
години да се прекрати из-
ползването му в общин-
ските обекти, защото е по-
скъпо и замърсява околна-
та среда.

В програмата за модер-

низация на София вли-
зат и реконструкцията на 
дворовете на учебните 
заведения. През тази го-
дина ще се работи в сгра-
ди в районите „Надежда“, 
„Връбница“ и „Илинден“. 
Планира се разширение 
на 9-а Френска езикова 
гимназия в район „Сре-
дец“, а в областта на со-
циалната инфраструктура 
- обновяване и изгражда-

не на социални заведения 
на стойност 12,5 млн. лв.

Столична община пред-
вижда още средства за 
ремонт на 6 физкултурни 
салона, продължава и из-
граждането на фитнеси на 
открито. Има подготвени 
проекти за изграждане на 
още две училищни спорт-
ни зали във Френската 
гимназия и в Първа ан-
глийска гимназия. Те са 
за разширение на учи-
лищата, но включват и 
големи, модерни спортни 

зали. Това лято ще бъдат 
изградени общо 6 фитне-
са, ще бъдат ремонтирани 
21 спортни площадки, ще 
продължи и поставянето 
на тенис маси на откри-
то основно в парковете и 
градинките. 

Вече във всички 198 
общински детски гради-
ни в София има зали за 
спорт, а в 70 има и изгра-
дени басейни. През 2015 
г. в столицата са били из-
градени 5 нови зали, от-
читат от общината.

25,5 млн. лв. по опера-
тивна програма „Региони 
в растеж“ ще получи об-
щина Ямбол за реализа-
ция на инвестиционната 
си програма. Това стана 
ясно, след като админи-
страцията сключи спо-
разумение с Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството за изпълнение на 
интегрирания си план за 
градско възстановяване 
и развитие. Одобрената 
инвестиционна програма 
е със срок на действие 
до 31 декември 2023 г. В 
нея са включени общо 11 
основни и 12 резервни 
обекта от градската сре-
да, образователна, соци-
ална и културна инфра-
структура.

до края на юли общи-
ната ще подаде проектни 
предложения за 50 про-
цента от общия бюджет 
на програмата. Приори-
тет сред тях имат цен-
тралните паркови площи, 
източно от Безистена, 
между ул. „Г. Раковски“ 
и ул. „Търговска“; учас-
тъкът от ул. „Г. С. Раков-

ски“ между пресечката с 
ул. „Преслав“ и ул. „Ген. 
Вл. Заимов“; ул. „Пре-
слав“ в частта й от пл. 
„Боровец“ до пресечката 
с ул. „акация“; детски 
ясли „Мечо Пух“; ОдЗ 
№ 14 „Свобода“ - сграда 
на ул. „ал. Стамболий-
ски“ № 78; ОдЗ „Пламъ-
че“ - сграда детски ясли 
„Слънчево детство“; СОУ 
„Св. Климент Охридски“.

На следващ етап ще 
бъдат изготвени и про-
ектни предложения за 
основните обекти от кул-
турната инфраструктура: 
Художествената галерия 
„Жорж Папазов“, Мла-
дежкия дом и Музей на 
бойната слава, както и за 
изграждане на Кризисен 
център.

Одобрената програма 
включва също резервни 
обекти, които ще могат 
да бъдат осъществени, в 
случай че при изпълне-
нието на приоритетните 
се реализират икономии 
или остане неизразходван 
ресурс по оперативната 
програма, уточняват от 
община Ямбол.

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 

Енергийната ефективност е приоритет         в строителните планове на Столична община

Ямбол ще грейне с пари 
по програма “Региони в 
растежУ

Обновяват инфраструктурата в Ямбол 
с 25,5 млн. лв.

не на социални заведения зали. Това лято ще бъдат Енергийната ефективност е приоритет         в строителните планове на Столична общинаЕнергийната ефективност е приоритет         в строителните планове на Столична общинаЕнергийната ефективност е приоритет         в строителните планове на Столична община

30 млн. лв. инвестира    София в детски градини и училища

Монтана ще изпълни капиталовата си програма до началото на септември



6 25 - 31 юли 2016 г.
БРОЙ 27 (1151)

Проблемите са свързани с големия брой проектни документи и отсъствието на института на „мълчаливото съгласие“

ИНТеРВЮ

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Промените на парче влошават условията 
за бизнес и отблъскват инвеститорите

Разговаря  
Илияна КАРАЛАНОВА

- Инж. Спасова, спо-
ред доклад на Българ-
ското общество по стро-
ително право (БОСП), 
възложен от КСБ - Об-
ластно представителство 
София, процедурите за 
издаване на разрешения 
за строеж у нас са много 
по-тежки в сравнение 
с тези в Англия, Герма-
ния, Франция и Италия. 
Защо?

- У нас няма ясна стра-
тегия. Когато се правят 
промени, винаги надделя-
ват частни интереси на ло-
бита, които се опитват да 
запазят периметър или да 
спечелят нещо днес, без 
да мислят за бъдещето. За 
съжаление единственото 
ни спасение са европей-
ските бюрократи, които 
искат от България всеки 
семестър да отчита какви 
мерки за облекчение на 
режима са предприети. 
Жалкото е, че вместо да 
се поучим от останалите 
европейски държави и да 
облекчим режима за раз-
решения за строеж, ние 

добавяме допълнителни 
регулации и проектни час-
ти след всяко изменение 
на европейските директи-
ви. Промените на парче, 
водени от европейските 
директиви и регулации 
или интересите на някое 
лоби, все повече влоша-
ват условията за правене 
на бизнес и отблъскват 
инвеститорите. Бремето е 
непосилно и за собствени-
ци на еднофамилни къщи 
и малки обекти.

- Докладът е направен 
на базата на Ваша дисер-
тация в Кингс Колидж - 
Лондон. Как британците 
се справят с бюрокраци-
ята? 

- Облекчаването на бю-
рокрацията при тях е по-
следователна политика: 
например правителството 

на Обединеното кралство 
има специална уеб стра-
ница „Режем Червената 
лента“, на която се прием-
ат предложения за облек-
чаване на бюрокрацията и 
се прави преглед на ефек-
тивността на общинската 
администрация. Идиомът 
„Червена лента“ означа-
ва прекалена регулация 
и излишна администра-
тивна тежест. Терминът 

води началото си от ХVI 
век, когато в Испания и 
англия са връзвали с чер-
вена лента най-важните 
административни досиета. 
При строителния контрол 
през 1984 г. се въвежда 
конкурентен режим на 
частен и общински кон-
трол за проектирането и 
строителството. англий-
ският режим е с най-малка 
административна тежест 
в сравнение с другите ев-
ропейски държави, като в 
същото време се проверя-
ват повече проектни части 
за обществени строежи в 
сравнение с Франция, Гер-
мания и Италия.

- Бихте ли посочили 
примери - колко време и 
документи са необходи-
ми за издаване на разре-
шение за строеж в Бъл-

гария и колко в някоя 
от водещите европейски 
държави?

- Сроковете по ЗУТ не 
са проблем, ако се спазват 
разпоредбите. Прекомер-
но големият брой проект-
ни документи, липсата на 
процедура за уведомле-
ние за строежи с по-нисък 
риск и отсъствието на ин-
ститута на „мълчаливото 
съгласие“ са основните 

проблеми. Например кон-
кретните проекти, срав-
нени в изготвения мул-
тикритериален анализ, 
са еднофамилна сграда 
и медицински център. За 
къщата се представят за 
одобряване за разрешение 
за строеж само 3 проектни 
документа в англия, 9 в 
Германия, 11 във Фран-
ция, 33 в Италия, а в Бъл-
гария минимум 55. За ме-
дицинския център в Гер-
мания се представят 10, 
във Франция 18, в Италия 
39, в англия 41, а в Бълга-
рия 86 проектни докумен-
та (записки и чертежи).

- Какви нормативни 
стъпки са необходими, за 
да се върви към опростя-
ване на бюрократичното 
строително законодател-
ство?

- Промени на няколко 
члена от ЗУТ и Наредба 4 
за обхвата и съдържанието 
на инвестиционните про-
екти биха довели до осеза-
емо облекчение на режима 
за строежите с нисък и 
среден риск, без това да се 
отрази на безопасността.

естествено, могат да 

се направят много други 
неща, които ще подобрят 
режима, но за тях са не-
обходими повече консул-
тации и решимост да се 
върви напред, а не да се 
обслужват отделни инте-
реси:

Например във Франция 
всички участници в строи-
телството се дисциплини-
рат чрез застрахователния 
режим. У нас застраховки 
се правят формално и без 
анализ на риска. 

Строителните техно-
логии се развиват бързо. 
Много процеси се автома-
тизират, стандартизират 
се строителни системи 
и проектни решения. В 
другите страни все повече 
навлиза частното серти-
фициране на специализи-
раните дейности, които се 
изпълняват от регистри-
рани лица с необходимата 
квалификация, оборудва-
не и застраховки. Така се 
гарантира качеството и 
спазването на норматив-

ните изисквания за тези 
дейности, които в този 
случай са освободени от 
общия режим на строите-
лен контрол. докато при 
нас това се прави само 
при малките поднадзор-
ни съоръжения, в англия 
има вече 20 вида строи-
телни дейности, които се 
изпълняват от регистри-
рани компетентни лица 
(дограми, изолации, ин-
сталации); в Италия не се 
изискват проекти за сил-
нотоковите и слаботоко-
вите електрически и ОВК 

инсталации, ако те се из-
пълняват от лицензирани 
професионалисти. 

държавата прехвър-
ли част от функциите на 
строителния контрол на 
консултанта, но негова-
та дейност за съжаление 
все повече се изпразва 
от съдържание. За да се 
облекчи режимът, трябва 
да има закон за консул-
тантската дейност, като 
се въведат по-високи из-
исквания към регистри-
раните фирми: членство в 
браншовата организация, 
постоянно повишаване на 
квалификацията на екс-
пертите, поддържане на 
определен екип, включ-
ващ основните специал-
ности на трудов договор, 
проектантска правоспо-
собност при оценяване на 
съответната проектна част. 

- Ако се приеме пред-
ложението ДНСК отново 
да поеме контрола върху 
обектите четвърта, пета 
и шеста категория, няма 
ли това да усложни още 
повече процедурите? 

- Всичко зависи от това 
как точно се формулират 
процедурите: ако има ре-
гистрационен режим по 
електронен път с мини-
мално участие на админи-
страцията, ясни разумни 
санкции за нарушения, 
които важат за всички на-
рушители, какво значение 
има кой ще изпълнява кон-
трола? ако има прозрач-
ност и проследимост, не 
само че ще намалее бюро-
крацията, но и ще се съз-
дадат електронни досиета 
на строежите, които могат 
да послужат както за пос-
ледващ контрол от всички 
органи, така и за бъдещи 
реконструкции, укрепва-
ния или преустройства.

- Организацията Ви е 
съвсем млада - учредена 
е през април 2015 г. Как-
во постигнахте за това 
кратко време?

- Подготвихме и по-
стоянно обновяваме уеб 
страница, с публикации 
в раздели „Законодател-
ство“, „договори“ и „Раз-
решаване на споровете“, 
която съдържа и специал-
но подготвени за БОСП 
материали по темите.

На годишната конфе-
ренция на европейското 
общество по строително 

право през 2015 г. в Лон-
дон бяхме приети за пъл-
ноправен член.

Периодично събираме 
членовете и каним гости, 
като презентираме и де-
батираме на определена 
актуална тема в сферата 
на строителното право.

Организираме обучения 
по ЗУТ и ЗОП. Участваме 
активно в дейностите на 
международните органи-
зации във връзка с типови 
договори и разрешаване 
на споровете като FIDIC, 
ICC, DRBF. Като поддър-
жаща организация под-
помагаме първата конфе-
ренция на Фондацията на 
комисиите за разрешаване 
на споровете DRBF, коя-
то ще събере светилата в 
тази област на 3 и 4 ноем-
ври 2016 г. в София. 

По възлагане на КСБ 
подготвихме типови до-
говори за строителство и 
инженеринг на база Жъл-
та и Червена книга на ФИ-
дИК. Ревизия 1 от 28 яну-
ари 2016 г. бе предадена 
на КСБ и разпространена 
заедно с ръководствата по 
приложението на догово-
рите.

Създадена бе Законода-
телна комисия към УС на 
БОСП с председател адво-
кат Валентина Бакалова, 
която подготвя станови-
щата по нормативните до-
кументи.

- Университетът по 
архитектура, строител-
ство и геодезия (УАСГ) е 
член на БОСП. Как об-
щото ви сътрудничество 
рефлектира върху опита 
на младите хора - студен-
ти във вуза?

- Нашата политика е 
да каним безплатно до 10 
студенти и докторанти на 
обученията. Освен това 

събрахме информация за 
програмите по строително 
право във водещите уни-
верситети в България и 
с преподавателите, наши 
членове, ще анализираме 
как да се подобри обуче-
нието. Надяваме се в бъ-
деще да разработим съв-
местни проекти. 

Наш приоритет е да 
научим младите хора да 
работят с нормативната 
уредба и да прилагат най-
разпространените меж-
дународни договори на 
ФИдИК.

Инж. Адриана Спасова, председател на Българското общество по строително право (БОСП):

Адриана
С п а со ва  е 

с т р о и тел е н 
инженер, ма-
гистър стро-
ително право 
и разрешаване 
на споровете в 
Кингс Колидж 
- Лондон. Член 
е на КС на БА-
АИК,  както 
и на FIDIC и 
EFCA. Пред-
седател на УС 
на Българско-
то общество 
п о  с т р о и -
телно право 
(БОСП). Пред-
ставител на 
DRBF за Бъл-
гария.

Ако има прозрачност и проследимост, не само че ще 
намалее бюрокрацията, но и ще се създадат електрон-
ни досиета на строежите, които могат да послужат 
както за последващ контрол от всички органи, така и за 
бъдещи реконструкции, укрепвания или преустройства

Жалкото е, че вместо да се поучим от останалите 
европейски държави и да облекчим режима за 
разрешения за строеж, ние добавяме допълнителни 
регулации и проектни части след всяко изменение на 
европейските директиви
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- Защо избрахте да се 
реализирате в Бълга-
рия?

- Смятам, че всеки 
млад българин, завършил 
образованието си в Бълга-
рия, трябва да даде шанс 

на бъдещето си в стра-
ната. Невинаги нещата 
се получават. Трудно е 
навсякъде, в България е 
неясно и несигурно даже, 
но с желание, упорит 
труд, малко късмет и от-

даденост човек се добли-
жава с крачка към успеш-
ната реализация.

Обичам родината си 
и твърдо вярвам, че ако 
всеки полага усилия в 
собствената си сфера и 

работи с желание и прин-
ципи, България ще бъде 
едно по-добро място за 
живеене. Смятам, че една 
страна има нужда от мла-
ди, работещи, умни и ми-
слещи, хора за да върви 
напред. Все пак хората 
правят мястото. Жалко е, 
че останахме малко. 

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

- Проблемите, с кои-
то се налага да се борим 
ежедневно, са в доста 
широк спектър. Като се 
започне от творческия 
диалог с инвеститорите, 
и се стигне до борба с 
понякога доста объркани-
те и тромави процедури. 
За никого не е тайна, че 
неорганизираността и не-
компетентността поняко-
га на административните 
органи създава доста без-
порядък и проблеми на 
реално практикуващите 
архитекти.

От друга страна, бю-
джетните ограничения за 
всеки един проект, както 
и изискванията на ЗУТ 
превръщат работата ни 
в една голяма математи-
ческа главоблъсканица, 
чието решаване често не 

е лесно. Понякога архи-
тектът толкова се отда-
лечава от творческия съ-
зидателен процес, че се 
превръща в мениджър, 
парламентьор, психолог, 
организатор дори телефо-
нист. 

един друг немалък 
според мен проблем е, че 
архитектите са загубили 
силата и авторитета на 
своята гилдия. Тя трудно 
успява да защитава инте-
ресите на своите членове. 
Оттук следват ежедневни 
лични битки, които все-
ки от нас води в името 
на това да бъде разбран, 
чут, оценен, а работата 
му адекватно заплатена. В 
нашето бюро всеки знае 
своето място и сила и раз-
чита на другия. В целия 
процес на проектиране и 
реализация най-важна е 
екипната работа и дове-
рието между хората по 
цялата верига. 

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

- Всеки млад човек би 
трябвало да притежава 
социална ангажираност и 
гражданска съвест. архи-
тектите от „есенти Рачин-
ски“ търсим възможности 

за участие във всякакъв 
тип инициативи, в които 
можем да бъдем полезни. 
Разбира се, насочени сме 
към проекти, които касаят 
естетизацията на града 
ни, развиваме и работим 
такива проекти. През 
2012 г. наш проект спече-
ли трето място в конкурса 
за естетизация и модер-
низация на пешеходните 
зони на града.

аз лично имам инте-
рес към развитието на 
творчески инициативи с 
деца и подрастващи.Това 
е причината и да взема 
участие в първия ABLE 
Mentor за Варна през 
2015 г. Смятам, че изку-
ството и одухотвореност-
та все по-малко присъст-
ват в живота на хората 
и бих участвала в каузи, 
които променят това. В 
тази връзка през лятото 
на 2015-а организирахме 
с подкрепата на „Мла-
дежки проекти“ към Об-
щина Варна поредица от 
пленери по рисуване на 
открито, безплатни и дос-
тъпни за всички. Хората 
имат нужда от красота и 
творчество, за да бъдат 
по-добри, ние искаме да 
им напомним за това.

България има нужда от млади, работещи, умни и мислещи хора, за да върви напред

МЛадИТе В БРаНШа

Бюджетните ограничения за проектите и изискванията на ЗУТ 
превръщат работата ни в математическа главоблъсканица

ПРОЕкТИ

Арх. Стилияна Рачинска:

Стилияна Рачинска завършва 
Природо-математическата гимна-
зия „Акад. Никола Обрешков“, Бур-
гас, през 2001-ва. Висшето си обра-
зование получава в Университета 
по архитектура, строителство 
и геодезия - София. През 2007-а се 
дипломира в Катедра „Интериор 
и дизайн“ на Архитектурния фа-
култет.

В периода 2004-2010 г. работи в 
две от най-големите архитектур-
ни бюра в София - „Николов и Ни-
колов - Архитекти“ и „Иво Петров 
Архитекти“.

През 2010 г. заедно с арх. Нико-
лай Рачински основават архите-
ктурно бюро „Есенти Рачински“. 

В творческия опит на проек-
тантите присъстват над 200 
сгради, включително обществени, 
промишлени, ваканционни, много 
идейни разработки, подробни ус-
тройствени планове, проучвания 
и заснемания в цялата страна и в 
чужбина. Екипът търси баланса 
между практичната функция и са-
моцелната архитектура. В комби-
нацията между двете крайности 
се раждат успешните проекти.

Къща - реализация Къща - проект

Еднофамилна жилищна сграда Многофамилна жилищна сграда

Жилищна сграда
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Моят а  ваканция  е 
свързана с пристигането 
на сина ми от чужби-

на. Очакваме го да се 
прибере всеки момент 
за лятната си почивка. 
След като кацне в Бъл-
гария, ще заминем цяло-
то семейство за седмица 
за голф комплекс в Пи-
рин, където ще се от-
дадем на пълен релакс. 
Кътчето е изключител-
но приятно. Самата аз 
не играя голф, но мом-
четата са запалени по 
този спорт. докато те са 
на игрището, използвам 
времето, за да се отдам 
на СПа удоволствия, 

плуване и йога. Избрах-
ме мястото, защото ни е 
близо и ще имаме пове-
че време да се порадва-
ме на часовете, прекара-
но заедно. 

След като синът ми 
си замине, планираме 
да прекараме няколко 
дни по плажовете на Се-
верна Гърция, в района 
на Кавала. Това е една 
от любимите ни дести-
нации. Като цяло пре-
карваме лятото кротко 
и определено не сме по 
екстремните забавления.

активната ваканция за 
мен все още не е започ-
нала. досега ако съм си 
правел някакви почивки, 
те са били за по ден-два, 
и толкова. По-продъл-
жителен отдих все още 
не съм си давал. аз съм 
страстен риболовец и 
обикновено всяка сво-
бодна минута я използ-
вам да отмарям на някоя 

река, където мога да пус-
на и въдицата. Ходим по 
язовири, ловим и в мо-
рето, навсякъде, където 
чуем, че има риба. 

За мен това е начин за 
разпускане, едно прият-
но съчетаване на отди-
ха с хобито. Сега през 
август планирам една 
по-голяма разходка до 
Южна България. След 

това с приятели ще по-
обиколим реките  из 
Странджа. Там смятаме 
да направим един по-дъ-
лъг риболовен тур - око-
ло седмица. а евентуал-
но през септември, ако 
времето е благоприятно, 
ще пуснем въдици и в 
Гърция. За мен риболо-
вът е най-добрият начин 
за разпускане.

Арх. Анушка Костадинова, РК на КАБ - Благоевград:

Планирам голф в Пирин 
и море в Кавала

Разпускам най–добре 
с въдица в ръка

Арх. Иван Трендафилов, председател на РК на 
КАБ - Варна:

По принцип не съм 
по почивките, но ако 
някъде има интересна 
инициатива или култур-
но събитие, което би ме 
заинтригувало, с удо-
волствие пътувам, за да 
го посетя. да лежа две 
седмици по плажовете, 
определено не ме влече. 

Това лято не пла -
нирам ваканция. През 
август ще работя по 
инициативите на Ка-
марата, и най-вече по 

новия сайт, понеже ни 
е жизненонеобходим. 
Иска ми се преди но-
вата членска офанзива, 
която предстои през ок-
томври, електронната 
ни платформа да е в за-
вършен вид. целта е до 
средата на септември 
да разполагаме поне с 
основния модул и оттам 
нататък да надгражда-
ме. 

дори да отида на по-
чивка, ще мисля за ра-

бота, така че в момента 
няма смисъл, предпочи-
там да си свърша зада-
чите, за са съм спокоен. 
Сигурен съм, че и дру-
гите колеги, от които за-
виси това, ще бъдат на 
линия. Предстоят също 
промени в законодател-
ството, които трябва да 
се внесат до септември. 
За да не изпуснем тази 
възможност, ще порабо-
тим върху нашите пред-
ложения през лятото.

Арх. Борислав Игнатов, председател на КАБ:

Да лежа на плажа – 
това за мен не е почивка

Къде летуват   архитектите?
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Каквито и да са тем-
пературите навън и кол-
кото и летовници да има 
във Варна, не съм на ва-
канционна вълна. анга-

жиран съм изцяло освен 
с преките професионал-
ни проекти и с работата 
на КаБ. Като част от но-
вото ръководство на Ка-
марата с колегите имаме 
страшно много работа, 
планирали сме неща, по-
ставили сме срокове и не 
се очертава време за от-
пуска. Трябва да се свър-
ши голямо количество 
организационна работа и 
сега му е времето.

Иначе аз съм люби-
тел на морето и не само 
защото живея край него. 
дайвингът и подводната 

фотография са ми хоби. 
Заради тази страст пъ-
тувам на различни гео-
графски ширини, за да 
се гмуркам. Миналата 
година ходихме на дай-
винг сафари в египет. 
Това е различен тип по-
чивка от традиционните 
екскурзии или круизи. 
Беше хубаво преживява-
не и съм доволен, че ус-
пяхме да го реализира-
ме. Сега, за съжаление, 
регионът е неспокоен и 
не е за пътуване до там. 
Имам обаче спомените 
от миналата година. 

Не мога да открадна 
време за ваканция

По принцип съм дина-
мичен тип, пътувам мно-
го както по работа, така 
и за почивка. Навсякъде 
човек има какво да види, 
да научи и преживее. От 

всички дестинации по 
света обаче в Италия, 
Испания и Гърция се 
чувствам най-добре. Из-
ключвам Лазурния бряг. 
Френската Ривиера не ме 
привлича толкова, защо-
то каменистите плажове 
не са ми от любимите. 

Фен съм на дайвин-
га, кайсърфа и лодки-
те. Затова Гърция е сред 
най-удобните и често 
посещавани от мен и се-
мейството ми локации 
за спорт, релакс и заба-
вления. 

Тази година сме из-
брали райско местен-
це на втория ръкав на 

Халкидики. Плаж с фин 
бледорозов пясък и тюр-
коазеносиня вода - така 
изглеждат най-хубавите 
брегове в Гърция. дай-
върите - хората, които 
се гмуркаме и разглеж-
даме дъното на морето, 
оценяваме природните 
дадености.

За да имам перфект-
ната ваканция, освен до-
брото място, имам нужда 
от компанията на при-
ятели и задължително 
семейството ми. Казано 
накратко - плаж, море, 
лодки, приятели и лю-
бимите хора ме правят 
щастлив.

Арх. Радко Тодоров, РК на КАБ - Пловдив:

Арх. Мартин Христов, заместник-председател 
на УС на КАБ

В Италия, Испания и Гърция 
се чувствам в свои води

Обичам да релаксирам 
на морето. Няма значе-
ние дали ще е на Лазур-
ния бряг, или по родното 
Черноморие. Имам си и 
любими места, разбира 
се. едно от тях е Ривиера 
бийч. другата ми люби-
ма дестинация е Ница. 
Освен прекрасен плаж, 
градът има и впечатля-
ваща архитектура, руи-
ни, музеи и т.н. Въобще 
градът е много привле-
кателен за туристи. По 

принцип аз не планирам 
ваканциите си. Почивам 
винаги когато ми се при-
иска. Например опреде-
лям си три дни - петък, 
събота и неделя, и зами-
навам. След това пора-
ботя малко и отново мога 
да си отделя една седми-
ца за отдих. В това отно-
шение действам малко 
по-спонтанно. При мен 
всичко е емоционално и 
винаги вземам решения-
та на момента. 

Арх. Юрий Любомирски, председател на РК на КАБ - 
Велико Търново:

Обичам да релаксирам 
на Лазурния бряг

Къде летуват   архитектите?

Арх. Христов запечатва впечатляващите подводни градини и морски обитатели 
при гмурканията в Червено море



Всяко лято със се-
мейството ми избираме 
различна дестинация, за-
щото, ако е една и съща, 
ще ни омръзне. Не сме 
почитатели единствено 
на почивките на палатка. 
ако трябва да избираме 
между Южното и Север-
ното Черноморие, винаги 

предпочитаме да заминем 
на юг от Бургас. Синемо-
рец е едно от любимите 
ни места заради липсата 
на тълпи и усещането за 
спокойствие, което дава. 
държим да не е прена-
селено, за да можем да 
отдъхнем качествено.

Вече успяхме да си 

вземем кратка почивка в 
началото на лятото - хо-
дихме на море в Гърция. 
Хареса ни и мислим пак 
да се върнем. Засега оба-
че ни чака много работа. 
Когато насмогнем със за-
дачите, ще се наградим за 
добре свършената работа 
с още една ваканция.

Обичам спокойствието 
на Синеморец

Инж. Любомир Захариев, председател на РК на 
КИИП - Кюстендил:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В 
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Колата бързо се носи 
по сиво-синкавата лен-
та на виещото се шосе, 
обвиващо в прегръдката 
си маслиновите горич-
ки, фабриката за зехтин 
и множеството вили, на-
кацали сред цветя и деко-
ративни палми. Вдясно, 
в трепкащите багри на 
всички оттенъци на си-
ньото се разстила морето, 
сливащо се с безкрай-
ната дъга на хоризонта, 
очертаваща прехода към 
небесния свод. Сякаш за 
да подчертаят връзката си 
с тази безкрайна синева, 
която струи отвсякъде, в 
много от разпръснатите 
и искрящо бели къщич-
ки, прозорците, врати-
те, столовете и масите са 
боядисани в същия цвят. 
Разклоненията и указа-
телните табели също са в 

синьо, само исторически-
те места са отбелязани 
в кафяво. От радиото в 
автомобила се носи по-
зната гръцка мелодия за 
любовта и вечния неизка-
зан копнеж, дълбоко про-
никващ с много трепети в 
душата.

С всяка извивка на 
пътя се приближаваме 
към онова очарователно 
място, което открихме от-
давна, но сякаш там вре-
мето е застинало в своя 
вечен летеж. Спускаме 
се по наклона на агиос 
Николаос и спираме в 
сянката на няколко ста-
ри маслинови дръвчета, 
отразяващи с продълго-
ватите си листенца без-
бройните сипещи се от 
небето лъчи на превали-
лото зенита си слънце. 
Взимаме чадъра и пре-

сичаме пясъчната ивица, 
сред която на някои места 
са се сгушили мравуняци 
с върволици неуморни 
мравчици, бутащи само-
отвержено огромни зър-
на. Сядаме съвсем близо 
до самия бряг в стремежа 
си да усетим и попием 
напълно със сетивата си 
тези два свята - на ла-
скавия и местещ се под 
нас с всяка стъпка жълт 
като слънцето пясък и 
очарователно трепкащите 
вълнички на безкрайното 
море, съхранило цвета 
на разстилащото се над 
него небе. Пристъпваме 
към водата, която нежно 
ни обгръща и ни понася 
върху себе си, а белите 
чайки, летящи и често 
докосващи вълните, ни 
се струват като сънови-
дение.

Агиос Николаос – любимият 
ми плаж в Гърция

Инж. Иван Каралеев, председател на УС на КИИП:

САНИРАЙТЕ С
TONDACH®

лесно;

ефективно;

дълготрайно;

сигурно;

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

Моята ваканция вече 
свърши. В края на юни 
и началото на юли бях 
на санаториум, къде-
то се опитах да съче-
тая полезното с прият-
ното. едновременно с 
почивката си направих 
и малко лечебни про-
цедури, тъй като имам 
проблеми със ставите. 

Предвид естеството на 
работата ми и всеки-
дневното седене пред 
компютъра периодично 
имам нужда от рехаби-
литация. Иначе обичам 
да съм сред природата. 
И винаги предпочитам 
да прекарвам свободно-
то си време някъде из 
балканите. Морето не 

ми допада, действа ми 
натоварващо. Не бих 
казал, че имам конкрет-
но любимо място. На-
всякъде е хубаво, стига 
да си далеч от градската 
шумотевица. аз съм чо-
век, който търси спо-
койствието, и мога да 
кажа, че го намирам в 
планината.

За съжаление, тази 
година нито ми е ред, 
нито ми се пада да из-
лизам в отпуск. Очерта-
ва се да работя активно 
до края на сезона. Най-
много да успея да си 
открадна два-три дни 
и да отскоча до някое 
близко местенце. Но 
конкретна дестинация 
нямам. аз по професия 
съм геодезист и най-
благоприяното време, 
през което можем да си 
вършим работата, е про-

летно-летният сезон. 
Зимата и късната есен 
не са подходящи. При 
нас, както се казва, „ден 
година храни“. Гледа-
ме сега да си изчистим 
нещата, да си изпъл-
ним задачите, а като за-
хладнее, ще го даваме 
по-кротко. Не мога да 
кажа, че имаме някакви 
големи обекти, знаете, 
в тази част на страната 
не се изпълняват нито 
инфраструктурни про-
екти, нито пък има го-

лямо строителство. до 
големите обекти, които 
се изпълняват по евро-
пейски програми, изоб-
що не можем да стиг-
нем. Занимаваме се с 
по-дребни неща - или с 
някоя кооперация, или с 
отклонения от мрежата 
на инфраструктурните 
оператори. Основно от 
това се препитаваме. 
Но така или иначе сега 
е най-подходящото вре-
ме за работа. Така че ще 
почиваме през зимата. 

Навсякъде е хубаво, стига да си 
далеч от градската шумотевица

Ще открадна два–три дни за 
пътуване до някое близко местенце

Инж. Стефко Драгов, председател на РК на КИИП - 
Стара Загора:

Инж. Живко Иванов, председател на РК на КИИП - 
Плевен:

Къде летуват инженерите?
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 Силно еластичен и напълно водонеп-
ропусклив

 Предотвратява риска от изсоляване и 
замръзване

 Изгражда защитен слой за чувстви-
телни към влага основи

 Спомага за надеждното премостване 
на пукнатини

  Идеален за критични основи като 
пресни циментови замазки или бетон, 
дърво или смесени основи

 Подходящ за лепене на всички видове 
плочки и естествен камък при вътреш-
ни и външни условия

 Подходящ за непорести плочи с голе-
ми размери

кАЧЕСТВАТА НА
webertec smart protect

ЛИдеРИТе

Редица обществени и 
жилищни сгради, как-
то и немалко търгов-
ски обекти използват 
керамични плочки или 
естествен камък като 
покритие за дворове, 
веранди, стени или фа-
сади. Реализацията на 
такъв тип проекти изис-
ква полагане на плочки 
при външни условия. 
Сред най-честите при-
мери обаче са покри-
тията на балкони и те-
раси, които се използ-
ват като разширение на 
вътрешното простран-
ство.

екстремните темпе-
ратури и висока влаж-
но ст  са  само някои 
от факторите, с които 
трябва да се съобразим, 
изграждайки тези части 
на сградата. Балконите 
и терасите са подло-
жени на екстремни ус-
ловия, като например 
замръзване, топлина и 
механични натоварва-
ния.

Поради тези причи-
ни, независимо от до-
брото изпълнение на 
детайлите,  повечето 
балкони и тераси се 
амортизират във време-
то, протичат и изискват 
ремонт. Той трябва да 
се направи професио-
нално и с материали с 
гарантирано качество, 
така че тези сградни 
части да бъдат абслют-
но водонепроницаеми и 
да запазят своя декора-
тивен дизайн. 

Строителната прак-
тика и водената в годи-

ните статистика откро-
яват основните причи-
ни за течовете от откри-
ти тераси и балкони с 
настилки от керамични 
плочки. Климатичните 
промени и температур-
ните амплитуди, както 
и циклите замръзване и 
размразяване могат да 
доведат до нарушаване 
на структурата и покри-
тията, а това, от своя 

страна, води до теч в 
долните помещения.

РЕШЕНИЕТО

Разглеждайки бал-
конa или терасата като 
душ кабина, само че без 
да може да се спре вода-
та, се налага изводът, че 
правилната хидроизо-
лация е от съществено 

значение за керамична-
та конструкция на всяка 
област, която се намира 
над обитаемо простран-
ство. Основната задача 
е отвеждането на водата 
далеч от структурата с 
предотвратяване влагата 
да навлезе в сградата.

Хидроизолацията е 
най-важната стъпка, тъй 
като това е крайната ба-
риера срещу вредното 
въздействие на води-
те. Иновативната сил-
но еластична хидро-
изолация и лепило за 
плочки в един продукт 
- webertec smart protect, 
осигурява постигане на 
оптимална надеждност 
с минимум рискове. 

ПРЕДИМСТВАТА

Специалното на тази 
иновация е,  че след 
втвърдяване постигаме 
водоустойчиво лепило, 
което може да бъде из-
ползвано не само за фи-
ксиране на плочите. 

Голямата добавена 
стойност идва от дву-
компонентната система 
за хидроизолиране и ле-
пене в един продукт.

Както е  изве стно, 
най-различни оплаква-
ния в цялата строителна 
индустрия сочат, че при 
лепене на плочи по бал-
кони и тераси лепилото 
остава най-слабото зве-
но във веригата. 

Причината е, че тра-
диционните лепила за 
плочки са силно хиг-
роскопични. Честият им 
контакт с вода и влага 
при климатичните усло-
вия в нашите географ-
ски ширини ги прави 
трошливи и крехки по-
ради постоянните цикли 
на замръзване и размра-
зяване, а покритието 
губи якост с времето. 

Хидроизолирането и 
залепването с webertec 
smart protect не позволя-
ва навлизането на вода 
в конструкцията и по 
този начин намалява ри-
ска от изсоляване и зам-
ръзване. Чрез използва-
нето на само един про-
дукт за хидроизолиране 
и лепене се увеличава 
сигурността по отноше-
ние на изпълнението. 

П р и  п о л а г а н е  н а 
плочки апликатори -
те извършват различ-
ни  операции ,  напр . 

грундиране, изравня-
ване на основата, хи-
дроизолиране, лепене 
и фугиране. При тези 
операции гамата  от 
продукти, които тряб-
ва да бъдат постоянно 
налични за специали-
стите, е много голяма. 
Някои от тях могат да 
се заменят само от ед-
но-единствено решение 
- webertec smart protect. 
Това е много еластична, 
двукомпонентна систе-
ма, която съчетава три 
приложения: може да 
се използва като хидро-
изолация под плочки и 
в същото време високо-
технологично лепило за 
плочки. Също така раз-
граничава керамичната 
конструкция от критич-
ни основи. Иноватив-
ното и професионално 
решение спестява вре-
ме и улеснява работния 
процес. Това налага из-
ползването на по-малко 
и различни продукти и 
рискът, че може да се 
използва грешният про-
дукт, намалява. Всич-
ко това прави webertec 
smart protect отличен за 
използване на балкони 
и тераси.

webertec smart protect - хидроизолация 
и лепило за плочки в един продукт
Иновативната двукомпонентна система е най– сигурният начин за изграждане на керамична конструкция по балкони и тераси
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2.3. ЗИД на ЗКИР не 
отговаря на редица от 
заявените положителни 
намерения в представе-
ните мотиви към него

А) Не се постига съ-
средоточаване на обслуж-
ването на гражданите с 
кадастрална информа-
ция в един администра-
тивен орган, след като 
в ЗИд се предвижда да 
се дават правомощия на 
общинските служби по 
земеделие и на общин-
ските администрации да 
извършват от името на 
аГКК част от дейностите 
по административното 
обслужване с кадастрална 
информация. 

Б) Унифицирането в 
предоставянето на услуги 
с кадастрална информа-
ция и заплащането им ще 
доведе до повишаване на 
цената за крайния потре-
бител, защото към мо-
мента потребителите на 
информация от КВС за 
неурбанизираната тери-
тория заплащат по-ниски 
цени на МЗХ за същата 
информация, която биха 
получавали от аГКК след 
приемане на КККР. За ма-

щаба на засегнатите от 
увеличените такси фи-
зически и юридически 
лица, потребители на ка-
дастрална информация, 
може да се съди косвено 
от посоченото увеличе-
ние с 8.4 млн. хектара на 
площта, за която ще бъдат 
предоставяни услуги от 
аГКК след предвиденото 
„преобразуване“ на КВС 
в КККР;

В) Очакването за на-
маляване на финансовия 
ресурс, необходим за из-
работване на КККР, не е 
достоверно и е необосно-
вано. След предвиденото 
ускорено производство 
на КККР по облекчена-
та процедура по предло-
жения ЗИд на ЗКИР се 
предвижда отстранява-
нето на явни фактически 
грешки да се извършва от 
аГКК. Няма финансови 
разчети както за обема 
на тази дейност, така и 
за необходимите ресур-
си за това задължение на 
агенцията, която трябва 
да възлага изработване на 
проекти за изменение на 
КККР за отстраняване на 
явни фактически грешки. 

Няма финансово изра-
жение на потенциалната 
необходимост от обезще-
тения по реда на чл. 10б 
от Закона за собственост-
та и ползването на земе-
делските земи, съответно 
на чл. 6 и § 8 от Преход-
ните и заключителните 
разпоредби на Закона за 
възстановяване на соб-
ствеността върху гори-
те и земите от горския 
фонд или предвиденото 
отчуждаване по §6, т. 9 
от Преходните и заклю-
чителни разпоредби на 
ЗКИР вследствие от про-
ектите за изменение на 
КККР за отстраняването 
на явни фактически греш-
ки. Трябва да се отбележи 
също липсата на срокове 
при изпълнение на за-
дълженията на аГКК и 
МЗХ при изпълнение на 
процедурите по отстраня-
ване на явни фактически 
грешки;

Г) Твърдението, че съ-
средоточаването на ка-
дастралната информация 
в един административен 
орган ще даде възмож-
ност за по-бързо и об-
лекчено реализиране на 
големи инвестиционни 
проекти, не е вярно по 
следните причини: сама 
по себе си кадастралната 
карта е недостатъчна за 
реализирането на инфра-
структурни проекти. В 
тези случаи са необходи-
ми специализирани карти. 

Д) Твърдението от мо-
тивите „Въвеждането на 
системата на имотна ре-
гистрация в Република 
България е устойчива по-
литика и институциона-
лен ангажимент на бъл-
гарското правителство“ 
не отговаря на действи-
телното състояние на дей-
ностите по създаване на 
имотния регистър и се 
оборва от посочената ста-
тистика в същия абзац на 
текста, от който става ви-

дно, че към момента само 
5 от всички 113 съдеб-
ни района имат заповеди 
за въвеждане на имотен 
регистър, издадени през 
2006 г. Като че ли нароч-
но е пропуснат фактът, че 
даже и за тези пет съдеб-
ни райони няма заповед 
за въвеждане на имотен 
регистър. Както обемът 
на изпълнението (4.4%), 
така и годината на издава-
нето на съществуващите 
заповеди за въвеждане на 
имотен регистър не гово-
рят добре нито за устой-
чивостта на политиката, 
нито за институционал-
ния ангажимент на пра-
вителството. Трябва ясно 
да се подчертае, че неиз-
пълнението на задълже-
нията на Министерството 
на правосъдието и подве-
домствената му агенция 
по вписванията по създа-
ване на имотен регистър 
от влизането в сила на 
ЗКИР през 2000 г. и след 
създаването на агенцията 
по вписванията през 2004 
г. до сега, констатирани 
и в текста на мотивите 
към предлагания ЗИд на 
ЗКИР, са голям общест-
вен проблем за всички 
граждани и лица, соб-
ственици на недвижими 
имоти в България. Освен 
явното неизпълнение на 
частта от обществения 
договор за гарантиране 
на сигурността и публич-
ността на вписванията и 
предотвратяването на им-
отните измами се възпира 
и определеното със ЗКИР 
преминаване към имот-
на регистрация на соб-
ствеността на недвижими 
имоти, което се явява и 
огромна пречка за пости-
гане на целите и задачите 
на кадастъра.

Какво е 
притеснителното 
в управлението 
на геодезията и 

кадастъра?

От 2009 г. до сега по-
критието на страната с 
кадастрална информация 
се е увеличило с около 
1,5% и наближава 19%, 
постигнато за период от 
15 години. За това вре-
ме не е решен нито един 
от основните проблеми 
на кадастъра и имотния 
регистър. Все още не се 
е достигнало до явно об-
ществено недоволство, но 
не бива да се подминава 
фактът, че съществуват 
сериозни проблеми при 
обслужването на потре-
бителите с кадастрална 
информация - достатъчно 
е да се наблюдават опаш-
ките и се чуят открове-
ните мнения на чакащите 

изнервени граждани пред 
приемните на службите 
по ГКК. 

П р о б л е м и т е  п р е д 
аГКК, като единствена-
та държавна институция, 
отговорна за геодезията, 
картографията и кадас-
търа в България, се на-
трупват и задълбочават, 
но не се забелязва воля и 
визия за набелязване на 
мерки за решаването им. 
да, аГКК няма законо-
дателна инициатива, не 
може сама без помощта 
на принципала (МРРБ) 
да решава нормотворче-
ските и междуведомстве-
ните проблеми, но ръко-
водството и експертите 
на агенцията са длъжни 
да подготвят ефективни 
мерки за преодоляването 
на създалите се пробле-
ми, да ги обсъдят с про-
фесионалните общности 

(геодезисти, нотариуси, 
адвокати) и с потребите-
лите и да търсят тяхната 
експертиза. За това са не-
обходими анализ и визия, 
необходими са експерти 
и ръководители, които да 
ги изработят и да форми-
рат политиката на секто-
ра и накрая да имат са-
мочувствие да отстояват 
професионални позиции 
с технократски аргумен-
ти при формирането на 
мнение у политиците за 
взимането на адекватни 
решения. 

Такъв анализ трябва да 
се направи от хора, които 
са участници в процесите 
на създаването на кадас-
трални и специализирани 
карти, на имотен регис-
тър, на реституция и при-
ватизация, на устройстве-
но планиране, при сделки 
и учредяване на вещни 
права и тежести върху не-
движимата собственост. 
Нека в този анализ да 
участват политици, екс-
перти (от държавната и 
общинската администра-
ция, от съдебната систе-
ма, от данъчната адми-
нистрация, от банковата 
сфера, от частния сектор 
и т.н.), журналисти, граж-
дани и други ползватели 

на услуги в сферата на 
инвестиционния процес - 
с една дума всички, които 
мислят, че има с какво и 
искат да допринесат за 
промяна на сегашната си-
туация както в сферата на 
кадастъра и геодезията, 
така и във всички аспекти 
на ежедневието, които 
имат отношение към не-
движимата собственост, 
разпореждането с нея и 
нейното ползване.

Има ли такива ръко-
водители и експерти в 
МРРБ и аГКК в момента, 
извършван ли е анализ, 
разработена ли е визия, 
формира ли се държавна 
секторна политика в об-
ластта на геодезията и ка-
дастъра? Състоянието на 
дейностите по геодезия и 
кадастър говорят сами за 
себе си и сочат отрица-
телните отговори на така 

поставените въпроси. 
Най-фрапиращото в си-

туацията е, че въпреки 
управленческата безпо-
мощност и експертна не-
състоятелност на тези, 
които по силата на зае-
маните от тях постове и 
длъжности са отговорни 
за настоящето и бъдещето 
на геодезията и кадастъра 
в България (от министър 
и ресорен зам.-министър 
на МРРБ, през съветници 
в МРРБ, до ръководство 
на аГКК), те се изжи-
вяват като безпогрешни 
администратори, откро-
вено нежелаещи да чуят 
други мнения и стано-
вища, недопускащи про-
фесионални аргументи 
да влияят върху полити-
чески „коректното“ им 
самомнение. Свидетели 
сме на демонстрация на 
надменен непукизъм към 
позициите, изразявани от 
геодезическата колегия, и 
липса на реално желание 
за диалог по съществени-
те теми на професията ни. 

Свидетели сме на из-
казвания,  бликащи от 
некомпетентност, подоб-
ни на това на министър 
Павлова от 19.06.2016 г. 
във в. „Стандарт“: „В На-
родното събрание вече е 

ПОЗИцИЯ

Държавна политика ли е случващото се в областта на геодезията и кадастъра в България?
Продължение от миналия брой

Инж. Цветен Боев, д-р инж. Иван Калчев - представители на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ):

Крайно време е да отстояваме тезата, че професи-
оналисти и експерти трябва да се заемат с визията и 
управлението на технократски области като кадас-
търа и геодезия, а икономистите, географите и юрис-
тите да се занимават с дейности в тяхната сфера на 
компетентност! 

В тази посока са и положените усилия за изработ-
ване на визията за основните насоки за развитието на 
геодезията, картографията и кадастъра в България, 
приета като обобщаващ документ от Първия геоде-
зически събор, проведен на 6 февруари 2016 г. С подпис-
ването на този документ геодезическите организации 
заявиха позицията на професионалната ни общност 
относно бъдещето на геодезията, картографията и 
кадастъра. Остава политическото и техническото 
ръководство на администрацията да ги чуе, осмисли 
и намери воля да ги използва при формирането на дър-
жавната секторна политика, а не да ги игнорира!Инж. Цветен Боев
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внесен законопроект за 
дигитализация на кар-
тите на възстановена-
та собственост и нана-
сянето им в кадастъра 
- разкри още регионал-
ният министър. - Бла-
годарение на него Бъл-
гария ще може да по-
стигне изцяло покритие 
с кадастрални карти. 
Грешките в картите 
на възстановената соб-
ственост сега са между 
40 и 50%.“ За пореден 
път министър Павлова се 
изказва абсолютно непод-
готвена по темата Када-
стър! Не е задължително 
за икономист, какъвто е 
г-жа Павлова, да знае що 
е то кадастър, но за ре-
сорен министър е недо-
пустимо да демонстрира 
такава некомпетентност! 
а с необоснованото твър-
дение, че в КВС грешките 

са 40-50%, всъщност бла-
мира внесения от МРРБ 
чрез Министерския съвет 
законопроект - ако източ-
никът е толкова неточен 
според министъра, какво 
ли ще е качеството на ка-
дастралните карти, про-
изведени от него?!? Поне 
да имаше някой от адми-
нистрацията на МРРБ и 
подчинената й аГКК да 
подскаже на министър 
Павлова, че КВС пона-
чало са създавани в ди-
гитален вид и няма как 
тепърва да се дигитали-
зират! Освен негативното 
впечатление относно раз-
бирането на темата Када-
стър от страна на минис-
търа на МРРБ, тези необ-
мислени и несъстоятелни 
изказвания внушават по 
недопустим начин и от-
рицателни обществени 
настроения към геодези-
ческата професионална 
общност.

Какво трябва да се 
направи?

Считаме за целесъо-
бразно да припомним ви-
зията на геодезическите 
професионални организа-
ции за основните насоки 

за развитието на геодези-
ята, картографията и ка-
дастъра в България, при-
ети като обобщаващ доку-
мент от Първия геодези-
чески събор от 06.02.2016 
г. Накратко, те предвиж-
дат следните мерки:

А) Ускоряване на про-
це са по създаване на 
КККР, като необходимите 
инвестиции да бъдат до-
бре планирани, за да се 
избегнат прекъсвания на 
реформата и се съобразят 
с реално получаваната 
възвращаемост от кадас-
трални услуги, показваща 
самофинансиране на дей-
ността.

Б) Необходимо е спеш-
но да се намерят начи-
ни за възстановяване на 
доверието на общество-
то в кадастъра и устрой-
ственото планиране чрез 
намиране  на  баланса 

при преобразуване КВС 
в КККР между изисква-
нията за минимално из-
разходване на публични 
средства и техническите 
изисквания за постигане 
на оптимална точност. 

В) Подобряване на об-
служването на населе-
нието и бизнеса с кадас-
трална информация чрез 
разясняване на всички 
възможни приложения на 
кадастралната информа-
ция, изграждане и под-
държане на капацитет 
и авторитет на админи-
страцията и правоспо-
собните лица, включване 
на правоспособните лица 
по ЗКИР в списъка на 
лицата, които да могат да 
предоставят информация 
от Кадастралната админи-
стративна информацион-
на система - КаИС. Уве-
личаване на ползвателите 
и на сферите на ползване 
на пространствена ин-
формация.

Г)  активизиране на 
дейностите по геодезия и 
картография и доразвива-
не и усъвършенстване на 
нормативната база в на-
шата професионална об-
ласт чрез хармонизиране 
на националната норма-
тивна уредба с междуна-

родно приети стандарти.
Д) Повишаване точ-

ността, качеството и при-
ложимостта на кадастъра 
чрез:

 a) Засилване на кон-
трола при изпълнение и 
приемане на геодезиче-
ски и кадастрални дей-
ности; 

b)  Внедряване и из-
ползване на съвременни 
и нови технологии за съ-
биране на пространстве-
на информация;

c) Промени на норма-
тивните документи за съ-
държанието на кадастъра 
за постепенно включва-
не на специализирана и 
пространствена инфор-
мация в базата данни на 
системата за поземлена 
администрация;

d)  Преминаване към 
три- и четиримерен мо-
дел на пространствените 
данни в информационна-
та система на кадастъра и 
специализираните данни;

e) Изграждане на мно-
гофункционална инфор-
мационна  система  за 
администрация на прос-
транствените данни (мно-
гоцелеви кадастър).

Е) Инвестиции в науч-
ни изследвания в облас-
тта на геодезията, картог-
рафията и кадастъра, кои-
то да са приложно-прак-
тически ориентирани.

Ж) да се подобри диа-
логът между заинтересо-
ваните страни в областта 
на геодезията, картогра-

фията и кадастъра.
З)  Реформа в адми-

нистрацията, която да 
доведе до създаване на 
единна държавна струк-
тура, която да отговаря 
за гарантиране на пра-
вата на собствениците 
на недвижими имоти (в 
т.ч. държавата и общи-
ните). Тази структура да 
отговаря за създаването и 
задължителното ползва-
не на геопространствени 
данни при изготвяне на 
инвестиционни проек-
ти. Приоритети на тази 
структура трябва да бъде 
синхронизираното меж-
дуведомствено планиране 
на дейности за създаване 

и поддържане на прос-
транствена информация 
и организирането на цен-
трализирана система за 
осигуряване на простран-
ствени данни с много-
целева насоченост като 
основа на електронното 
правителство.

Заключение

В отговор на така де-
монстрираната самодос-
татъчност и в същото 
време управленческа не-
мощ от страна на дър-
жавната администрация 
геодезическите органи-
зации от неправителстве-

ния сектор трябва ясно да 
заявим несъгласието си с 
определяната ни роля на 
„лаещите“ в притчата за 
кервана. 

Ние не желаем да но-
сим професионалната от-
говорност за последстви-
ята от изпълнението на 
политически директиви 
без отчитане на техниче-
ски аргументи и принци-
пи! Обществото трябва 
да знае предварително 
последствията и кой носи 
вината за предстоящите 
проблеми след „ускоре-
ното“ създаване на ка-
дастрални карти при из-
пълнението на поредната 
политическа поръчка. 

ПОЗИцИЯ

Държавна политика ли е случващото се в областта на геодезията и кадастъра в България?
Инж. Цветен Боев, д-р инж. Иван Калчев - представители на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ):

Крайно време е да отстояваме тезата, че професи-
оналисти и експерти трябва да се заемат с визията и 
управлението на технократски области като кадас-
търа и геодезия, а икономистите, географите и юрис-
тите да се занимават с дейности в тяхната сфера на 
компетентност! 

В тази посока са и положените усилия за изработ-
ване на визията за основните насоки за развитието на 
геодезията, картографията и кадастъра в България, 
приета като обобщаващ документ от Първия геоде-
зически събор, проведен на 6 февруари 2016 г. С подпис-
ването на този документ геодезическите организации 
заявиха позицията на професионалната ни общност 
относно бъдещето на геодезията, картографията и 
кадастъра. Остава политическото и техническото 
ръководство на администрацията да ги чуе, осмисли 
и намери воля да ги използва при формирането на дър-
жавната секторна политика, а не да ги игнорира! Д-р инж. Иван Калчев

Региони с изработени кадастрални карти и регистри
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Икономическото развитие зависи 
и от националното ни самочувствие

Разговаря  
Илияна КАРАЛАНОВА

- Господин Мараджи-
ев, забранихте на об-
щинските служители да 
употребяват изразите 
„Не знам“ и „Не мога“. 
Усети ли се вече ефектът 
от мярката?

- Забраната е нефор-
мална и е една от пър-
вите, които издадох вед-
нага след встъпването 
си в длъжност миналата 
година. дори я написа-
хме на билбордове, които 
са поставени на входа на 
Стамболийски и на сгра-
дата на общината. Изда-
дох такова разпореждане 
за всичките си служители 
по почина на кмета на 
Бургас димитър Николов, 
защото също като него 
напълно споделям, че е 
неприемливо общински 
служител да връща граж-
даните с оправдания, че 
не знае или не може да 
свърши нещо. Липсата на 
компетентност за мен е 
недопустима, когато про-
фесията ти е в сферата на 
обслужването. ефектът 
вече е налице - в община-
та бяха привлечени да ра-
ботят хора, които винаги 
са били на принципа „Без 
не знам и не мога“. 

- Заварихте общината 
в незавидно финансово 
състояние, но въпреки 
това успяхте да реали-
зирате редица проекти 
с общински средства. 
Кои са най-важните сред 
тях?

- дълго време обясня-
вахме на хората колко е 
зле общината, и смятам, 
че е крайно време да за-
почнем да говорим по-
оптимистично. Всички 
вече са запознати с това 
колко пари дължим и към 
кого са дълговете ни. През 
тези месеци положихме 
усилия и успяхме да уве-
личим с над 800 000 лв. 
бюджета. Има и повиша-
ване на събираемостта 
на данъците, а това озна-
чава само едно - хората 
видяха, че парите им не 
изчезват неясно къде, а 
ги инвестираме в това да 
направим града и региона 
по-приветливи, по-прият-
ни и удобни за живеене. 
Само до края на май су-
мата, която събрахме от 
данъци, е със 123 хил. лв. 
повече в сравнение със 
същия период на мина-
лата година. С тези пари 
изградихме напълно нов 
парк южно от гарата, в 
който сменихме стари-
те плочки с настилка от 

щампован бетон, офор-
михме нови градинки и 
засадихме цветя и веч-
нозелени растения. Тук 
изградихме два фонтана 
и сложихме нови пейки и 
осветление. В новия парк 
е една от общо седемте 
нови детски площадки, 
които изградихме в Стам-
болийски и в четирите 
прилежащи села - Йоаким 
Груево, Три водици, Ново 
село и Куртово Конаре. 
С общински средства ре-
монтирахме фонтана пред 
читалището, облагороди-
хме площада около него 
и пребоядисахме сграда-
та, която беше в окаяно 
състояние. Сега изглежда 
като нова. Облагородихме 
и парка пред общината, 
а вече работим и в ос-
таналите паркове извън 
центъра на града, които са 
общо 30. Ще ремонтира-
ме всички. 

- Съумявате ли да се 
възползвате от европей-
ското финансиране?

- За осем месеца от на-
чалото на управлението 
ни успяхме да спечелим 
няколко проекта. Обща-
та им стойност е близо 1 
млн. лв. 

Ще кандидатстваме с 
проект за пътя Йоаким 
Груево - Стамболийски 
на стойност 2,2 млн. лв. 
Ще се махне паважът, 
ще се асфалтира, ще има 
велоалеи и осветление. 
След това е централният 
градски парк - 11 дка, за 
които ще играем по про-
грама с проект за 400 000 
евро. Оттам поглежда-
ме към сградата на чи-
талището, на която ще 
направим основен ремонт 
отново по проект за 200 
000 евро. Ще кандидат-
стваме с проекти за още 
1,6 милиона за останалите 
11 парка на територията 
на общината, които също 
ще бъдат преобразени с 

фонтани, сцени на откри-
то и детски площадки. 
Още 4 милиона и 200 хи-
ляди по Програмата за 
селските райони ще са за 
изграждането на пътя Три 
водици - Стамболийски. 
Ще кандидатстваме и за 
преасфалтиране на об-
щинските пътища. Това са 
10 млн. евро по програми 
и нашата основна задача в 
момента е да успеем да се 
преборим за тях.

- Проявяват ли инте-
рес инвеститорите към 
общината?

- Преди време имах 
среща лично с изпълни-
телния директор на „На-
ционална компания ин-
дустриални зони“ еад 
Стефан Стайков, с когото 
обсъдихме възможност-

ите да бъде изградена 
индустриална зона на 
територията на нашата 
община. Вече имаме и 
привлечен инвеститор. 
Между холдинга и об-
щина Стамболийски ще 
бъде подписан меморан-
дум за сътрудничество по 
изграждането на зоната, 
като от страна на частната 
компания вече е напра-
вено проучване за терен, 
свободна работна ръка и 
с какво образование са 
хората от региона, за да 
се определи в каква сфера 
могат да бъдат ангажи-
рани. Предимствата на 
Стамболийски са близост-
та му до аМ „Тракия“, 
както и до двата областни 
центъра Пловдив и Пазар-
джик. Не е без значение и 

фактът, че тук има изгра-
дена жп инфраструктура. 
Индустриалната зона на 
Стамболийски може да 
бъде изградена на тере-
на на рекултивираното 
сметище „Горньовица“, 
което е върху 80 дка с въз-
можност за още 80. По 
този начин общата площ, 
върху която може да се 
разположи зоната, става 
доста солидна - 160 дка.

- На един от входовете 
на общината постави-
хте монумент „Малката 
Шипка“, на друг - карта 
на България. Неотдавна, 
за 2 юни, качихте на бил-
борд образите на Ботев и 
Левски... Може ли наци-
оналното самочувствие 
да бъде предпоставка за 
развитие на общината?

- Когато поставихме 
на два от входовете на 
Стамболийски „Малка-
та България“ и „Малка-
та Шипка“, идеята беше 
точно такава. Водени от 
същите подбуди, сложи-
хме и билборд с образите 
на Ботев и Левски. Стам-
болийски не е град, който 
има героично историческо 
минало, тук не са се води-
ли решаващи битки, не е 
имало исторически важни 
въстания, затова решихме 
да докараме при нас исто-
рията с тези малки суве-
нири - символи на нацио-
налното ни самочувствие 
и гордост, че сме българи. 
а националното само-
чувствие може да е пред-
поставка за развитието на 
общината и съм катего-
ричен в това, защото вече 
получавам много обаж-
дания от чужбина, всеки 
може да види и съобще-
нията, които ми пишат на 
моята фейсбук страница 
хора от Стамболийски, 
които от години живеят 
зад граница. Много от 
тях следят по интернет 
хубавите промени, които 
се случват в общината, и 
изказват намерението си 
да се върнат в родния си 
край. Това може само да 
ме радва и да ме амбици-
ра да работя още по-уси-
лено за превръщането на 
община Стамболийски в 
място, което е приятно, 
спокойно и предпочитано 
за живеене. 

Георги Мараджиев, кмет на община Стамболийски:

Георги Мараджиев е роден 
на 9 март 1966 г. Избран е 
за кмет на община Стам-
болийски на последните 
местни избори. Встъпва в 
длъжност на 9 ноември 2015 
г. Преди да влезе в полити-
ката, се занимава с частен 
бизнес.

„Всичко, което съм по-
стигнал, дължа на моята 
упоритост и на подкрепа-
та от страна на съпругата 
ми. Като кмет ще работя с 
всички, които имат идеи за 
видими резултати в нашата 
община. Зная, че най-цен-
ният капитал са хората. 
Вярвам в успеха. И в семей-
ството“, казва Мараджиев.

Поли ВАСИЛЕВА

Новият храм на Мон-
тана ще бъде завършен 
до Коледа, съобщи кме-
тът Златко Живков. Въ-
преки горещините през 
тези дни на него се ра-
боти усилено. Започва 
облицовка на фасадата, 
правят се вътрешни ма-
зилки, поставя се на-
стилката. Предстои да 
бъдат изградени отопли-
телна, водна, електро и 
вентилационна инстала-
ции. Всичко това тряб-
ва да бъде направено до 
края на декември. дото-
гава ще бъдат монтирани 
и 5-те камбани на храма. 
В момента те се изработ-
ват от майстора Виктор 
Лимонов от Пловдив. 
Най-голямата ще тежи 

500 кг, а най-малката - 
60. Първият звън от кам-
баните трябва да огласи 
града през октомври.

Православният храм 
„Свети дух“ ще бъде 
най-големият в Северо-
западна България. Той 
има застроена площ от 
1000 кв. м, а в залата му 
за една служба могат да 
се съберат 600 богомол-
ци. Камбанарията е ви-

сока 23,7 м и завършва 
с кубе, като самия храм. 
Куполите са готови и об-
лицовани с позлатена ла-
марина.

През 2017 г. ще бъде 
монтиран иконостасът, 
а стените на храма - из-
ографисани. Тогава той 
ще бъде осветен и от-
крит за богослужения.

Строителството на 
храма започна през 2007 

г. досега в изграждането 
му са вложени 2 млн. лв., 
осигурени от общината 
и от дарители. В начало-
то на годината кабинетът 
отпусна 760 000 лв. за 
довършването му. Лично 
премиерът Бойко Бори-
сов инспектира харчене-
то на тези средства. Това 
стана и повод да бъде 
определен крайният срок 
за завършването му. 

Най–големият храм в Северозападна България 
готов до Коледа

Местни хора, живеещи в чужбина, искат да се върнат, защото виждат тук положителна промяна
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Лилия ЛОЗАНОВА

24 нови сдружения на 
собствениците са реги-
стрирани по Национална-
та програма за енергийна 
ефективност от началото 
на годината.

Те кандидатстват за 
безвъзмездно финанси-
ране за санирането на 14 
панелни и 10 монолитни 
жилищни сгради в ста-
ропрестолния град. Пред-
стои финализиране на 
процедурите и подписва-
не на договори за целево 
финансиране.

Повечето от жилищни-
те кооперации се намират 

в кварталите „Бузлуджа“ 
и „Чолаковци“, както и в 
района на областната бол-
ница „д-р Стефан Черке-
зов“.

42 е общият брой на 
регистрираните във Вели-
ко Търново сдружения на 
собственици на жилищни 
сгради от самия старт на 
програмата. С 18 от тях 
са сключени тристранни 
договори за целево фи-
нансиране. В момента се 
изпълняват строително-
монтажни дейности по 
три сгради. двете са в 
квартал „Чолаковци“, на 
ул. „Бяла Бона“ № 15 и 
„Райчо Николов“ № 3, а 
третата се намира на ул. 

„Ниш“ № 2.
други четири сгради 

в старопрестолния град 
бяха санирани по ста-
рия ред на програмата за 
прилагане на мерките за 
енергийна ефективност. 

За ремонтните дей-
ности собствениците на 
жилища в тези блокове 
кандидатстваха още през 
2012 г., когато условията 
предвиждаха 50% без-
възмездна помощ и 50% 
самоучастие. С влезлите в 
сила изменения самоучас-
тието стана част от наци-
оналното финансиране, а 
в резултат санирането на 
четирите блока е изцяло 
безвъзмездно.

РеГИОНИ

24 нови сдружения от Велико Търново 
кандидатстват за безвъзмездно саниране

Николай АНТОНОВ

Община Петрич при-
ключи работата по бла-
гоустрояването на пътя, 
който води към храма 
„Свети пророк Илия“ 
в кв. „Виздол“. В най-

критичния участък е 
положена нова асфалто-
ва настилка, монтирано 
е улично осветление. 

От управата на об-
щината обясниха, че на 
среща с жителите на кв. 
„Виздол“ е поставен на 
дневен ред въпросът за 

лошото състояние на 
пътя, водещ до храма, 
и неотложната необ-
ходимост той да бъде 
ремонтиран. В дело-
водството на градската 
управа има и входирана 
молба от петричани по 
същия проблем, който 
стои нерешен години 
наред. 

Така  за  храмовия 
празник на черквата 
„Свети пророк Илия“ 
стотиците миряни, кои-
то я посетиха, за да за-
палят свещ, се движи-
ха по асфалтиран път, 
който стига до бето-
нираната алея, водеща 
към църквата. По този 
повод кметът на общи-
ната димитър Бръчков 
прие и благодарствен 
адрес от жители на кв. 
„Виздол“ за бързата ре-
акция по ремонта на 
пътя.

В най-критичния участък от пътя работници положиха 
нова асфалтова настилка

Поли ВАСИЛЕВА

Родолюбци от село Гор-
на Ковачица, община Чи-
провци, ремонтираха ста-
рото си и отдавна закрито 
училище и го превърнаха 
в музей. Сега то е с нова 
дограма, мазилки и на-
стилки. Почистен от рас-
тителност е и дворът му.

Повод за родолюбивата 
дейност дала 190-годиш-
нината на училището, в 
което са възпитани много 

достойни хора от селото. 
При откриването си през 
1826 г. е имало 94 уче-
ници. до 1932 г. е било 
прогимназия. Закрито е 
през 1970 г., когато в него 
са останали само 21 деца 
в слети начални класове.

46 години след послед-
ния училищен звънец 
школото отново събра жи-
телите на малкото село. 
Сега то е обновено и пре-
върнато в музей. В него 
са изложени училищни 
документи - свидетелства 

за завършен клас от 1912-
а, дневници, учебници. В 
една от стаите е подреде-
на етнографска сбирка.

Училището е ремонти-
рано с финансовите сред-
ства на професора онко-
лог от София д-р Иван 
Гаврилов, чиято майка 
Величка Каменова е била 
последната учителка в 
него. Сега в старото шко-
ло са създадени условия 
за срещи на хората от се-
лото, за весели тържества 
и събития.

Предстои финализиране на процедурите и подписване на договори

Родолюбци ремонтираха старото училище в с. Горна Ковачица 
и го превърнаха в музей

Извършен бе отлаган с години ремонт 
на пътя към кв. „Виздол“ в Петрич 

Училището, което навърши 190 години, отново е притегателно място за жителите на 
селото

Поли ВАСИЛЕВА

две клетки от мо-
дерното депо за твърди 
битови отпадъци край 
Монтана запълниха ка-
пацитета си, съобщи за-
местник-кметът на об-
щината диман Георги-
ев. За 6 години в тях са 
депонирани 410 000 т 
боклук. Сега той се за-

гробва, а теренът над тях 
ще бъде рекултивиран.

В момента клетките 
се засипват с едър речен 
камък. Върху него ще се 
постави глина, покрита 
с предпазна геотекстил-
на мембрана, след което 
целият терен ще се бъде 
засипан с почва. Изве-
дени са и 7 кладенеца, 
през които ще излиза 
метанът, образуван от 

гнилостните процеси на 
вече запечатаните клет-
ки. Той обаче е в малки 
количества и не може 
да се използва за дру-
ги цели. Рекултивацията 
трябва да завърши за 6 
месеца. За нея са пред-
видени 1,8 млн. лв., съ-
брани от отчисленията 
на общините по чл. 60 от 
Закона за управление на 
отпадъците. Средствата 
са натрупани за 6 годи-
ни. 

Регионалното депо за 
отпадъци в Монтана бе 
изградено със средства 
от европейските фондо-
ве. Площта му е 189 дка, 
а общият му капацитет е 
911 000 т, който трябва 
да бъде достигнат за 20 
години. Там складират 
отпадъците си 11 общи-
ни от областта плюс вра-
чанската община Кри-
водол. 

Две клетки от депото в Монтана 
запълниха капацитета си
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Позитивни промени на 
инвестиционния пазар в 
България през първото 
полугодие отчита кон-
султантската компания 
Colliers. Сред добрите 
новини е, че за първи 
път от 2012 г.  насам 
сделките с генериращи 
доход имоти са с по-го-
лям дял (85%) от тези, 
придобити със спекула-
тивна цел (15%).

Положителната карти-
на се допълва от тенден-
цията за увеличаване на 
дела на международните 
купувачи, чийто принос 
за първото полугодие се 

равнява на 59% от всич-
ки сделки. друга пока-
зателна насока, свързана 
с типа на купувачите, е, 
че в сравнение с 2015 
г. значително е намаля-
ло участието на крайни 
ползватели (6%) спря-
мо инвеститорите в не-
движими имоти. Това 
препотвърждава тезата, 
че професионалните ин-
веститори в сектора се 
завръщат, за което спо-
магат повишената актив-
ност на банките и пони-
жените лихвени процен-
ти. През разглеждания 
период инвестиционният 

интерес е насочен към 
офис площи, следвани 
от търговски площи и 
хотели. Съответно тран-
закциите във всеки от 
тези сегменти възлизат 
на 50%, 22% и 13% от 
общия обем. Значително 
по-малко спрямо мина-
лата година са сделките 
с парцели за строеж - 
12%. Общата стойност 
на всички инвестицион-
ни транзакции за пър-
вата половина на 2016 
г. е малко над 117 млн. 
евро. Само три от тях 
(Sofia Airport  Center,  
Mall Plovdiv и Retail Park 

Plovdiv) формират 65% 
от целия обем. Това са 
сделки за сравнително 
мащабни проекти с га-
рантиран доход. Офис-
ните и търговските пло-
щи остават с най-голям 
инвестиционен потен-
циал, тъй като при тях 

се наблюдава устойчиво 
развитие, висока заетост 
и стабилни наеми. Ни-
вата на възвръщаемост 
запазват стойностите си 
от 2015 г. - при офисни 
и търговски площи от 
9%, а при индустриал-
ните площи - 11%. От-

носително ниският дял 
на сделките с генери-
ращи доход активи от 
общия инвестиционен 
обем обуславя и липсата 
на съществена динамика 
в нивата на възвръщае-
мост през периода 2011-
2016 г.

Пазарът на имоти в 
първите по големина два 
града на България - Со-
фия и Пловдив, бележи 
ръст. Сделките там над-

вишават чувствително 
покупко-продажбите в 
останалата част на стра-
ната. данните на аген-
цията по вписванията 

за второто тримесечие 
на годината и за шест-
месечието като цяло со-
чат, че имотният биз-
нес в столицата и града 
под тепетата драстично 
изпреварва по мащаби 
този в големите черно-
морски градове - Варна 
и Бургас. Тенденцията е 
трайна и не се повлиява 
от летния период, в кой-
то по традиция сделките 
с имоти по морето се 
увеличават, коментират 
брокери.

В разгара на отпус-
карския сезон агенциите 
за имоти в Черномор-

ския регион отчитат по-
малко запитвания, огле-
ди и сделки в сравнение 
с предходни години.

Като цяло жилищни-
ят пазар в страната реа-
лизира повече сделки в 
големите градове, а им-
отният бизнес в по-мал-
ките областни центро-
ве е почти замрял. По-
високата безработица, 
по-ниското заплащане 
на работещите и влоше-
ните перспективи пред 
местните икономики са 
логичните причини за 
почти нулевите сделки в 
провинцията.

ЦИФРИТЕ

В София сделките за 
полугодието се увелича-
ват с почти 18% спрямо 
първата половина на ми-
налата година и достигат 
до 13 316. 

В Пловдив ръстът на 
сделките за шестмесечи-
ето спрямо първата по-
ловина на 2015 г. е доста 
по-умерен в сравнение 
със София - 2,7%, и стига 
до 7143 сделки. 

Във Варна сделките се 
увеличават с едва 1,6% и 
остават малко под 5 хил. 

от началото на годината 
до края на юни.

Най-слаб ръст на сдел-
ките от големите градове 
е регистриран в Бургас 
- само 0,4%. Основната 
причина за брокерите е 
оттеглянето и на руските 
купувачи на ваканцион-
ни имоти в региона.

Статистиката за пазара 
на имоти в останалите 
областни градове показ-
ва, че броят на сделките 
пада с почти 6 на сто за 
периода януари-юни т.г. 
в сравнение със същия 
период на миналата го-
дина.

ИМОТИ

Инвестициите в бизнес площи за първото 
полугодие са достигнали 117 млн. евро
Инвестициите в бизнес площи за първото Инвестициите в бизнес площи за първото 

Международните купувачи се завръщат 
на българския пазар

Съветът на европей-
ските общини и региони 
настоява със средства 
от сегашните оператив-
ни програми местните 
власти да финансират 
разходи за интеграция на 
бежанците - предоставя-
не на жилища, здравео-
пазване, социално под-
помагане и образование.

Това се казва в съоб-
щение на Националното 
сдружение на общините 
в България (НСОРБ), ко-
ето се обявява в подкре-
па на предложението на 

Съвета. 
Според съобщението 

Съветът отправя призив 
за общоевропейска по-
литика за предоставяне 
на убежище в отговор на 
спешната хуманитарна 
ситуация след пристига-
нето на хиляди бежанци 
в европа.

Чрез документа се 
призовават европейския 
съюз и държавите член-
ки да зачитат мнението 
на местните и регионал-
ните власти и да оси-
гурят необходимите им 

средства за приемане на 
бежанците. В документа 
е записано и искането на 
държавните органи да се 
предоставят безлихвени 
заеми от европейска-
та инвестиционна банка 
(еИБ) за изграждане на 
жилища и инфраструк-
тура. Призивът на мест-
ните власти е приет по 
време на конгрес на ев-
ропейските общини и 
региони, представлява-
щи 130 хил. европейски 
местни и регионални 
власти и членове на 55 
национални асоциации. 
до момента той е под-
крепен от над 150 кме-
тове. Сред тях са градо-
началниците на атина, 
Букурещ, Брюксел, Лес-
бос, Мюнхен, Париж, 
Виена, както и председа-
телите на 23 национални 
асоциации на местни и 
регионални власти.

Със застаряването на 
населението в страната 
и растящият брой бъл-
гари, които учат, рабо-
тят и живеят в чужбина, 
имотите без обитатели 
у нас стават все повече. 
Същевременно има хора, 
които нямат недвижима 
собственост и изпитват 
жилищни затруднения. 
Така преди месеци се 
ражда инициативата 
„Под наем - без наем“, 

която печели последова-
тели първоначално в со-
циалните мрежи, а после 
и в сайта http:beznaem.
com.

Той набира все по-
голяма популярност и 
дава възможност на соб-
ственици на имоти от 
цялата страна да търсят 
най-добрите стопани на 
своите необитаеми апар-
таменти, селски къщи и 
вили, без да ги продават 

и без да искат наем. За 
сключване на „сделката“ 
се определя символич-
ната сума от един лев 
на месец. Инициативата 
помага и на двете стра-
ни, като същевремен-
но предпазва от тотално 
обезлюдяване родните 
села. Запитванията в 
сайта показват засилен 
интерес и към отдава-
нето на дворни места 
cрещу обработване.

Ръстът на имотните сделки в Пловдив затвърждава пози-
циите му на добър град за живеене в България

Общини искат да изграждат домове 
за бежанци с пари от еврофондовете 

Инициативата „Под наем – без наем“ 
набира популярност

София и Пловдив с най–много сделки в жилищния сегмент
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Катя ТОДОРОВА

до есента най-големи-
те шосейни ремонти ще 
бъдат в западния край на 
недостроената автома-
гистрала „Хемус“, сочи 
програмата на пътната 
агенция.

Първи през строител-
ния сезон на 11 май за-
почна ремонтът на плат-
ното за Варна на виадукт 
„елешница“, намиращ се 
на 15-ия километър на 
аутобана от София. Гра-
фикът предвижда основ-
ното обновяване да про-
дължи приблизително 
до средата на ноември. 

През това време движе-
нието ще става двупо-
сочна в основно ремон-
тираното друго платно 
на моста.

В  с р ед ат а  н а  ю н и 
тръгна ремонтът на ви-
адуктите на 41 км на ав-
томагистралата. Сериоз-
ните повреди на съоръ-
женията бяха установен 
при обход на 28 април. 
Мостовете се намират 
между тунелите „ече-
мишка“ и „Топли дол“. 
Те са в експлоатация от 
1984 г. и от пускането 
им преди повече от 30 
години не са обновявани. 
Първото съоръжение е с 
дължина 120 м, а второ-
то - 160 м. 

В края на същия месец 
започна реконструкцията 
на тръбата за Варна на 
тунел „Витиня“, където 
преди време стана тежка 
катастрофа. до финала 
на ремонта, който се оч-
аква да завърши през де-
кември, трафикът ще се 
осъществява двупосоч-
но в тръбата за София. 
„Витиня“ е най-дългият 

тунел у нас - 1195 м, и е 
в експлоатация от 1984 
г. Последният му ремонт 
е преди 27 г., когато е 
извършено осушаване 
на облицовката в съоръ-
жението. Сегашната ре-
конструкция ще включва 
възстановяване и усил-
ване на тунелната обли-
цовка, хидроизолация, 
обновяване на пътната 
настилка, на електриче-
ската и вентилационната 
инсталация, ново LED 
осветление, системи за 
видеонаблюдение и по-
жароизвестяване. Обно-
вената тръба на същия 
тунел към София бе пус-
ната малко преди средата 

на юни.
Вече върви ремон -

тът на тунелите при км 
32, км 33 (между асе-
новград и Бачково) и км 
39 (между Бачково и На-
реченски бани) между 
асеновград и Чепеларе. 
Заради тях до 3 септем-
ври в района е въведена 
специална организация 
на движението. Тунелът 
при Бачково е изцяло 
затворен за движение. 
Трафикът в тази отсечка 
се осъществява без за-
труднения по обиколен 
път, който е встрани от 
съоръжението. Обходно-
то трасе е ремонтирано 
преди началото на стро-
ително-монтажните ра-
боти на подземното съо-
ръжение. Обновяването 
на трите тунела включва 
подмяна на хидроизола-
цията, подобряване на 
отводняването, нова ас-
фалтова настилка, из-
граждане на тротоарни 
блокове, облицовка и ос-
ветление.

Три са големите мо-
стове, освен виадукти-

те на „Хемус“, които са 
включени в ремонтната 
програма на аПИ. Ре-
монтът на моста при с. 
Писанец над река Бели 
Лом на първокласния 
път Русе - Разград запо-
чна в началото на май. 
По информация от път-
ната агенция се очаква 
ремонтните работи по 
съоръжението при добро 
време да завършат още 
през октомври. Към сре-
дата на юни бе завърше-
на хидроизолацията на 
пътната плоча. Положен 
бе изравнителен бетон 
и плътен асфалтобетон 
и бяха поставени нови-
те мантинели, чугунени 

отводнители, дилатаци-
онни фуги, ревизионни 
шахти. В ход е саниране 
на горното строене - гре-

ди и плоча, полагане на 
износващия асфалт, из-
граждане на тротоари, 
монтаж на ограничител-
ни системи, парапет.

На 15 юни бяха пусна-
ти за движение основно 
ремонтираните съоръже-
ния 1, 3 и 5 от северната 
страна на аспаруховия 
мост във Варна. В об-
новяване на тези части 
от съоръжението хазна-
та инвестира 7 млн. лв. 
Първоначално сметките 
са били за сума, по-мал-
ка с 2 млн. лв., но се е 
наложило да се ремон-
тират всички лагери и 
фуги. През септември се 
очаква да бъдат отпус-
нати и още 5 млн. лв., за 
да може до края на тази 
година да се обновят и 
мостове 2, 4 и 6 и така 
в този участък ремонти-
те да бъдат завършени 
изцяло. Работата по ос-
новната част на моста 

остава за догодина и за 
нея ще са необходими 
поне 25 млн. лв. Тогава 
ремонтите ще се извърш-
ват на два етапа - първо 
платното в едната посо-
ка, след това другото.

допълнително  има 
предвидени 4,3 млн. лв. 
в бюджета за ремонт на 
голямото пътно съоръ-
жение на аМ „Черно 
море“ - „Звездица“. Ви-
адуктът там, също като 
аспаруховия мост, е в 
много лошо състояние. 
При бързо завършване 
на процедурата работа-
та там ще може да по-
чне още през септември, 
като ремонтите ще про-
дължат около 200 дни.

Всички рехабилитаци-
онни дейности по пъти-
щата стават възможни с 
отпуснатите допълнител-
но през май 32 млн. лв. 
Плановете предвиждат 
до края на годината поч-

ти изцяло да бъде обно-
вен пътят е-79 между 
Враца и Видин, шосе-
то до Белоградчишките 
скали и отсечката Враца 
- Криводол. Планиран е 
превантивен ремонт на 
пътищата в област Раз-
град, както и на някол-
ко важни направления в 
Плевен, Ловеч, Велико 
Търново.

По ОП „Региони в 
растеж“ през тази година 
ще започне да се работи 
за рехабилитация на шо-
сета в областите Варна, 
Враца, Габрово, добрич, 
Кюстендил, Плевен, Раз-
град, Силистра, Сливен, 
София и Стара Загора. 
до края на програмния 
период трябва да бъдат 
основно ремонтирани 
248 км пътни отсечки. 
до края на годината 182 
км ще бъдат възстанове-
ни по програма „Тран-
зитни пътища 5“.

ИНФРаСТРУКТУРа

След края на активния летен сезон ще започне обновяването на още 3 от подходите на 
Аспаруховия мост във Варна

На “ХемусУ първо тръгна ремонтът на платното към Варна на виадукта “ЕлешницаУ

До края на годината най-големите 
пътни ремонти ще са по „Хемус“
През септември довършват още 3 от подходите на Аспаруховия мост
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Над 658 млн. лв. ще 
вложи държавният газов 
оператор „Булгартран-
сгаз“ до 2018 г. Това пред-
вижда десетгодишният 

план за развитие на ком-
панията, внесен за одо-
брение в Комисията за 
енергийно и водно регу-
лиране (КеВР). 

акцентът ще е подно-
вяването на газовата мре-
жа в Северна България, 
което обаче ще завърши 
след 2018 г. Модернизаци-

ята ще струва около 348 
млн. евро, половината от 
които ще бъдат осигурени 
от европейско финансира-
не, а другата половина от 
газовата компания. дру-
гата голяма инвестиция 
на „Булгартрансгаз“ е раз-
ширението на транзитния 
капацитет към Турция, ко-
ято трябва да бъде завър-
шена до 2017 г. и ще стру-
ва 47 млн. лв. собствени 
средства. За изграждане-
то на 20-километровото 
трасе вече има сключен 
договор с консорциум. 
Стойността на договора е 

51 млн. лв. с ддС. Важна 
задача, за която вече има 
окончателно инвестици-
онно решение, е газовата 
връзка с Гърция, която 
трябва да бъде построена 
до 2018 г. За нея според 
плана на „Булгартрансгаз“ 
ще бъдат изхарчени 8.1 
млн. лв. В периода 2016 
-2020 г. газовият оператор 
ще вложи и 200 млн. лв. 
собствени средства в раз-
ширяването на газовото 
хранилище „Чирен“ - от 
550 млн. куб. м на 1 млрд. 
куб. м газ.

Планирани са и още 

300 млн. лв. сигурни ин-
вестиции, но от 2019 г. до 
2025 г. Те са по проекти, 
които задължително тряб-
ва да се реализират и са 
свързани с осигуряване на 
капацитет на мрежите у 
нас. ако бъдат изпълнени 
всички идейни проекти, 
като газовия хъб „Балкан“ 
и участието на България 
в словашкия „Ийстринг“ 
например, за въпросния 
10-годишен период ще 
трябва да бъдат осигу-
рени още близо 900 млн. 
лв., става ясно от доку-
мента. 

Иран разглежда офер-
тата за закупуване на 
оборудване от аец „Бе-
лене“, заяви начални-
кът на Организацията 
за атомна енергетика 
на ислямската републи-
ка али акбар Салехи 
пред частната агенция 
„Мехр“.

Припомняме,  че в 
средата на месеца де-
легация, водена от пре-
миера Бойко Борисов, 
беше в Техеран, за да 
договори вариант за 
препродажба на оборуд-
ването на централата. 
След арбитраж то тряб-
ваше задължително да 
бъде закупено от Бълга-
рия за над 1 млрд. лв.

Салехи отхвърли ин-
формациите, че Иран 
ще купува български 
реактори, за да ги из-

ползва в строящата се 
аец „Бушер“. „Бълга-
рия имаше договор с 
„Росатом“ за изгражда-
нето на два реактора, но 
прекрати проекта по фи-
нансови причини. Бъл-
гарските представители 
сега искат да продадат 
неизползваното оборуд-
ване на добра цена и 
ние разглеждаме офер-

тата“, посочи той.
Реализираната с ру-

ска помощ аец „Бу-
шер“ трябва да зарабо-
ти възможно най-ско-
ро. Сред другите при-
оритетни проекти са 
изграждането на т.нар 
„атомна болница“ и го-
ляма сделка за продаж-
ба на тежка вода в Ру-
сия, каза още Салехи. 

ИКОНОМИКа

До 2018 г. трябва да се реализира конекторната връзка с Гърция

Фалитите на фирми 
в България намаляват 
за втора поредна годи-
на, сочи проучване на 
експертната компания 
за управление на тър-
говския риск - Кофас. 
През 2014 г. в България 
са затворили врати с 
23% по-малко фирми в 
сравнение с предишна-
та година. През 2015 г. 
спадът е 8,1%, а за тази 
година очакванията са 
за намаление с още 2,3 
на сто. делът на пре-
кратилите дейност ком-
пании у нас възлиза 
на 0,15% от общия им 
брой в страната и това 
е един от най-ниските 
показатели в региона, 
сочат данните на ана-
лизаторите. В България 
най-често причините 
за банкрутите са ви-

соката задлъжнялост, 
която вдига риска от 
несъстоятелност, както 
и лошото управление 
на фирмите. Най-много 
фалити през 2015 г. са 
регистрирани в търго-
вията на едро, откъдето 
е всяка пета банкру-
тирала компания. На 
второ място са дреб-
ните търговци, които 
са 15 на сто от всички 

фалирали, следвани от 
строителството и тър-
говията с недвижимос-
ти, които общо фор-
мират 16 процента от 
фалитите. С най-малко 
процедури по несъсто-
ятелност са дружества-
та от IT индустрията, 
фармацевтичната про-
мишленост, производ-
ството на машини и 
оборудване. 

Още два гаранцион-
ни фонда за инвестиции 
ще бъдат създадени в 
Монтана и Габрово до 
есента, увери председа-
телят на Съюза на ико-
номистите проф. Кръс-
тьо Петков по време на 
националната конферен-
ция „Развитието на изо-
ставащите региони“. Те 
ще подпомагат бизнеса в 
реализирането на проек-
ти в икономиката. В тях 
ще могат да кандидат-
стват фирми от частния 
и от публичния сектор. 
За да стартират свои 
проекти, компаниите ще 
ползват от 25 до 50% от 
средствата. Така няма да 
зависят на 100 процента 
от банките или от други 
неясни източници. Очак-

ва се до края на годината 
гаранционните фондове 
в страната да бъдат точ-
но толкова, колкото са и 
плановите региони.

до момента в Бълга-
рия съществуват два га-
ранционни фонда - со-
фийски и национален. 
Техният капитал е от 
15-20 млн. лв. Според 
председателя на Съюза 
на икономистите дър-
жавната власт трябва да 
чуе мнението на науката 
и бизнеса в очертаването 
на новите европейски 
региони за планиране. 
По думите му, прекроя-
ването на регионите се 
подготвя от правител-
ството и парламента, но 
по административен път 
и не може единствени-

ят критерий за промени 
да бъде броят на насе-
лението. Проф. Петков 
препоръча да се подходи 
по-комплексно и да се 
вземат предвид връзки-
те със съседни регио-
ни, транснационалното 
коопериране и страте-
гическото значение на 
басейна долни дунав 
за Северозапада. В из-
ложението си кметът на 
Монтана Златко Живков 
отбеляза, че в актуалната 
класация на най-бързо-
развиващите се фирми в 
страната пет са от града. 
„Ние говорим за фир-
ми, които на картата на 
страната бележат ръст 
и имат показатели, ко-
ито ги подреждат сред 
най-добрите изобщо в 

България. Бяха ни пред-
ставени и други фирми, 
които също имат устой-

чиво развитие и които 
развиват потенциала си 
в последните години“, 

коментира кметът ико-
номическата динамика в 
региона.

„Булгартрансгаз“ инвестира 658 млн. лв. 
в газовата инфраструктура

IT компаниите оформят един от най-стабилните сектори у насСтраната ни търси начин да компенсира загубите от 
провалилия се проект

Кметът на Монтана Златко Живков (вляво) и проф. Кръстьо Петков, председател на 
управителния съвет на Съюза на икономистите

Иран с интерес към оборудването 
на АЕЦ „Белене“

Фалитите на фирми в България 
намаляват

Гаранционни фондове ще подпомагат бизнеса у нас
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„Комфорт“ ООд е компания, 
специализирана в областта на 
инвестициите, проектирането и 
строителството. Фирмата стартира 
дейността си на 1 декември 1989 
година и вече е утвърден лидер 
в строителния бранш не само в 
страната, а и в чужбина. Компани-
ята е инвеститор и изпълнител на 
жилищни сгради, хотели, админи-
стративни, обществени и промиш-
лени обекти. Качеството на своята 

дейност и авторитет „Комфорт“ 
ООд защитава с десетките си реа-
лизирани проекти на територията 
на градовете Вар-на, Шумен, Бан-
ско и курортните комплекси „Св. 
св. Константин и елена“, Златни 
пясъци, Слънчев бряг, „Чайка“, 
Обзор и др. Фирмата е регистри-
рана в централния професионален 
регистър на строителя и е член на 
Камарата на строителите в Бълга-
рия.

Модерни решения, 
л у кс о з н о  о ф о р м е н о 
вътрешно пространство, 
отлична локация и усло-
вия, които могат да задо-
волят предпочитанията 
и на най-взискателните 
купувачи, са само част 
от екстрите, които ще 
предлага новата бутико-
ва сграда „джи Кей Ре-
зидънс“ в София. Изпъл-
нител и съинвеститор на 
проекта е фирма „Ком-
форт“ - компанията, ко-
ято има вече над 25-го-
дишен опит и доказана 
репутация в строител-
ството не само в страна-
та, но и зад граница. 

Новото архитектур-
но бижу се намира в 
перспективния за столи-
цата жилищен квартал 
„Градина“, в красивото 
подножие на планината 
Витоша. Този елитен и 
спокоен район се харак-
теризира с нискоетаж-
но строителство и нова 
инфраструктура. „джи 
Кей Резидънс“ има клю-
чово местоположение и 
удобна локация. Сгра-
дата е разположена на 
ъгъла на ул. „Борис ар-
сов“ и ул. „Йордан Ра-
дичков“, с бърз и лесен 
достъп до бул. „Симео-

новско шосе“. Обектът е 
в близост до търговски 
центрове и хипермарке-
ти, на няколко минути 
с автомобил от първа 
станция на лифта в Си-
меоново и лифта в дра-
галевци, на около 12 км 
от Летище София.

Сградата е планира-
на на 4 етажа, с обща 
застроена площ от 4719 
кв.м. В нея са предви-
дени 23 апартамента, 
5 магазина и подземен 
паркинг с 32 паркоместа. 
Отличителна характе-
ристика на новия жи-
лищен проект е, че се 
залага изцяло на съвре-
менни материали - ви-
сококачествена дограма, 
модерни фасадни обли-
цовки, които оформят 
елегантния бутиков стил 
на сградата. Жилищата 
са с разнообразна плани-
ровка - двустайни, три-
стайни, многостайни и 
мезонети. Площта им 
варира от 70 до 264 кв.м. 

Всички апартаменти 
са светли, просторни, 
изключително функци-
онални и осигуряват 
максимален комфорт 
на обитателите. Жили-
щата на партерно ниво 
са предвидени с приле-

жащи към тях дворче-
та. Ще бъдат оформени 
зони с много зеленина, 
подходящи за отдих и 
релакс. апартаменти-
те на последния етаж 
ще разполагат с красиви 
панорамни тераси. Те 

ще бъдат обособени на 
покривното простран-
ство на сградата и ще 
осигуряват неповтори-
мо усещане за лукс и 
спокойствие. „джи Кей 
Резидънс“ ще предлага 
на клиентите не само 

удобство и уют, но и 
невероятни гледки към 
планината Витоша.

Новият  про ект  на 
фирма „Комфорт“ се ха-
рактеризира с модерна 
елегантна визия и дос-
тъпни цени. Съчетани-

ето на луксозно строи-
телство с функционално 
разпределение на жили-
щата отговаря в макси-
мална степен на все по-
нарастващото търсене на 
нови качествени имоти в 
София.

 Достъпни цени и панорамни гледки

 Отлично местоположение - в полите на Витоша, с лесен и бърз дос-
тъп до централните части на града, близо до търговски центрове, хипер-
маркети и други удобства

 Функционално разпределение на жилищата с мисъл за комфортно оби-
таване

 Модерна визия, луксозно строителство с висококачествени материали

 Чудесна инвестиция в елитен район

 Строителна компания - изпълнител и съинвеститор, с над 25 години 
опит и доказана репутация

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

ПРОеКТИ

„Джи Кей Резидънс“ - новото архитектурно 
бижу на строителна компания „Комфорт“
Бутиковата сграда се отличава с луксозна визия, функционално разпределение 
на жилищата и перфектна локация

КАЧЕСТВО С ТРАДИЦИИ
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Всеки съвременен ин-
териорен дизайн на баня 
включва интегрирането 
на модерни вани. Те са 
създадени, за да успокоят 
духа и тялото след дългия 
работен ден и да донесат 
максимален комфорт на 
притежателя им.

доказано е, че формите 
също съдействат за това 
изживяване. И въпреки 
че правоъгълните вани си 
имат своя чар, то напосле-
дък все повече се залага 
на кръглите форми, които 
добавят елегантност и из-
исканост към помещени-
ето. Освен това овалните 
модели се считат за по-
удобни и релаксиращи. 
Разбира се, ваната трябва 
да синхронизира с инте-
риора и декорацията на 
цялото помещение, затова 
е много важно правилно-
то й позициониране. Сама 
по себе си тази масив-
на конструкция е акцент, 
около който трябва да се 
надгражда в обстанов-
ката. Затова и минима-
лизмът наоколо е почти 
задължителен.

В зависимост от сво-
бодното място, с което 

разполагате, и от начина, 
по който си представяте 
мечтаната баня, можете 
да разположите кръглата 
вана в ъгъла, в центъра 
или в специално обосо-
бен кът. Овалната вана се 
поставя в средата, когато 
помещението е сравни-
телно голямо и когато ис-
каме тя да бъде фокусната 
точка.

Съвременният дизайн 
дава много широк спек-
тър от възможности за 
оформление, тип мате-
риали, декорации и аран-
жировки. Тенденциите 
показват склонност към 
комбинация от естествени 
продукти. Затова не се 
колебайте да съчетаете 
присъствието на ефект-
ната си вана от камък с 
умивалник от дърво или 
стъклени паравани между 
пространствата.

Особено атрактивна ва-
риация по темата са бани-
те на открито. За да бъде 
наблегнато на ваната от 
естествен камък, можете 
да я поставите в средата 
на помещението, на леко 
повдигнат импровизиран 
подиум, просто върху из-
ящен мрамор или ефектен 
ламинат.

Наподобяваща лодка, 
овална или кръгла, фор-
мата на ваната е въпрос 

на личен избор и пред-
почитания. Съобразете я 
с позицията на стените 
в помещението, с висо-
чината на тавана и с кон-
струкцията на останалото 
оборудване. Осветление-
то е другата съществена 
част от оформлението на 
интериора. Нежната приг-
лушена светлина ще съз-
даде усещане за романти-
ка и интимност. ефектът 
може да бъде постигнат и 
с вградени LED пана или 
просто с подсилен достъп 
на слънчеви лъчи в поме-
щението. Този избор със 
сигурност ще ви осигури 
неповторими мигове на 
релакс.

ИНТеРИОР

Кръгла вана за повече елегантност и изисканост
Овалните модели доставят неповторими 
мигове на комфорт и релакс
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В луксозен апартамен-
тен комплекс ще се пре-
върне знаменитата сграда 
на телевизионния център 
на ВВС в Западен Лон-
дон. В проекта, който е 
един от най-мащабни-
те на Острова, ще бъдат 
вложени 1,5 млрд. дола-
ра. Промяната в пред-
назначението на обекта 
беше замислена още през 
2013 г., когато компани-
ята освободи помещени-
ята и се премести в друг 
офис. Три от студиата 
обаче ще бъдат запазени 
и реконструирани. Те ще 
бъдат открити в началото 
на 2017 г. 

Проектът за реновира-
нето на комплекса е раз-
работен от архитектурно 
бюро AHMM, лауреат 
на британската награда 
„Стърлинг“. Концепци-
ята включва 950 апарта-
мента, открити кафенета 
и ресторанти, кинотеатър 
и фитнес център. В сгра-
дата ще бъде обособено 
офис пространство и ще 
бъде разположен фили-
ал на частния клуб Soho 
House с хотел, включващ 
47 стаи. 

Продажбите на жили-
щата в комплекса стар-
тират от 1 млн. долара за 
апартамент с една спалня 
и една баня. апартамен-
тите с по 2 спални и бани 
са на цена от около 1,15 
млн. долара, а най-голе-
мите мезонети се про-
дават за около 11 млн. 
долара. От компанията, 
която работи по преу-
стройството, признават, 

че цените са доста висо-
ки за района, в който все 
още преобладават ста-
рите и занемарени об-
щински жилища и сивите 
производствени сгради 
и складове. Кварталът 
обаче вече е във фокуса 
на мащабни инвестиции. 
Точно срещу стария теле-
визионен център строи-
телна компания изгражда 
комплекс с 1500 жилища. 
Разширява се и гигант-
ският търговски център 
The Westfield, както и 
един от най-добрите на-
учни и технологични ин-

ститути на Острова.
Телевизионният цен-

тър на ВВС е построен 
през 1960 г. За повече от 
половин век той произве-
де едни от най-обичани-
те британски програми. 
Именно тук е записано 
популярното комедийно 
шоу „Летящият цирк на 
Монти Пайтън“ и са съз-
дадени първите епизоди 
на научнофантастичния 
сериал „доктор Кой“. 
Очаква се първият етап 
от преустройството на 
обекта да приключи през 
2018 г.

Очаква се първата фаза на проекта да приключи през 2018 г. 

Телевизионният център на ВВС в Лондон 
става луксозен комплекс с 1,5 млрд. долара

Тондах предлага опти-
мални решения за рено-
вация на скатни покриви 
с различен наклон и оси-
гурява всичко необходи-
мо за това покривът да 
придобие нов блясък и 
да се подобрят неговите 
характеристики, благо-
дарение на което той да 
може отново да изпълнява 
нормално своите защитни 
функции. Основно място 
в продуктовото фолио на 

Тондах заемат т. нар голя-
моформатни керемиди. 

Те притежават всички 
отличителни характерис-
тики на керамичните ке-
ремиди Тондах, като едно 
от съществените им преи-
мущества е размерът, кой-
то е по-голям от стандарт-
ния модел керемиди, про-
извеждани от компанията. 

Голямоформатните мо-
дели керемиди Тондах 
Туист XXL, Танго Плюс 

XXL, Румба XXL и Бо-
леро XXL могат да се 
прилагат успешно върху 
скатни покриви с минима-
лен наклон 12°, като бла-
годарение на по-големия 
им формат е необходимо 
поставянето на по-малко 
керемиди на кв. м, което 
намалява инвестираните 
средства в системата и в 

допълнение се минимизи-
ра значително времето за 
монтаж и полагане на ке-
ремидите, керамичните и 
некерамичните аксесоари.

друго отличително 
предимство на керамич-
ните керемиди Тондах е 
възможността за тяхното 
хоризонтално и вертикал-
но приплъзване, което е 

успешно приложимо при 
реновацията на стари по-
криви със запазена дър-
вена конструкция. В този 
случай тя може да не се 
заменя изцяло с нова, а 
вместо това върху вече 
съще ствуващата кон -
струкция може да се на-
паснат чрез приплъзване 
горната керемида по до-

лната, за да не се налага 
преподреждането на кон-
тралетвите в дървената 
конструкция. При някои 
модели керемиди Тондах 
приплъзването може да 
стигне до 6 см, благодаре-
ние на което се постигат 
равни редове без рязане 
на керемидите по дъл-
жина.

Оптимални решения за реновация на скатен покрив от Тондах

Като компания, развиваща биз-
неса си на международно ниво, 
Тондах инвестира средства и уси-
лия в развитие на продуктова си 
гама в съответствие с изискванията 
и нуждите на клиентите. Същест-
вено внимание в нашата работа 
се отделя върху разширяване на 
асортимента от предлагани про-
дукти, подходящи за реновация на 
покрив. Като част от тази политика 
през 2016 г. компанията пусна в 
производство оптимизиран вариант 

на съществуващия модел кера-
мична керемида Фигаро делукс. 
Обновената керемида разполага с 
подобрени странични улеи, които 
не позволяват на водата да мине 
след тях и да попадне под кереми-
дите, което е още един вид защита. 
Благодарение на това се увеличава 
и диапазонът на приплъзване на 
керемидата, което я прави идеален 
избор за реновация на покриви. 
Разстоянието на приплъзване вече 
е от 28,0 до 34,7 см, като то ще бъде 

валидно за цялото ново производ-
ство на модела керамична керемида 
Фигаро делукс.

Тондах насочва усилията си към 
осигуряване на всичко необходимо 
за сигурен и здрав керамичен по-
крив. Независимо дали става дума 
за градеж на нов, или реновация на 
стар покрив, цялостните системни 
решения Тондах покриват най-
стриктните изисквания в бранша и 
не позволяват отклонение от отлич-
ното качество.

ПРОДукТОВА ОПТИМИзАцИЯ
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Ваканционен хороскоп за периода 25 юли - 4 септември

Градът на Ромео и 
Жулиета - Верона, е 
идеалната дестинация 
за романтици от ранга 
на Рака. Владеещ тай-
ните на ароматните 
свещи, розовите лис-
тенца и шоколадовите 
сърчица, той е спосо-
бен да превърне всеки 
ден в Свети Вален-
тин. Съвършен декор, 

сред който да разгър-
не чувствеността си, 
са девствените кариб-
ски плажове, древни-
те храмове в Югоиз-
точна азия, Маракеш 
по залез... Какви ти 
Париж, Рим и Вене-
ция! Подобни триви-
ални дестинации са 
подходящи само за 
лаиците.

Ала Ромео и 
Жулиета 

Колебливата Везна 
е вечно между Севера 
и Юга, но не с войн-
ствени намерения (смея 
да твърдя, че този знак 
е сред най-благите в 
зодиака), а защото й е 
трудно да избере меж-
ду почивката на юг 
от Бургас и ваканция-
та на север от Варна. 
Обикновено решава 

въпроса, като редува 
дестинациите или от-
деля по седмица и за 
двете. Тази година оба-
че спокойно може да 
заложи на трети, ком-
промисен вариант. ако 
избере парти ваканция 
в Слънчев бряг, където 
да купонясва до зори, 
със сигурност няма да 
съжалява.

Между Севера 
и Юга

Козирогът не дър-
жи ваканцията му да е 
суперзабавна и би се 
примирил и с най-скуч-
ното място, стига да се 
чувства комфортно и 
в свои води. За някои 
представители на знака 
лукс означава наличи-
ето на баня и течаща 
вода, за други - хели-
коптерна площадка и 

трюфели в менюто. От 
която и група да са оба-
че, те държат на кон-
сервативните, прости и 
семпли решения. Ряд-
ко ще ги видите да се 
вихрят на разюздано 
парти или да вдигат на-
здравици в три след по-
лунощ. Просто пищна-
та веселба не е техният 
начин да релаксират.

Скучно, 
но хубаво

Съдбата е оперира-
ла Овена от всякакви 
колебания, депресии и 
екзестенциални кризи, 
но пък го е надарила 
със свръхестествено 
умение да се забавлява 
и да се изявява блестя-
що в компания. Труд-
но ще го чуете да при-
знава, че съжалява за 
нещо, но винаги е готов 

за нови подвизи и пре-
дизвикателства. За да 
си осигурят качествена 
ваканция, представите-
лите на този експлози-
вен знак трябва да на-
блегнат на екстремните 
развлечения. Рафтинг, 
спелеология и офроуд 
са идеална възможност 
за вечно доказващите 
се Овни.

Какво друго да избе-
ре царят на животни-
те за лятната си отпус-
ка, освен най-доброто, 
най-луксозното и най-
скъпото? доставя му 
радост да се разхожда 
царствено в хотелски-
те си покои, но и да се 
хвали пред приятели 
как е платил космиче-
ска сума за апартамент, 

в който отсядат от ми-
нистър нагоре. Не бива 
обаче да го съдим пре-
калено строго, защото, 
ако се окажем наоколо, 
и нас ще ни сполети це-
лият този разкош. Лъ-
вът не е доволен да се 
наслаждава на живота 
сам. Той ще организира 
перфектна ваканция и 
за своите близки.

Развлечения по 
царски

З а  С ко р п и о н и т е 
всичко е възможно, 
просто невъзможното 
отнема малко повече 
време. а през вакан-
цията, когато и без 
това няма закъде да 
бързат, като по чудо 
ще им се отворят куп 
възможности за екс-
центрични забавления. 
Гмуркане в  ледено 

езеро във Финландия, 
вана със саке в Токио, 
руска парна баня по 
бреговете на езеро-
то Байкал - все нео-
бичайни идеи, които 
биха събудили сети-
вата им. ако все пак 
решат да заложат на 
по-консервативни ва-
рианти, нека изберат 
Куба или Барбадос.

От Токио 
до Финландия

ако искате да откриете 
Водолея по време на ва-
канция, ще се наложи да 
изкатерите най-стръмни-
те върхове, да преплувате 
най-буйните води и да 
преодолеете десетки пре-
пятствия. дивото влече 
неудържимо тези аван-
тюристично настроени 
особи, затова не ги тър-
сете в ол инклузив хоте-

лите и голф комплексите. 
За тях парапланеризмът 
е пенсионерско занима-
ние, а гмуркането не се 
брои, ако е от скала, по-
ниска от 50 метра. да уп-
равляват лодка в езеро с 
алигатори, за Водолеите 
е вълнуваща детска игра. 
Може би това е и причи-
ната често да прекарват 
ваканцията си сами.

Вдън гори 
тилилейски

Отдавна подозирам, 
че Телците си предста-
вят рая като огромен 
ресторант, в който 24 
часа в денонощието и 7 
дни в седмицата къкрят 
изкусителни блюда. От 
пълнени чушки с кай-
ма, мусака и пилешка 
яхния до молекулярна 
кухня и всевъзможни 
гурме чудесии - няма да 

оставите без подобава-
що внимание нито едно 
от ястията. В този ред 
на мисли летуването на 
палатка край язовира 
въобще не е за вас. По-
логично е да се ориен-
тирате към ол инклузив 
почивка в петзвезден 
хотел, където единстве-
ната ви грижа ще бъде 
храната.

На море с гурме

да се грижат за тя-
лото и душата си, е от 
първостепенна важност 
за девите. ето защо 
популярните напосле-
дък йога ритрийти биха 
им се отразили изклю-
чително благотворно. 
единствената ми препо-
ръка е да не се вглъбя-
ват прекалено много в 
духовните изживявания, 

че току-виж изпаднали 
в перманентна медита-
ция. Иска ми се да вяр-
вам, че на девите, които 
са хора реалисти до мо-
зъка на костите си, тако-
ва чак главозамайване 
не може да им се случи, 
но знае ли човек? За по-
сигурно нека редуват 
древните практики с ре-
монти у дома. 

Редувайте йогата с 
домашни ремонти

Революционно  и 
патриотично им е на 
Стрелците през лят-
ната отпуска. За да се 
слеят с духа на въз-
рожденците и да усе-
тят магията на бъл-
гарската история, им 
препоръчвам да посе-
тят Панагюрище, Коп-
ривщица,  Клисура, 
Сопот или Калофер. 

За представителите 
на една от най-темпе-
раментните зодии ще 
е истинско предизви-
кателство да се пото-
пят в атмосферата на 
отминали времена, но 
по-важното е, че по 
този маршрут вроде-
ното им любопитство 
към света ще бъде за-
доволено.

По стъпките на 
възрожденците

На какво кълве чер-
веноперката, къде може 
да се хване най-едра-
та пъстърва и какъв е 
най-добрият начин за 
лов на скариди? ето 
такива прозаични въ-
проси вълнуват Риби-
те по време на лятна-
та отпуска. Като хора, 
които обожават да са 
в собствената си ком-

пания, те предпочитат 
да прекарат ваканцията 
в тишина и усамоте-
ние. Но тъй като са си 
деликатни и с добро 
сърце, никога не биха 
отказали на приятел да 
го придружат в пътува-
нето му. И дори после 
горчиво да съжаляват, 
няма да мрънкат и да се 
ядосват.

Къде кълве

ако се  колебаете 
между Барбадос, Иби-
са или аруба, изберете 
Ко Пханган - райски 
остров в Тайландския 
залив, известен с не-
обуздания си празник 
на пълнолунието Full 
Moon Party. Фиестата 
край морето привли-
ча хиляди купонджии, 
сред които обичащият 

нощния живот Близнак 
ще плува в свои води. 
Нощем ще лудува, а 
през деня ще се гмурка 
сред коралови рифо-
ве, ще хапва блажено 
крем супа от омари и 
ще се наслаждава на 
тайландски масаж. За 
да постигне пълно съ-
вършенство, нека вземе 
и любимия мъж.

Празнувайте 
пълнолуниеБЛИЗНАЦИТЕЛЕЦ

Игри за 
напредналиОВЕН

РАК ЛЪВ ДЕВА

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ

КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
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