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Подробности на стр. 12-13

Държавата инвестира допълнително в спортни бази, 
за да покрият евростандартите

www.bosstore.bg
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Над 1 млрд. лева влизат в общините 
за градско развитие догодина

Отворени са процедури за близо 2,3 млрд. лв. 
по програма “Региони в растеж”

Какъв е изходът от 
презастрояването на градовете?

Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие:
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Парламентът прие на 
първо четене законопро-
ект за предоставяне на 
помощ за изплащане на 
задълженията на НеК за 
аец „Белене“.

В самото решение не 
е записана сумата, но се 
очаква тя да е около 1,2 
млрд. лв. Финансовата 
помощ ще дойде от фи-
скалния резерв, където 
има над 14 млрд. лв.

В доклада на Комиси-

ята по бюджет и финанси 
се посочва, че общо към 
19 септември 2016 г. дъл-
жимата от НеК сума по 
арбитражното решение е 
в размер на 628 957 596 
евро. дължимата лихва 
от 20 септември до 31 де-
кември 2016 г. ще бъде в 
размер на 17 272 536 евро.

„ако не платим това за-
дължение, рисковете пред 
енергийната система на 
страната са изключително 

високи“, каза министърът 
на енергетиката теменуж-
ка Петкова. тя отбеляза, 
че погасяването на дълга 
ще елиминира няколко ос-
новни риска - ще се спре 
трупането на лихви в раз-
мер на 324 000 лв. на ден, 
а „атомстройекспорт“ 
няма да може да поис-
ка обявяването на НеК в 
несъстоятелност, каквато 
опасност съществува в 
момента.

Председателят на Ко-
мисията за енергийно и 
водно регулиране (КеВР) 

иван иванов пък увери, 
че заемът за погасяване 
на дълга за аец „Беле-

не“ няма да се отрази на 
цената на тока за потреби-
телите.

Плащаме на Русия 1,2 млрд. лв. за реакторите 
на АЕЦ „Белене“
Погасяването на дълга няма да се отрази 
на цената на тока за потребителите

10 млн. долара ще бъ-
дат вложени в модерни-
зацията и преустройство-
то на американския ко-
леж в софия. това стана 
ясно по време на първата 
копка на обекта. стро-
ителните дейности на 
територията на учебното 
заведение ще продължат 
14 месеца. Новият ком-
плекс ще има библиоте-
ка и медийна зала, зала 
за сценични изкуства и 
представления, учебни 
аудитории, трапезария, 
както и други съвремен-
ни помещения и оборуд-
ване. той ще предоставя 
на колежаните възмож-
ности за образователни, 
извънкласни и развлека-
телни дейности на све-

товно ниво, адекватни 
на техните впечатляващи 
академични постижения 
в България и чужбина.

По-голямата част от 
инвестицията (80%) е 
осигурена от фондация 
„америка за България“. 
останалата част е набра-
на с подкрепата на про-
грамата на американски-
те училища и болници 
в чужбина (ASNA) на 
американската асоци-
ация за международно 
развитие (USAID) и дру-
ги частни и институци-
онални дарители.

след проведена мно-
гоетапна тръжна проце-
дура за изпълнител на 
строителните дейности 
е избрана фирма „Ге-

острой“ ад.
„Нашата цел е не да 

печелим архитектурни 
награди. дейността ни 
се основава на разбира-
нето, че пространството 
влияе на учението“, зая-
ви д-р Роджър Уитакър, 
председател на борда на 
настоятелите на аме-
риканския колеж в со-
фия. По думите му, има 
статистически значима 
връзка между естестве-
ната светлина, идваща 
от прозорец с гледка, и 
постиженията на уче-
ниците. „Както Уинстън 
Чърчил е написал: „Ние 
оформяме своите сгради, 
след което те оформят 
нас“, заключи д-р Уита-
кър.

оспорвана надпрева-
ра се очертава за вело-
концесията на софия. 
офертите, които дават 
четиримата кандидата, 
са близки, като с мини-
мална преднина засега 
е консорциум от фирми 
начело с рекламния бос 
Красимир Гергов. това 
става ясно от съобще-
ние на пресцентъра на 
столична община.

Предложенията на 
кандидатите за изграж-
дане и управление на 
системата за велосипе-
ди под наем в софия 
бяха отворени от коми-
сията преди дни. оч-
акванията са бъдещият 
концесионер да е ясен 

най-рано в края на ок-
томври, ако комисията 
успее да прегледа до-
кументацията. Водещ 
критерий при оценя-
ването на офертите е 
размерът на концеси-
онното плащане (40% 
от оценката). срокът 
на концесията има 30% 
тежест в оценката, като 
колкото по-кратък е 
той, толкова повече точ-
ки ще получи участни-
кът. с по 15% ще бъдат 
оценени инвестицион-
ната програма и техни-
ческите предложения. 

Бъдещият концесио-
нер ще трябва да поста-
ви стоянки за общест-
вени велосипеди на 33 

определени от община-
та места в центъра на 
града. В замяна на това 
изпълнителят ще плаща 
концесионна такса от 
най-малко 93 хил. лв. на 
година. цените за наем 
на велосипеди ще бъдат 
определени от конце-
сионера, но най-веро-
ятно ще бъдат свърза-
ни с цената на билета 
за градски транспорт. 
Първият половин час от 
използването на вело-
сипедите обаче ще бъде 
безплатен - а за това 
време може да бъде по-
крита на практика всяка 
дистанция в обсега на 
велостоянките. столич-
ният общински съвет 
дава и допълнителен 
стимул на концесионе-
ра заради безплатното 
предоставяне на вело-
сипедите. Фирмите ще 
имат право да стопа-
нисват 150 рекламни 
елемента от типа „сити-
лайт“ по протежението 
на 14 улици, булеварди 
и площади в центъра на 
града.

Приключи изгражда-
нето на кръгово кръсто-
вище на трасе е-79 при 
пътен възел „Кочерино-
во“ край Благоевград. от 
22 септември съоръже-
нието е пуснато за екс-
плоатация, а очакванията 
са то да предотврати ка-
тастрофите на конфлик-
тната пътна връзка меж-
ду е-79 и Лот-2 на ам 

„струма“ на изхода на 
града в посока дупница. 
инцидентите досега ста-
ваха, тъй като идващи-
те от Благоевград, за да 
се включат в Лот-2 на 
ам „струма“, трябваше 
да правят ляв завой при 
насрещно движещи се 
автомобили. опасният 
завой ставаше на самата 
лента за движещи се пре-

возни средства, без да е 
обособена самостоятел-
на такава за изчакване.

В реконструкцията на 
пътното съоръжение са 
инвестирани 300 000 лв. 
средствата са по програ-
мата за текущ ремонт и 
поддържане на агенция 
„Пътна инфраструкту-
ра“, информират от ад-
министрацията й.

Модернизират Американския колеж 
в София с 10 млн. долара

Оспорвана надпревара за 
велоконцесията на София

По–малко катастрофи след изграждането на кръгово кръстовище 
при пътен възел „Кочериново“ПРОГНОЗА

 Проектът АЕЦ “Белене”  генерира лихви в размер на 324 хил. лв. на ден
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Пускат „къртицата“ за метрото откъм „Красно село“
Катя ТОДОРОВА

По 20 м на ден ще ко-
пае специалната машина, 
наета за изграждането 
на метротрасето между 
малък градски театър 
„Зад канала” и „Красно 
село”. Германската „кър-
тица” ще започне тунела 
за третия метродиаметър 
на софия откъм стария 
гараж „Земляне” в столи-
цата през февруари. там 
се предвижда да има и 
депо за метровлакчетата.

машината, която тежи 
1600 тона, преди да запо-
чне работа, ще бъде сгло-
бена за около 2 месеца в 
стартовата шахта, обясни 
шефът на „метрополи-
тен” инж. стоян Братоев. 
до края на годината спе-
циалното съоръжение ще 
пристигне в България на 
части с няколко кораба 
по р. дунав. 

Фирмата Siemens, ко-
ято спечели поръчката 

за изработката на новите 
метровлакчета, вече ги 
произвежда. Първите 5 
влака ще пристигнат у 
нас от завода на герман-
ската компания във Вие-
на в началото на 2018 г. 
останалите ще се правят 
в заводите на Siemens в 
Полша. Новите мотриси 
ще могат да се движат и 
без машинист. съгласно 
последните европейски 
изисквания, за да се из-
бегнат инциденти, на пе-
роните ще има преградни 
стени от закалено стъкло 
с височина от 1,5 м.

Бул. „Гоце делчев”, 
затворен заради строежа 
на пътния възел и метро-
станцията на кръстови-
щето му с ул. „Житница” 
и бул. „цар Борис III”, 
ще бъде пуснат изцяло 
до Нова година, съобщи 
кметът на софия Йор-
данка Фандъкова, която 
провери строежа на тре-
тата метролиния в „Крас-
но село”. В останалите 

части на столицата обаче 
тапите заради градежа 
на метрото ще продъл-
жат до края на следва-
щата година. тогава се 
планира да приключи и 
надземното строителство 
при бул. „Патриарх евти-
мий” в центъра, уточни 
кметът.

Засега третият лъч на 
метрото е готов на око-
ло 14%. изграждането 
му става на три етапа. 
В момента се работи в 
центъра по направление 
„Красно село”, където 
ще има 7 спирки на ме-
трото. През ноември ще 
започне работа и при 
бул. „Владимир Вазов". 
строителите вече градят 
метростанциите при ма-
лък градски театър „Зад 
канала”, орлов мост, из-
точния край на бул. „Па-
триарх евтимий” и НдК. 
следващите спирки в 
западна посока ще се 
намират на бул. „Пенчо 
славейков" и бул. „Пра-

га", бул. „България" и 
бул. „акад. и. е. Гешов".

На 4 октомври ще бъ-
дат отворени офертите за 
изграждането на отсеч-
ката от 3,8 км с 4 спирки 
между „Красно село” и 
кв. „овча купел”, където 
метрото ще прави връзка 
с железопътната линия 
софия-Перник. Прогноз-

ната цена на участъка е 
около 92 млн. лв.

с р ед с т ват а  з а  и з -
граждането на всички 
12 станции са отпуснати 
по оП „транспорт". Все 
още обаче няма пари, за 
да се започне работа по 
източната част от третия 
метролъч от бул. „Вла-
димир Вазов” до бул. 

„Ботевградско шосе”. 
Подземната железница 
между кв. „овча купел” 
и бул. „Владимир Вазов”, 
с дължина от 12 км и 
12 станции, се планира 
да бъде пусната най-ра-
но през август 2019 г. 
третият метролъч ще се 
ползва от поне половин 
милион пътници дневно.

община Велико тър-
ново приключи осно-
вен етап от проектите 
за социализацията на 
крепостта „трапезица”.

„ с б ъ д в а м е  е д н а 
132-годишна мечта на 
великотърновци да ви-
дят възстановена кре-
постта, която е била 
център на духовността 
и културата в период 
на разцвет на средно-
вековно търново“, каза 
в деня на Независи-
мостта кметът на гра-
да даниел Панов. По 
време на честванията 
официално обектът бе 
открит и вече посреща 
туристи. Реализацията 
на мегапроекта започна 
във връзка с чествания-
та на 830-годишнината 
от въстанието на Пе-
тър и асен и възста-
новяването на Втората 

българска държава. По 
европейски проект, фи-
нансиран от оперативна 
програма „Регионално 
развитие 2007-2013” 
бяха отпуснати 4,8 млн. 
лв., с които са изгра-
дени подпорна стена, 
фуникуляр с две стан-
ции и художествено 
осветление в района. 
За социализацията на 
крепостта помогнаха 
и средствата, осигуре-
ни от азербайджанския 
фонд „Гайдар алиев”. с 
3 млн. лв. от него вече 
има изграден паркинг 
до долната станция на 
фуникуляра и тротоари 
в цялата зона, асфалти-
рани са и подходите за 
автомобили. Посетите-
лите на хълма могат да 
се насладят на рестав-
рираната част от север-
ната крепостна стена и 

три църкви, да се разхо-
дят по оформената цен-
трална туристическа 
алея и да се запознаят 
с историята и артефа-
ктите в интерактивния 
експозиционен център.

„Концепцията, с коя-
то започнахме този ма-
щабен проект, е след 
социализацията на тра-
пезица, заедно с ца-
ревец и извършващата 
се в момента рестав-
рация и социализация 
на Шишманова баня, 
както и възстановените 
средновековни църк-
ви „св. 40 мъченици”, 
„св. св.Петър и Павел” 
и „свети иван Рилски” 
да се превърнат в най-
големия музеен ком-
плекс под открито небе 
на Балканския полуос-
тров“, съобщи кметът 
на Велико търново.

Създаваме най–големия музей 
на открито на Балканите

В момента се работи за изграждане на първите 7 станции на третия метродиаметър

Кметът на Велико Търново Даниел Панов:

В края на годината отварят за движение бул. „Гоце Делчев“
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Катя ТОДОРОВА

Над 1 млрд. лв. ще 
влязат в общините до-
година за финансиране 

на проекти за градско 
развитие. това обяви 
зам.-министърът на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството де-
ница Николова и ръково-

дител на Управляващия 
орган на оПРР на шес-
тото издание на форума 
„строителството през 
2017 г. - перспективи и 
предизвикателства“.

„България е с най-до-
бри темпове на работа 
по отношение на голе-
мите градове и инвес-
тициите в тях съгласно 
новите правила на еК. 
Ние сме една от пър-
вите държави членки, 
които не само отчитат 
структуриране на меж-
динни звена, но и оце-
нени проекти“, отбеляза 
Николова. очакванията 
са до края на годината да 
бъдат одобрени 99 про-
екта по приоритетната 
ос за 39-те големи града. 
до края на 2016 г. по тях 
могат да се направят и 

авансови плащания в за-
висимост от готовността 
на общините“, обясни 
зам.-министърът. 

основният ресурс по 
програмата обаче се оч-
аква да бъде изразходван 
през 2017 г., когато ще 
са готови обществените 
поръчки и ще се избират 
изпълнители. Проектите 
са основно за градска 
среда, транспорт, енер-
гийна ефективност, за 
административни и жи-
лищни сгради, градски 
транспорт,  социална, 
културна и спортна ин-
фраструктура.

„По втората приори-
тетна ос, касаеща по-
малките  градове ,  с е 
отчита още по-серио-
зен напредък, като по-
дадените проекти са до 
размера на бюджетната 
линия от 207 млн. лв.“, 
обясни Николова. 104 
са подадените проекти, 
като за 70 вече са склю-
чени договори и още в 
края на годината може 
да стартира изпълнение-
то им. те са за енергийна 
ефективност на жилищ-
ни кооперации и адми-
нистративни сгради.

сериозни инвестиции 

С пари по регионалната програма ще се санират жилищни и обществени сгради

Катя КОСТОВА

„380 млн. лв. ще бъ-
дат заделени за реги-
онални пътища през 
следващите години“, 
това съобщи строител-
ният министър Лиляна 
Павлова при открива-
нето на Шестия диску-
сионен форум на тема 
„строителството през 
2017 г. - перспективи 
и предизвикателства. 
Възможностите през 
програмен период 2014-
2020“, организиран от 
КсБ. „с парите ще се 
рехабилитират над 230 
километра второклас-
ни и третокласни пъти-
ща предимно в северна 
България. Вече са склю-
чени 15 договора на 
стойност близо 200 ми-
лиона. от началото на 

следващия строителен 
сезон се очакват плаща-
ния към изпълнители в 
размер на минимум 180 
млн. лв. за пътна инфра-
структура“, обяви тя.

ПРИОРИТЕТИТЕ
министърът припом-

ни още, че приоритет 
в усвояването на ев-
росредствата ще са ма-
гистралите. до месец 
трябва да бъде избран 
изпълнител за отсеч-
ката „Ябланица-Боаза“ 
по магистрала „Хемус“. 
Започната е и процеду-
рата за продължаване на 
строителството и от из-
точната страна на ауто-
бана, който десетилетия 
след като е започнат, 
трябва да свърже софия 
и Варна.

„до пролетта на 2017 

г. планираме да е готово 
и идейното проектиране 
на пътя през Креснен-
ското дефиле. За учас-
тъка е намерен най-до-
брият вариант“, уточни 
още Лиляна Павлова. 
тя припомни, че това е 
един от най-натоварени-
те и опасни първоклас-
ни пътища в страната, 
където стават най-много 
автопроизшествия. По 
думите й, ще бъде на-
правен компромис, като 
се предвижда трасето 
да бъде под формата на 
разделено преминаване 
през дефилето. „стро-
ителството трябва да 
започне максимално 
бързо, така че да не се 
загубят предоставените 
европейски средства. 
„след 2020 г. възмож-
ностите ни да завършим 
проекта ще намалеят“, 

призна Павлова.

НОВИЯТ ПРОЕКТ 
ЗА АМ “СТРУМА” 

ПРЕЗ КРЕСНА

На форума управите-
лят на аПи инж. Лазар 
Лазаров отново предста-
ви и последния вариант 
на трасето на участъка 
на ам „струма“ през 
Кресненското дефиле, 
като подчерта, че за-

бавянето на строител-
ството на този участък е 
„най-лошият възможен 
вариант и за хората, и 
за природата“. той спо-
мена още, че по новото 
трасе през Кресненското 
плато ще има 5 тунела с 
различна дължина, като 
най-дългият ще бъде 
около 1,7 км. другите 
са с по-малка дължина. 
„По този начин избяг-
ваме големите надлеж-
ни наклони, защото се 

качваме високо горе. По 
думите на експерта, за-
ради трудността на тере-
на вертикалните колони 
на мостовете ще са на 
по-големи разстояния и 
това ще бъде предизви-
кателството пред проек-
тантите и строителите. 
според него максимал-
ната скорост по новото 
трасе ще бъде като за 
скоростен път - около 
150 км“, обясни пътният 
шеф.

Над 1 милиард лева влизат в    общините за градско развитие догодина

380 млн. лв. за регионални 
пътища чакат строителите

Завърши укрепва-
нето на пътя трявна 
- дряново, което се 
осъществява с финан-
сиране от фонд „соли-
дарност“. Пет участъка 
от третокласния път 
пропаднаха от интен-
зивните валежи през 
юни 2014 г. и преов-
лажняване на почвата. 
агенция „Пътна ин-
фраструктура“ канди-
датства за предоставя-
нето на безвъзмездна 
помощ от европейския 
съюз за извършване 
на аварийно-възстано-

вителните дейности. 
аПи е един от първите 
бенефициенти на фонд 
„солидарност“, подпо-
магащ възстановяване-
то на инфраструктура-
та след наводненията. 
В четири участъка от 
пътя трявна - дряново 
са изградени нови под-
порни стени, като на 
места за укрепване на 
пропадането са изгра-
дени пилотни системи. 
В петте отсечки е из-
пълнена реконструк-
ция и рехабилитация 
на пътното платно.  

Подобрено е отвод-
няването на пътя и са 
подновени бетоновите 
бордюри и 260 м от 
ограничителната сис-
тема. изпълнител на 
проучвателно-проек-
тантските и строител-
но-монтажните работи 
е „Пътстрой-Габрово“ 
ад. стойността на до-
говора е 563 729,68 лв. 
с ддс. строителният 
надзор е осъществен 
от „Пътконсулт 2000“ 
еоод. техният дого-
вор е за 12 960 лв. с 
ддс. 

Укрепиха отсечката Трявна – Дряново с пари от фонд „Солидарност“

темата

До края на декември одобряват 99 проекта

В СЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ

От началото на следващия строителен сезон плащанията за регионални проекти към 
изпълнители ще са за 180 млн. лв.
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се очакват и по остана-
лите приоритетни оси на 
оперативната програма. 
По линия на образовани-
ето ще се обновяват 140 
професионални училища 
и 13 университета. 21 са 
подадените проекти до 
момента за училища и 
вузове, като с 5 от тях са 
сключени договори. За 
останалите професио-
нални учебни заведения 
проектите трябва да се 
подадат до края на ок-
томври. оценяването им 
трябва да приключи до 
края на годината.

Над 164 млн. лв. са 
предвидените инвести-
ции за реформа в здраве-
опазването и модерниза-
ция на спешната помощ. 
Зам.-министър Николова 
отбеляза, че по тази ос 
има известно понижава-
не на темповете на рабо-
та спрямо планираните 

заради забавяне вслед-
ствие на обжалвания на 
обществената поръчка 
на изготвянето на пре-
динвестиционното про-
учване.

д е н и ц а  Н и ко л о в а 
съобщи, че до края на 
ноември трябва да при-
ключат всички проце-
дури по сключване на 
финансово споразумение 
с Фонда на фондовете за 
определените средства 
в програмата. За нис-
колихвено кредитиране 
на проекти за градско 
развитие, включително в 
туристическия сектор, са 
предвидени 12 на сто от 
бюджета на програмата.

„За догодина се надя-
вам да разплатим 20% 
от програмата и да сер-
тифицираме до една де-
сета от нея. ако успеем 
да постигнем това, ще 
имаме големия комфорт 

в края на 2018 г. да не 
се притесняваме, че при 
липса на достатъчно от-
четени разходи към еК 
можем да загубим част 
от бюджета, отбеляза 
зам.-регионалният ми-
нистър.

Николова напомни, че 
основен момент за въз-
можно най-пълното ус-
вояване на средствата по 
оПРР е мобилизацията 
на общините по навре-
менното започване на 
обществените поръчки 
и избор на изпълнител. 
„съгласно новите пра-
вила, в рамките на всеки 
сключен договор между 
управляващия орган на 
регионалната европрог-
рама и общината, до 3 
месеца трябва да има 
обявена обществена по-
ръчка, а до една година 
и избран основен изпъл-
нител. ако не се изпъл-

нят тези две изисквания, 
има риск от провал на 
проекта и прекратяване 

на договора с бенефици-
ента“, предупреди зам.-
министърът.

Интервю със зам.-
министър Николова че-
тете на стр. 6

www.metalcominvest.comwww.metalcominvest.com; office@metalcominvest.com; тел.: +359 73 881608

ЕТАЛКОМ ИНВЕСТ
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Ирина ГЕНОВА

Нова соларна инста-
лация вече функцио-
нира в Бургас на ул. 
„Батенберг“. това е ар-
ката за преброяване на 
велосипедния трафик 
@netta (анета). 

тя е проектирана 
и изградена на прин-
ципа на оптимални-
те повърхности, чрез 
сложни компютърни 
симулации по време на 
ежегодната Работил-
ница по Параметричен 
дизайн и сложно мо-
делиране аРХ+. 

„идеята е да се на-
прави анализ на вело-
сипедния трафик - на 
това колко хора с коле-
лета преминават през 
морската градина. ин-
формацията ще оти-
де към интегрирания 
градски транспорт и 
от там ще се анализира 
дали намаляват, или 

се увеличават хората, 
предпочитащи велоси-
педния начин на пред-
вижване в Бургас“, 
обясни арх. емил Бу-
рулянов. именно под 
неговото ръководство 
е изградена арката, за 
което са помогнали 
студенти, завършили 
архитектура.

о ко л о  2 0 0 0  л в . 
струва инвестицията 
за построяването на 
анета, като парите са 
дадени само за мате-
риали, съобщи зам.-
кметът по европейски 
политики и околна 
среда Руска Бояджие-
ва. Проектът и трудът 
по сглобяването на ар-
ката са изцяло безвъз-
мездни.

с ъ о р ъ ж е н и е т о 
включва както места 
за сядане и почивка, 
така и соларни панели 
и изходи за зареждане 
на мобилни устрой-
ства, редом с основна-

та функция на пребро-
ителен пункт. 

За направата му са 
използвани 30 метра 
метални тръби, огъна-
ти по предварително 
зададени параметри, 
150 метра стоманено 
въже, преплетено в еф-
ирна мрежа, по която 
да се пусне пълзяща 
растителност, и метал-
ни планки за основи. 

В горната част на 
арката са разположени 

соларни панели, кои-
то да захранват изхо-
дите за зареждане на 
мобилни устройства. 
@netta е „въоръжена“ 
с преброителна виде-
окамера със специа-
лен софтуер, сигналът 
на която се изпраща в 
центъра за видеоупра-
вление на трафика. 

служители на оП 
„транспорт“ ще сле-
дят изображението - в 
рамките на въведената 

система за видеонаб-
людение на града, в 
която са включени раз-
лични публични и ин-
фраструктурни обекти, 
спирки, кръстовища. 

Внедреният софтуер 
има функционалност 
да реагира на движе-
нието и да различа-
ва и преброява пре-
минаващите в обсега 
на наблюдение (в кон-
кретния случай - под 
рамката) обекти.

ИНОВАЦИИ

Над 1 милиард лева влизат в    общините за градско развитие догодина

Соларната арка @netta 
брои велосипедите в Бургас
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Разговаря  
Илияна КАРАЛАНОВА

- Госпожо Николова, ре-
гионалният отдел в МРРБ, 
който отговаря за Южен 
Централен район (ЮЦР), е 
ситуиран в Пловдив. Съз-
дава ли това предпоставки 
пловдивските проекти да се 
ползват с предимство пред 
тези на останалите градо-
ве? С промените в Закона 
за културното наследство 6 
подобни звена бяха създаде-
ни и към Министерството 
на културата, като центъ-
рът на едно от тях също е в 
Пловдив. Това би могло да 
дискриминира Хасково и 
Стара Загора например... 

- В рамките на оперативна 
програма „Региони в растеж 
2014-2020“ е предвидена При-
оритетна ос 6 „Регионален ту-
ризъм“. По нея могат да бъдат 
финансирани обекти на кул-
турното наследство и религи-
озни обекти от национално и 
световно значение, с потенци-
ал за развитие като комплек-
сен туристически продукт и с 
цел опазване, популяризиране 
и развитие на културното на-
следство. общият бюджет на 
приоритетната ос 6 е 197 млн. 
лева (европейско и национал-
но финансиране).

допустими за финансиране 
по приоритетна ос 6 „Реги-
онален туризъм“ на оПРР 
2014-2020 г. са всички обекти 
на културното наследство от 
национално и световно зна-
чение, включени в Национал-
ния регистър на недвижимите 
културни ценности на Наци-
оналния институт за недви-
жимо културно наследство 
(НиНКН) и на списъка на 
обекти на световното култур-
но наследство на ЮНесКо. 

Проектите в рамките на 
приоритетната ос ще се фи-
нансират в комбинация с без-
възмездна финансова помощ 
и финансови инструменти 
(кредити) под формата на нис-

колихвени заеми с дългосро-
чен период на възвръщаемост, 
които ще се отпускат от фи-
нансови посредници. 

очаква се финансовите по-
средници да стартират своята 
работа през 2017 г. Ключова 
роля за вземане на решение за 
инвестиране в даден проект 
ще има не териториалното 
разположение на съответния 
обект, а подготвените от бе-
нефициентите бизнес план, 
финансов анализ и други до-
кументи, доказващи потенци-
ала на проектите да генерират 
приходи и да осигурят доста-
тъчно средства за финансово 
устойчиви проекти, които мо-
гат да върнат предоставеното 
им кредитно финансиране. 

В тази връзка ще се финан-
сират цялостни интегрирани 
туристически продукти, като 
освен реставрационните дей-
ности по обекта, следва да 
се предвидят и съпътстващи 
инфраструктурни и маркетин-
гови дейности, както и гене-

риращи приходи дребнома-
щабни инвестиции в рамките 
на културната атракция или 
пряко свързани с нея.

- Пропорционална ли е 
п ол ож и т е л н ат а  п р ом я -
на в облика на градовете 
в Южен Централен район, 
или Пловдив дръпва чувст-
вително на фона на остана-
лите? И ако е така, каква е 
причината? 

- изпълнението на проекти 
по оПРР 2007-2013 г. оказ-
ва положително въздействие 
върху всички градове от ЮцР, 
които се подкрепят по програ-
мата. отчитайки, че Пловдив 
е най-големият град в региона 
и вторият по големина след 
софия, то той е с по-големи 
нужди от инвестиции и с по-
голям потенциал за растеж и 
развитие.

В тази връзка чрез оПРР 
2007-2013 г. е постигнато ба-
лансирано и устойчиво разви-
тие на ЮцР, в който Пловдив 
се явява локомотив за негово-
то цялостно развитие.

-  В  обще ството  биту -
ва подозрение, че част от 
средствата от Европа не се 
влагат там, където е най-
належащо, а където се от-
варя възможност за финан-
сиране. Пример за това са 
многобройните инвестиции 
в спортна инфраструктура, 
които на места остават не-
използваеми. Има ли такива 

случаи в Южен Централен 
район?

- Нямаме сигнали проекти, 
изпълнявани по оПРР 2007-
2013 г. в ЮцР да са подлага-
ни на подобни подозрения. 

с оглед минимизиране на 
бъдещи рискове от подобни 
случаи на нецелесъобразни 
инвестиции оП „Региони в 
растеж“ възприема нов под-
ход през новия програмен 
период 2014-2020 г. спортни 
обекти ще бъдат финансирани 
с финансови инструменти, 
т. е. с кредити за финансо-
во устойчиви проекти, и то 
единствено ако са включени в 
интегрирания план за градско 
възстановяване и развитие на 
съответния град.

- На кои проекти се отде-
ля най-голямо внимание в 
ЮЦР - за облагородяване на 
градската среда, за туристи-
ческа, културна или обра-
зователна инфраструктура? 
Защо?

- Всяка община ще изпъл-
нява проекти по оПРР 2014-
2020 г., които са най-приори-
тетни за нейното развитие и 
които са идентифицирани на 
базата на реални местни нуж-
ди и след широко обществено 
участие. По-големите общини 
в ЮцР - Пловдив, Карлово, 
Панагюрище, Пазарджик, Ве-
линград, асеновград, смолян, 
димитровград, Хасково, Кър-
джали, имат разработени ин-

тегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие, 
които са основата за финан-
сиране на проекти за градско 
развитие по оПРР 2014-2020 
г. В допълнение за целите на 
кандидатстването с проекти 
по програмата тези общини са 
разработили и свои инвести-
ционни проекти, които включ-
ват идентифицирани приори-
тетни проекти за подкрепа по 
линия на оПРР 2014-2020 г.

след преглед на разрабо-
тените инвестиционни про-
грами можем да обобщим, че 
всички посочени общини в 
ЮцР имат идентифицирани 
проекти за подобряване на 
градската среда. това е логич-
но, тъй като, от една страна, 
инвестициите в градската сре-
да са най-видими и забеле-
жими, а от друга - градската 
среда е основен интегриращ 
фактор по отношение на ос-
таналите инвестиционни при-
оритети, включени в Приори-
тетна ос 1 „Устойчиво и ин-
тегрирано градско развитие“. 
Важно е да отбележим, че ин-
тервенциите в градската среда 
обхващат широк спектър от 
дейности и обекти - паркове 
и зелени площи, площади, 
улични мрежи, пешеходни 
зони и др., което прави този 
инвестиционен приоритет 
един от най-важните за подо-
бряване на облика на българ-
ските градове. 

В инвестиционните про-
грами на всички общини са 
включени също и проекти за 
обновяване на обекти на обра-
зователната инфраструктура 
(училища и детски заведе-
ния), което е в отговор на не-
обходимостта от модерниза-
ция на средата за образование.

- По-голяма част от въз-
можностите за кандидат-
стване и финансиране по 
„Региони в растеж 2014-
2020“ вече са отворени. Ка-
къв е интересът към тях?

- Към момента по опера-
тивна програма „Региони в 
растеж 2014-2020“ са обявени 
общо 11 процедури за пре-
доставяне на безвъзмездна 
финансова помощ (БФП) на 
обща стойност 2,284 млрд. 
лв., или 76% от бюджета на 
оПРР. Подадени са 389 про-
ектни предложения. сключе-
ни са общо 134 договора на 
обща стойност 417 млн. лв. 
(13,8% от бюджета на оПРР).

Продължава на стр. 17

Делегираме на общините повече права, но и по– големи отговорности

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Делегираме на общините повече права, но и по– големи отговорностиДелегираме на общините повече права, но и по– големи отговорности

Отворени са процедури за близо 2,3 млрд. лв. 
по програма „Региони в растеж“

Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР:

Зам.-министър Дени-
ца Николова е магистър 
по икономика. Има спе-
циализация по менидж-
мънт на Конфедераци-
ята на холандската ин-
дустрия и работодатели, 
специализация в Rotary 
International - Ню Йорк. 
Специализирала е и в об-
ластта на финансовия 
контрол, докладването 
на нередности и серти-
фицирането на средства 
от фондовете на ЕС. От 
2006 до 2010 г. е начал-
ник-отдел в Дирекция 
„Национален фонд“ в Ми-
нистерството на финан-
сите. От 2010 до 2013 г. 
изпълнява длъжността 
главен директор на Глав-
на дирекция „Програми-
ране на регионалното раз-
витие“, и ръководител на 
Управляващия орган на 
ОПРР и член на Съвета 
на директорите на Фонд 
„ФЛАГ“. 

Спортни обекти ще бъдат финансирани с 
финансови инструменти, т. е. с кредити за фи-
нансово устойчиви проекти, и то единствено 
ако са включени в Интегрирания план за градско 
възстановяване и развитие на съответния град

С оглед минимизиране на бъдещи рискове 
от нецелесъобразни инвестиции ОП „Региони 
в растеж“ възприема нов подход през новия 
програмен период 2014-2020 г. 

иНтеРВЮ
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мЛадите В БРаНШа

- Защо избрахте да се реа-
лизирате в България? 

- В България или не, на все-
ки млад професионалист му 
предстои да извърви собстве-
ния си път. Приех, че нещата 
в живота трябва да се случват 
логично. мисля, че ако на-
мериш сферата, в която си 
необходим и полезен, винаги 
можеш да допринесеш с нещо. 
очаквам това, което ми пред-
стои. Кой би могъл да знае 
какво е?!

- Кои са трудностите, с ко-
ито се сблъскахте във Ваша-
та работа? 

- Работя в сферата на инвес-
тиционното консултиране и 
посредничеството при покуп-
ко-продажбата на имоти от 16 
години. Придобих голям обем 
от информация, знания, уме-
ния. срещнах се с много ин-
веститори, професионалисти 
в различни сфери, разреша-
вали сме казуси. През всички 
тези години наблюдавам как 
се развива качеството на архи-
тектурата, разбирането и от-
ношението към нея и по отно-
шение на функционалността, 
и по отношение на дизайна. и 
съм оптимист. странно, нали? 
това, че се създават хубави 
сгради, е факт. мисля, че вку-
сът към красивото се култиви-
ра и върху това също трябва 
да се работи.

- В каква обществена кау-
за във Вашия град бихте се 
включили? 

- Радва ме, когато духът на 
културата присъства осезаемо 
в един голям град. Бих искала 
темите за инвестиции в сфе-
рата на културата да бъдат 
по-популярни и дискутирани. 

от гледна точка на архитек-
турата, смятам за полезно об-
ществото да бъде запознато 
повече за възможния поло-
жителен икономически ефект 
от инвестиции в „културната 

инфраструктура“. силно впе-
чатление ми направиха компе-
тентните коментари на много 
млади европейци, посеща-
ващи плаващите докове на 
Кристо, иска ми се и тук да е 

така. Подходите за обновява-
не на градската среда могат 
да бъдат различни. Напри-
мер повторното използване на 
изоставена инфраструктура; 
устройствено планиране на 
културни общности; разви-
тието на цели квартали; про-
ектиране на културни цен-
трове, вариращи в програма-
та, функцията и атракциите. 
Последният метод е „ключов 
камък’’ за реконструкцията 
на културното съдържание на 
градовете. „Билбао ефект“ все 
още се цитира като доказа-
телство, че архитектурата е в 
състояние да съживи градове 
и да повдигне статуса им по-
средством глобалния дизайн 
на сгради, наречени „архите-
ктурни трофеи“. и разбира 
се, защото ми е приятно да 
мисля върху тези проблеми, 
избрах темата на дипломния 
си проект - обществено прос-
транство на „алея първа“ във 
Варна, включващо три площа-
да, от които единият терасови-
ден, сграда „музей на водата“, 
реконструкция на съществу-
ващия минерален басейн. ар-
хитектурното наследство на 
Варна предлага още много 
възможности в полза на съжи-
вяването. Като пример мога да 
посоча комплекса от сгради на 
тухлената фабрика, района на 
жп гарата, зоната на сегашно-
то пристанище и пр. Всички 
те са потенциални проекти за 
ревитализация.

Наблюдавам как през годините вкусът към красивото се култивира, променя се отношението към архитектурата

ПРОЕкТИ

Арх. инж. Валентина Ганева:

Валентина Ганева е възпи-
таник на Математическата 
гимназия „Климент Охридски“ 
в Силистра. Завършва инже-
нерна специалност, магистър-
ска степен в Техническия уни-
верситет във Варна. Няколко 
години по-късно продължава 
следването си във ВСУ „Чер-
норизец Храбър“, Варна. Там 
се дипломира като магистър, 
специалност „Архитектура“. 
От 2000 г. работи в една от 
най-големите национални ком-
пании за недвижими имоти 
като мениджър на търговски, 
административни и офис пло-
щи. Автор е на концепцията и 
търговския микс на Pfohe Mal“ 
и съавтор в Mam‘s and me center 
във Варна.

Участва в международна на-
учна конференция с доклади на 
два от проектите си - в секция 
„Опазване на архитектурното 
наследство“ с разработката за 
реконструкция и ревитализа-
ция на паметника на „Българо-
съветската дружба“ и в секция 
„Обществени сгради“ с кон-
цепцията „Музей за съвремен-
но изкуство“ в Буенос Айрес. 
Първият проект е номиниран 
в студентски конкурс Positive/
Negative.

Музей за съвременното изкуство, Буенос Айрес - съвместен проект с арх. Камен ДобревМузей “Архив на спомените” , Варна - съвместен проект с арх. Цанислав Филипов

Музей на водата, Варна - дипломен проект, оценен с отлична оценка Многофамилна сграда “ДОМИНО”  - съвместен проект с архитектурно студио STARH

Факт е, че у нас се създават хубави сгради
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спасението от преза-
строяването се корени 
в доброто устройстве-
но планиране. оУП на 
градовете трябва да се 
правят така, че да не 

допускат презастроява-
не. Необходимо е те да 
създават една устойчи-
вост за развитие - когато 
един инвеститор иска 
да строи и има добре 
разработен план, той да 
знае какви са възмож-
ностите на съответната 
територия и от само-
то начало да е наясно 
докъде може да стигне 
намерението му. 

В момента много от 
общините разработват 
свои общи устройстве-
ни планове и това е 
добра стъпка по отно-
шение на планирането. 

именно тези планове 
представляват макро-
рамката на съответната 
територия и залагат ус-
тройствените й показа-
тели. те създават регла-
мент за период от около 
30 години напред и ос-
тавят увереност у ин-
веститора, че ако оУП 
предвижда нещо, то със 
сигурност ще се слу-
чи независимо от реше-
нието на чиновниците. 
изключително важно е, 
че общият устройствен 
план създава устойчи-
вост в намеренията на 
бизнеса.

Арх. Виолета Бакунина, РК на КАБ - Стара Загора:

Ключът е в доброто 
устройствено планиране

В почти всички бъл-
гарски градове вече има 
презастрояване. този 
процес се наблюдава не 
само в Пловдив, софия, 
Варна и Бургас, а и в по-
малките населени места. 
Затова най-важното е да 
се направят нови устрой-
ствени планове и градо-
устройствени схеми, като 
се помисли за създава-
нето на повече зелени 
площи. така донякъде би 
могъл да се реши пробле-
мът. Към момента обаче 

не виждам какво може 
да се направи с вече по-
строените сгради. При 
свършен факт каквито 
и действия да се пред-
приемат, те няма да са 
ефективни, освен ако въ-
просните обекти не бъдат 
съборени. Затова оттук 
насетне не бива да се до-
пуска застрояването на 
поне останалите свобод-
ни площи. Нека празните 
терени да не се усвояват 
повече. Всичко е въпрос 
на политика. Вижте как 

един амстердам напри-
мер се справя с преза-
строяването и уплътня-
ването на града. там се 
правят паркинги по на 4 
етажа, и то не за автомо-
били, а за велосипеди. 

Арх. Георги Долапчиев, студио „Архпойнт“, Бургас:

Свободните площи да не се 
усвояват повече

Какъв е изходът от    презастрояването на градовете?

ако трябва да се запази 
габаритът на даден град, 
високото строителство би 
могло да бъде решение на 
проблема, но смятам, че 
има и други алтернативи. 
Във Варна например има 

опити да се строят високи 
сгради, но те се правят 
пунктово, без да се раз-
съждава за устройството 
на целия град. така на 
практика високата сграда, 
когато е единична, води 
със себе си други про-
блеми - инфраструкту-
рата, липса на места за 
паркиране и т.н. Затова 
може би е по-добре да се 
обособят специални те-
ритории именно за такъв 
тип строителство. Винаги 
може да се говори за ви-
соки сгради, но опитът 
сочи, че градовете, които 
са построили такива, вече 
съжаляват за това. аз съм 

за ограничаване на висо-
чината и за увеличаване 
на имотите, подходящи 
за такива обекти. Хората 
да имат по-голям интерес 
да се обединяват, да се съ-
бират в по-големи имоти, 
за да може да се строят 
нормални жилища. така 
че промяната най-напред 
трябва да се случи в гла-
вите на собствениците. 
те трябва да проумеят, че 
това е правилният начин, 
и да обединят усилия за 
създаването на нещо по-
добро. а сега по-доброто 
означава единствено по-
голяма печалба, а не по-
добри жилища. 

Арх. Константин Димов, РК на КАБ - Варна:

По–високите сгради да се 
обособяват в отделни зони
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Проблемът е, че от-
както преминахме към 
пазарна икономика, за-
почна да се проектира на 
парче. това е в услуга на 
частния, а не на общест-
вения интерес.

Не само като архи-
тект, но и като гражда-
нин ставам свидетел как 
в някои зони на Пловдив 
се стига до голямо по-
вишаване на коефици-
ента на интензивност 
на застрояването. това 
води до проблеми с пар-
кирането и трафика по 
улиците.

Не мислим страте-
гически, както Йосиф 
Шнитер е мислил преди 
повече от 100 години, за-
това залагаме във всяка 
зона със засилени ин-

вестиционни намерения 
бомба със закъснител.

Проблемът стана мно-
го остър в районите на 
новотела, ул. „Победа“, 
от двете страни на бул. 
„България“, в района на 
църквата „свети Геор-
ги“. Но не е късно поне 
да ударим спирачка, за-
щото притеснителната 
тенденция продължава. 
скоро четох за опит да 
се възроди идеята за 
строителство на един 
голям хотел върху архе-
ологическите останки до 
Понеделник пазара. Рис-
ковете от такова инвес-
тиционно намерение са 
известни - ще се скрие 
гледката към стария 
Пловдив, ще се промени 
характерът на средата, 

ще се създадат изключи-
телно тежки комуника-
ционни проблеми. Зато-
ва е добре да се стремим 
към създаване на вто-
рични градски ядра.

Най-важното е про-
блемът да се оцени в ця-
лата му тежест, но това, 
за съжаление, вече дълги 
години не се прави. 

Не е късно да ударим спирачка
Арх. Величко Куртев, РК на КАБ - Пловдив:

В България сме далеч 
от трудностите, с които 
се сблъскват хората в ме-
гаполисите по света. тук 
реално нямаме реален 
проблем с презастроява-

нето. Българските градо-
ве са далеч от мащабите 
на големите градове по 
света. имаме добре уре-
дена нормативна база, 
която не позволява пре-
застрояване. Проблемите 
идват, когато правилата 
се заобикалят. Но това 
е не само по отношение 
на архитектурата, а във 
всяка сфера от живота. 
Високото строителство 
е някакво решение и 
то е ефективно, когато 
има голямо струпване 
на хора на дадена тери-
тория. това обикновено 
вдига цената на земята 

и се върви към иконо-
мически по-приемлив 
вариант - висок строеж. 
Като се има предвид де-
мографията в България, 
е ясно, че у нас висо-
ко строителство не се 
налага. Населението на 
България намалява и не 
смятам, че е оправдано 
да се вдигат особено ви-
соки жилищни сгради. 
друг е въпросът, че една 
сграда с височина от 205 
метра тук я обявяваме за 
небостъргач, а по светов-
ните стандарти тя изоб-
що не попада в този клас 
обекти.

Арх. Любомир Бодуров, РК на КАБ - Хасково:

Във Варна, мисля, че 
нямаме проблеми с пре-
застрояването. Градът 
има накъде да се разви-
ва, има свободни тери-
тории. имаме и визията 
как това да се случва във 
времето. Факт е обаче, 
че на места се случва 
известно струпване на 
сгради, и това създава 
усещането за пренаселе-
ност. има райони, към 
които инвеститорски-
ят интерес е по-голям, 

и причината за това е 
наличието на комуни-
кации. В същото време 
Варна разполага с доста-
тъчно територии, които 
да не позволят градът да 
се задъха от строител-
ство. Проблемът според 
мен е в софия, която, 
както е тръгнала, ще 
стигне до Пазарджик, че 
може да прелее и към 
Пловдив. това обаче са 
естествени процеси, ко-
ито се влияят от много 

фактори - тук се намес-
ват икономическите и 
миграционните процеси, 
обезлюдяването на те-
ритории и други. Пре-
застрояването е въпрос, 
който трябва да решават 
мегаполисите. У нас си-
туацията не е крайна. 
има редица градове, ко-
ито са с потенциал да 
се разрастват, без да се 
прави компромис с гъс-
тотата и отстоянието на 
сградите.

Арх. Ваня Караджова, РК на КАБ - Варна:

Варна има потенциал, 
затрудненията са най–вече в София

Трябва да се спазват нормативите

Какъв е изходът от    презастрояването на градовете?
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Н о в и т е  ж и л и щ н и 
сгради безспорно са по-
качествени от старите. 
методите за оразмеря-
ване и изчисляване вече 
са много по-модерни, 
отколкото са си пред-
ставяли нашите предци. 
Новите технологии оп-
ределено дават повече 
възможности. 

материалът в новите 
сгради е много по-до-
бре балансиран, особено 
ако са оразмерявани по 

еврокод - тук сигурнос-
тта е на доста по-високо 
ниво. след приемането 
на европейските норми 
за материалите контро-
лът на качеството е мно-
го по-висок. стоманите, 
бетоните са с по-високо 
качество, респективно 
и цялостните обекти в 
сравнение с тези, стро-
ени през 60-те и 70-те 
години на миналия век. 

Навремето се праве-
ха икономии. Плочите 

на сгради, строени през 
60-те години, са дебели 
8 см, а санитарният ми-
нимум е 12-14 см. тези 
подове се люлеят, когато 
ходиш по тях.

единственото старо 
строителство, което спо-
ред мен е по-добро, е 
римското. то е масивно 
и здраво. тези хора са 
мислили 2000 години на-
пред. Нашите сгради са 
със срок на експлоата-
ция от 50 до 100 години.

Технологиите дават 
повече възможности

Инж. Таню Димитров, председател на РК на КИИП - Варна:

Нямам наблюдения 
върху жилищното строи-
телство, което се изпъл-
нява в момента, затова 
и няма как да направя 
сравнение със старите 
сгради. Но най-важното в 
тези обекти е да се обър-
не внимание на енергий-
ната ефективност и нови-

те разпоредби на Наред-
ба 15 за температурните 
изисквания на сградните 
инсталации. В тях неща-
та са малко по-сложни и 
трудни за проектиране, 
но пък такива са евро-
пейски изисквания и ние 
трябва да ги следваме. 

При всички положе-

ния обаче качеството на 
жилищното строителство 
зависи в най-голяма сте-
пен от инвеститора - от 
това какви средства е за-
ложил той в проекта и 
как го изпълнява. Прино-
сът на инженерите към 
сградата е не повече от 
10%.

Изпълнението зависи 
най–вече от инвеститора

Инж. Богомил Хорозов, председател на секция „Отоплителна, 
вентилационна, климатична и хладилна техника, топло- и 
газоснабдяване“ в РК на КИИП - София-град:

САНИРАЙТЕ С
TONDACH®

лесно;

ефективно;

дълготрайно;

сигурно;

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

Категорично нови-
те жилищни обекти са 
много по-добри от ста-
рите. Наблюденията ми 
са, че в последните го-
дини те се изпълняват 
много по-качествено, 
отколкото преди. това 
се дължи на факта, че 
навлязоха доста по-
модерни технологии в 
строителството, вече се 
работи с осъвременени 

материали, използват се 
по-екологични проду-
кти, много от които са 
предназначени да сведат 
до минимум разходите. 
Но основната причина, 
че новите сгради са по-
добри, според мен, е, 
че сега има строителен 
надзор. осъществява 
се някакъв контрол над 
строителния процес, из-
готвя се необходимата 

документация, следи се 
всичко - от откриването 
на строителната пло-
щадка до въвеждането 
на обекта в експлоата-
ция. Което означава, че 
компромиси с качест-
вото не би могло да се 
допуска. Профилът на 
клиентите също вече 
е различен. сега те са 
много по-взискателни и 
знаят какво искат.

Когато говорим за 
ново и старо строител-
ство, първо трябва да 
внесем уточнение дали 
става дума за жилищни, 
промишлени или друг 
вид сгради. Както и че 
трябва да разделим про-
ектирането от реализаци-
ята. Като инженер про-

ектант съм категоричен, 
че новото строителство 
у нас се доближава и от-
говаря на европейски-
те норми и критерии за 
качество, надеждност и 
безопасност. смятам, че 
в България построеното 
в последното десетиле-
тие е много по-добро от 

правеното преди. Качест-
вото на проектирането 
и новите технологии га-
рантират по-добър краен 
резултат. остава въпро-
сът проектите да се из-
пълняват стриктно, кон-
тролът да е на ниво и да 
не се правят компромиси 
със строителството.

Проектирането сега е 
на много по–високо ниво

Инж. Георги Петров, РК на КИИП - Силистра:

По-качествени ли са новите жилищни обекти 
в сравнение със старото строителство?

Съвременните сгради са 
по–добри, защото има надзор

Инж. Илиян Тодоров, РК на КИИП - Стара Загора:
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община дупница въ-
вежда такса за ползване 
на общинското депо за 
неопасни отпадъци в 
местността Злево. Граж-

даните няма да плащат 
за изхвърляне на битови 
отпадъци на площад-
ката. 

За  депониране  на 

строителни отпадъци 
тарифата е по 8 лв. за 
куб. м, за неопасни про-
изводствени отпадъци 
таксата е 7 лв. ако фир-
ми решат да депони-
рат битов отпадък извън 
границите на организи-
раното сметосъбиране и 
сметоизвозване таксата 
е 15 лв.

общината предлага и 
допълнителни услуги, 
за които въвежда нови 
цени на разрешителни-
те. За кастрене и под-
кастряне по заявка на 
гражданите например 
таксата ще бъде 10 лв., 
за отсичане или изкоре-
няване на дървесна рас-
тителност 20 лв., изда-
ване на превозен билет 
за транспортиране на 

дървен материал 10 лв.
Гражданите участни-

ци в доброволното фор-
мирование към община 
дупница, което реагира 
при пожари, бедствия, 

аварии и други извън-
редни ситуации ще бъде 
освободени от такса 
смет. те ще заплащат 
такси за административ-
ни услуги с намаление 

от 50%. целта е да се 
насърчат и мотивират 
гражданите да се вклю-
чат в доброволния от-
ряд, уточняват от общи-
на дупница. 

Николай АНТОНОВ

екипи на Югозапад-
ното държавно пред-
приятие (ЮЗдП) оказ-
ват съдействие на Гра-
нична полиция ри от-
страняване на дървесна 
и храстова растителност 
покрай границата с Ре-
публика македония, съ-
общиха от ръководство-
то на предприятието в 
Благоевград. 

Горски служители от 
над десет териториал-
ни поделения на пред-
приятието участват по 
график в разчистване на 

държавните погранични 
участъци. оборудвани 
със специализирана тех-
ника - моторни триони 
и храсторези, те отстра-
няват самозалесили се 
дървета и храсти.

„Към момента са по-
чистени 27 километра 
от граничната браз -
да, остават около 42. 
Предполагам, че за ме-
сец-два тази дейност 
ще бъде приключена“, 
коментира директорът 
на ЮЗдП инж. дамян 
дамянов. По думите му, 
част от добитата дър-
весина ще бъде дарена 
на Гранична полиция, а 

друга част ще отиде за 
отопление на местното 
население. Количество-
то не е голямо - около 
150 куб. м са добитите 
дърва за огрев към мо-
мента. 

Югозападното дър-
жавно предприятие не 
за първи път подпомага 
изпълнението на важни 
дейности, свързани как-
то с почистване на пог-
ранични територии в 
неговия обхват, така и 
с отстраняване на дър-
вета и храсти от речни 
корита и сервитути от 
републиканската и об-
щинската пътна мрежа.

Почистени са 27 км от браздата, остават още над 40 км

еКоЛоГиЯ

ЛЕКТОРИ:
 Проф. д-р инж. Богомил Петров - 

„общи изисквания при проектира-
нето на хидроизолационни системи. 
материали за хидроизолации“
 Инж. Кирил Маслев - 

„Подземни части на сгради и съоръ-
жения“
 Инж. Йордан Николов - 

„скатни покриви“
 Доц. д-р инж. Снежана Вълкова - 

„Плоски покриви. междуетажни 
подове на мокри помещения“
 Проф. д-р инж. Димитър Назърски - 

„Хидроизолация на съоръжения“
 Инж. Йордан Николов - 

„изисквания при изпълнението, 
контрола и приемането на хидроизола-
ционни системи“

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 
гр. софия, УасГ, нова сграда, бул. 
„Христо смирненски“ 1, етаж 2, кор-
пус „а“, Заседателна зала на Хидро-
технически факултет (№205)

РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 
13:30-14:00 ч.

НАЧАЛО:
14:00 ч. 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА
Фирма:
тел./Факс. 
e-mail:
Представител:
Позиция:

такса участие - 60 лв. без ддс
Желаещите да участват трябва да из-
пратят попълнена регистрационна кар-
та и копие от платежно нареждане на
e-mail: bais.bg@gmail.com,
или факс: 02/963 10 71
до 27 септември 2016 г.

ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА 
СЕ ПРЕВЕЖДА ПО БАНКОВ ПЪТ:
Българска асоциация за изолации в 
строителството
Уникредит Булбанк, клон „Лозенец“
IBAN: BG66UNCR75271000012019 
BIC:UNCRBGSF

ДАННИ ЗА ФАКТУРА:
Фирма: 
адрес: 
еиК: 
идент. № по ддс: 
моЛ: 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
оксана Генадиева - главен секретар
02/963 10 71; 088 63 72 236
bais.bg@gmail.com

Санитарна сеч по границата ни с Македония

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ
В СТРОИТЕЛСТВОТО

С подкрепата на:

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с обнародването на промените в НаРедБа № Рд-02-20-2 от 8.6.2016 

г. Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) организира на 
29 септември (четвъртък), 2016 г. 

СЕМИНАР

НаРедБа № Рд-02-20-2 от 8.6.2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и 
приемане на хидроизолационни системи на строежите

Нови такси за депониране в общинското депо
ДУПНИЦА

още повече зелени-
на ще радва жителите 
на стамболийски след 
откриването на новия 
парк в кв. „Полатово“ 
миналата неделя. Най-
щастливи от придобив-
ката са децата, за които 
е изградена площадка 
с катерушки, люлки и 
въртележка. обособе-
ни са и спортни кътове 
с тенис маса и фитнес 
уреди. 

Лентата на обекта 
преряза кметът на стам-
болийски Георги мара-
джиев. „Благодаря на 
гражданите, че си пла-
щат данъците, защото с 
техните пари се изграж-
дат новите придобив-
ки в общината“, посочи 
мараджиев.

официален гост на 

откриването бе предсе-
дателят на Българската 
федерация по гимнас-
тика Йордан Йовчев. 
той поздрави градската 
управа и жителите на 
общината, като апели-
ра към хората да пазят 
новия парк, изграден с 
много усилия и труд. 

специално за съби-
тието той бе подготвил 

демонстрация за успо-
редка, която представи 
във фитнеса, монтиран 
в парка. след като при-
ключи с изпълнението 
си, Йовчев прие пре-
дизвикателството на об-
щинския съветник Вла-
димир Пильов. двамата 
се качиха на успоред-
ката и направиха равен 
брой набирания. 

Зелен оазис радва жителите 
на Стамболийски

При откриването на новия парк най-щастливи бяха 
децата
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Николай АНТОНОВ

стадион „септември“ 
и спортната база в си-
митли придобиват нов 
европейски облик. Фут-
болното игрище бе рекон-
струирано в изпълнение 
на проекта на общината 
„Подобряване на инфра-
структурата за спорт и от-
дих на община симитли“, 
а инвестицията е в размер 
на 5 549 801 лв., съобщи 
кметът апостол апосто-
лов. Проектът е финанси-
ра от Програмата за раз-
витие на селските райони 
2007-2013 г. по мярка 321 
- основни услуги за насе-
лението и икономиката в 
селските райони. изгра-
дени са и многофункцио-
нални центрове за спорт 
и отдих на открито в пет 
населени места в община-
та и нов плувен басейн. В 
резултат от изпълнението 
на проекта бе направена 
и многофункционалната 
спортна зала за баскет-
бол, волейбол и хандбал, 
отбеляза кметът. Рехаби-
литирани са съоръжения-
та на стадиона, подмене-
ни са осветлението, огра-
дите и защитните мрежи, 
както и 3000 седалки на 

трибуните. извършена е 
също цялостна подмяна 
на тревното покритие на 
игралното поле на фут-
болния терен, който раз-
полага и с нова поливна 
и отводнителна система. 
Нови са скамейките за от-

борите, както и основни-
те и тренировъчните фут-
болни врати. изградени 
са още пътни и пешеход-
ни алеи, голям паркинг, 
трафопост, ремонтирани 
са външните тоалетни, 
въведени са и мерки за 
енергийна ефективност. 
Базата вече има и плувен 
басейн, обзаведена е зала 
за фитнес. На разполо-
жение на спортистите е и 
ново игрище с изкуствено 
покритие. Кметът при-

На ФоКУс

министерството на 
младежта и спорта тър-
си изпълнител на стро-
ителен надзор за някол-
ко строителни обекта, 
информират от ведом-
ството. това са стади-
он „Локомотив“ в Гор-
на оряховица“ - етап 
I, градският стадион в 
Русе и стадион „тича“ 

Търси фирми за строителен надзор за реконструкция на стадиони и тренировъчни зали

Поли ВАСИЛЕВА

общината в монтана 
разширява стадион „огос-
та“, който се ползва от 
местния отбор „монта-
на“. Първият проект, кой-
то администрацията пода-

де тази година за финан-
сиране от оперативната 
програма „Региони в рас-
теж“, е свързан именно с 
това спортно съоръжение. 
Предвижда се до основ-
ното игрище да бъдат из-
градени още две футбол-
ни площадки с естествена 

трева. Паркът до стадиона 
ще бъде ограден, за да се 
използва по-пълноценно 
за спорт и отдих.

стадионът в монтана е 
модернизиран през 1995 
година. тогава седящи-
те места са увеличени 
с 2000 и вече капаците-
тът е 8000. През 2011 г. 
с дарение на емигранта 
от общината Кирил ма-
ринов е построен терен 
за футбол с изкуствена 
настилка. той обаче се 
оказва недостатъчен, за да 
задоволи нуждата от обо-
собени зони за футбол. 
тренировките стават със 
записвания. Голям ремонт 
е извършен и през 2014-а, 
когато е обновена писта-
та, поставено е съвремен-
но табло за резултатите и 

е монтирано електриче-
ско осветление за игра в 
тъмните часове на деня. 
Финансирането е осигу-
рено от трансгранична-
та програма „България 
- сърбия“. 

Преди дни до стади-
она бе открита нова пло-
щадка. тя е с настилка от 
акрил, а стойността й е  
85 000 лв.

модернизирахме не 
само стадиона, но около 
него изграждаме цял ком-
плекс с парк, обясни кме-
тът Златко Живков. На 
стадиона вече има обосо-
бени няколко зони за фе-
нове, за гости и буферна 
зона. има и площадка за 
тренировки на отбори-
те на детско-юношеската 
школа. 

Разширяват „Огоста“ в Монтана

Ирина ГЕНОВА

около 30 хил. лв. е ми-
нималната сума, необходи-
ма за месечната поддръжка 
на стадион „Лазур“ в Бур-
гас. Затова през послед-
ните 2-3 години съоръже-
нието се поддържа много 
трудно, като част от него 
вече се руши.

стадионът е пуснат в 
продажба от април т.г., а 
определената цена е 5 млн. 
лв., което е изключително 
ниска стойност за подобно 
съоръжение, категорични 
са бургаски строителни 
експерти. специалистите 
изчислиха, че за да бъде 
построен подобен стадион 
с цялата прилежаща ин-
фраструктура и оборудва-
не, ще са необходими поне 
60 млн. лв. 

През март 2015 г. спорт-
ното съоръжение беше за-
порирано, а оценката му 
възлизаше на 22 500 000 
лева.

стадион „Лазур“ бе ку-
пен през 2002 г. за 4,5 млн. 
лв. от „Лукойл Нефто-

хим“, след което основно 
реконструиран. Ремонтът 
окончателно завърши през 
2011 г.

Футболният терен на 
спортния комплекс е из-
граден с изкуствено тревно 
покритие, което е най-но-
вата модификация в тази 
област. 

това е и първият лицен-
зиран от FIFA изкуствен 
тревен терен в България, 

на който могат да се про-
веждат международни ма-
чове от турнирите Шампи-
онска лига и Лига европа.

За първи път у нас се 
прилага подложка „шок-
пад“ върху водопропуск-
лив асфалтобетон. Пълне-
жът на терена е изпълнен 
със зелени EPDM гранули, 
а цената на строителството 
му е 1 800 000 лв. 

спортният комплекс 

разполага с още един зат-
ревен терен със стандартни 
размери и осветление за 
провеждане на трениров-
ки, както и с кортово игри-
ще, 11 самостоятелни ка-
бини, оборудвани с пулто-
ве за директни предавания, 
телевизионни монитори, 
които проследяват ситуа-
циите на терена, телефони 
с възможности за осъщест-
вяване на сателитна връзка.

„Лазур“ в Бургас се руши, поддръжката му е скъпа

Всички детски градини 
в добрич ще имат мулти-
функционални площадки 
с възможности за зани-
мания по футбол и други 
спортове. това стана ясно 

по време на откриването 
на първите 4 миниигрища. 
те са реализирани по про-
ект за развитие на спор-
та от най-ранна възраст, 
стартиран от общината, 

Всички забавачки в Добрич с футболни миниигрища

Държавата инвестира допълнително в спортни бази, за да покрият евростандартите

Министър Кралев контролира лично изпълнението на Националната програма за обновяване на спортната инфраструктура в страната

Изграждат модерни мултифункционални центрове в Симитли
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помни, че преди време бе 
извършена реконструк-
ция и на стадиона в село 
Крупник.

общата стойност на 
направените инвести-
ции за модернизиране на 
спортната инфраструкту-

ра в общината през по-
следните години е около 
12 милиона лева, уточни 
апостолов. „Към споме-
натото вече трябва да се 
прибави и направеното на 
територията на градския 
парк в симитли - допъл-
ни той. - там има също 
едно затревено игрище с 
нормални размери, както 
и друго с изкуствено по-
критие, фитнес на откри-
то, тенис кортове, много-
функционална площадка 

за баскетбол, волейбол, 
хандбал и други спорто-
ве. Показателно за това, 
че вече сме в почти завър-
шен цикъл на спортната 
база, е, че Българският 
футболен съюз ни гласува 
доверието от 25 октомври 
до 1 ноември в симитли 
да се проведат квалифи-
кациите за европейското 
първенство за аматьори, 
в които ще участват от-
борите на България, Хър-
ватска, испания и сан 
марино. самият факт, че 
такова отговорно състеза-
ние е поверено на нашата 
община, сам по себе си 
говори, че нашите ста-
диони, нашите спортни 
съоръжения и бази отго-
варят на абсолютно всич-
ки изисквания и може да 
се каже действително, че 
базата е в завършен вид. 
Но ние продължаваме да 
бъдем взискателни към 
себе си и в момента сме 
подготвили нов проект, с 
който ще кандидатстваме 
за надграждане и на два-
та стадиона в симитли 
и Крупник“, коментира 
апостолов. В Крупник 
ще се монтира козирка 
над сега съществуващия 
сектор за публика, зад 
южната врата ще се на-

прави и сектор за гости, 
както и осветлението на 
стадиона. В симитли ще 
бъдат завършени козир-
ките от двете страни на 
стадиона, сега има само 
една над централния сек-
тор. Ще бъде изградена и 
нова съблекалня с възста-
новителен център и всич-
ко, което е необходимо 
за физическото здраве на 
спортистите. В сградата 
със съблекалните ще се 
обзаведат и помещения 
за общежитие на деца-
та от детско-юношеската 
школа. Предвижда се да 
се осигури и подходящо 
покритие на плувния ба-
сейн в спортния комплекс 
„симитли“. общината 
вече е внесла проектно 
предложение, с което кан-

дидатства по Програма-
та за трансгранично съ-
трудничество България 
- Гърция, за изграждане 
на рафтинг база на тери-
торията на градския парк. 

с двата плувни басейни 
- единият е с олимпий-
ски размери, а другият 
е детски, и останалите 
вече изградени спортни 
съоръжения и площадки, 

градският парк се превър-
на също в привлекателна 
територия не само за жи-
телите, но и за гостите на 
общината, добави апос-
толов.

във Варна. Във всеки от 
тях държавата инвести-
ра по 1 млн. лв., с кои-
то трябва да се направи 
подмяна на тревната на-
стилка и да се изгради 
осветление. това са две 
от задължителните из-
исквания на БФс към 
клубовете, за да играят в 
професионалния футбол. 

освен това се търси из-
пълнител на строителен 
надзор за изпълнение на 
втори етап от проекта за 
изграждане на допълни-
телно игрище в кв. „Би-
стрица“ на столицата. с 
търга ще се определи и 
надзорник при изграж-
дане на три игрища за 
минифутбол в „северния 

парк“ - район „Надежда“ 
в софия. общата инди-
кативна стойност на об-
ществената поръчка е 45 
000 лв. без ддс.

„Ч е р н о  м о р е “  щ е 
може да приема мачове 
от Първа лига на своя 
стадион чак от начало-
то на пролетния полусе-
зон. В момента отборът 

домакинства в Каварна, 
тъй като „тича“ не от-
говаря на изискванията. 
обнадеждаващото е, че 
са събрани офертите и 
предстои избор на фир-
мата, която ще извърши 
ремонта на съоръжени-
ето. след изтичане на 
срока за обжалване ще 
стартират строителните 

дейности, които ще про-
дължат 60 дни, и трудно 
стадионът ще е готов до 
края на есенния полусе-
зон, обясни във Варна 
министърът на спорта 
Красен Кралев. той до-
пълни, че продължава 
реконструкцията на зала 
„Владислав“. тя вече 
може да се използва и 

през зимните месеци, 
след като е монтирана 
отоплителна система. 
Предстои ремонт на съ-
блекалните, а следваща-
та година ще бъде сме-
нена настилката и об-
новен покривът, за да 
може съоръжението да 
приема състезания от ви-
сок ранг.

Търси фирми за строителен надзор за реконструкция на стадиони и тренировъчни зали

ФК „добруджа“ и ФК 
„Звездичка“ (Бургас). 

По първа фаза на про-
екта са изградени минис-
тадиони в учебните заве-
дения „Радост“, „Звънче“, 
„слънчице“ и „Звездица“. 

На игрищата е поло-
жена изкуствена тревна 
настилка, монтирани са 
врати. Предстои да се на-
правят заграждения и да 
се разчертаят терените. 
целта е най-талантливите 
малчугани да бъдат при-
влечени в подготвителни-
те групи на футболните 
клубове. Вече са подаде-
ни над 350 заявления от 

родители за обучение на 
техните деца, като голя-
ма част от желаещите да 
тренират футбол са мо-
мичета. Площадките ще 
се използват и за други 
видове спорт и занимания 
и ще дадат възможност на 
най-малките не само да 
се раздвижват, но и да се 
забавляват. 

очаква се съвсем ско-
ро да бъдат положени и 
настилките на игрищата 
в още 3 детски градини. 
Плановете са от началото 
на октомври да стартират 
тренировките във всички 
забавачки. 

Всички забавачки в Добрич с футболни миниигрища

Държавата инвестира допълнително в спортни бази, за да покрият евростандартите

Изграждат модерни мултифункционални центрове в Симитли



бр. 30 (1154), 26 септември - 2 октомври 2016 г.

14

Използваме всички възможни източници 
на финансиране, за да развиваме града

Разговаря 
Поли ВАСИЛЕВА

- Г-н Живков, цяло 
лято в Монтана имаше 
активни строителни 
дейности. Какво се ре-
монтира и изгражда, 
след като е известно, 
че старите проекти са 
изпълнени, а новите 
договори за европей-
ско финансиране още 
не са сключени?

-  В момента сме в 
преходен програмен пе-
риод - чакаме одобре-
ние и финансиране за 
много от проектите ни, 
едва през последния ме-
сец бяха отворени някои 
мерки и схеми по раз-
личните програми. Ние 
намерихме други про-
грами за финансиране 
- българо-швейцарската 
програма за сътрудни-
чество, „Красива Бълга-
рия“, целеви субсидии, 
национално финансира-
не, собствен бюджет и 
т.н. В момента изпълня-
ваме 42 проекта - еколо-
гични, социални, строи-
телни. Почти във всяко 
село на общината това 
лято имахме строителен 
обект - ремонтирахме 
сгради на кметства, чи-
талища, храмове.

- Докъде стигна из-
пълнението на Наци-
оналната програма за 
енергийна ефектив-
ност в Монтана?

- одобрени са 10 жи-
лищни сгради и пред-
стои стартът на сани-
рането по тази програ-
ма. интерес от страна 
гражданите има. орга-
низирали са се по из-
искванията за етажната 
собственост, подготвили 
са повечето документи, 
но процедурите се бавят 
по различни причини 
- издирване на хората, 
провеждане на общи съ-
брания и т.н.

-  Кол ко  ул и ц и  в 
Монтана вече са обно-
вени?

- със собствени сред-
ства завършихме ремон-
та на три улици - „ди-
митър ерийски“, „Ропо-
тамо“ и „трети март“. 
става въпрос за основен 
ремонт с нова пътна на-
стилка, тротоари, освет-
ление. текущ ремонт 
направихме на много 
други улици. особено 
се гордея с ремонта на 
две от основните ули-
ци в града - „Янтра“ и 

„6 септември“. За тях 
си осигурихме средства 
чрез целева субсидия 
от кабинета. Премиер-
ът Бойко Борисов бе на 
посещение в монтана, 
видя как работим и ни 
отпуснаха 1,2 млн. лв. за 
тях. По тях са положе-
ни по 3 пласта асфалт, 
направени са нови тро-
тоари, осветление, пар-
коместа и т.н. „Янтра“ 
е стара улица, много от 
комуникациите са изгра-
дени преди 60-70 годи-
ни. те вече са подмене-
ни. „6 септември“ пък е 
улицата в най-оживена-
та ни зона - кварталите 
„Плиска“ и „младост 
- 1“. На това място жи-
веят най-много хора. 

- Какво е качеството 
на направените ремон-
ти?

- Фирмите работят с 
високо качество, а об-
щината редовно прове-
рява как се извършват 
ремонтите. имали сме 
случаи, при които не 
сме приемали определе-
ни дейности, и строите-
лите са ги извършвали 
отново.

- Кои обекти вече от-
крихте?

- открихме обновени-
те две основни улици, 
открихме изцяло ремон-
тираните детска гра-
дина и училище в село 
Габровница. За тези ре-
монти си осигурихме 
средства от програмата 
за трансгранично съ-
трудничество България 
- сърбия. За Габровни-
ца общината имаше за 
партньор общината в 
град Пирот.

- През последните 

дни направихте и ня-
колко първи копки. 
Къде?

- Първа копка напра-
вихме на площадката 
за едрогабаритни отпа-
дъци, която се строи на 
един от околовръстни-
те пътища на града. тя 
ще бъде готова за две и 
половина години. стой-
ността й е 3 млн. лв., 
които ще си осигурим 

от екотаксите, които об-
щините плащат за депо-
ниране на боклука си на 
нашето депо. За изпъл-
нението й сключихме 
договор със строителна-
та компания „Главбол-
гарстрой“. 

- Кои са останалите 
строителни обекти, по 
които работите?

- само в селата са 
80. Не става въпрос за 

цялостни ремонти, а 
само за най-належащи-
те - ремонти на покриви 
на обществени сгради, 
фасади, помещения въ-
тре. Няколко от обекти-
те вече са завършени. 
строим храмове в 4 се-
лища - трифоново, Кра-
пчене, Войници. Про-
дължава работата и по 
храма в монтана - „све-
ти дух“. За него също 
получихме финансова 
подкрепа от правител-
ството - 760 000 лв. до 
края на годината трябва 
да е готов, за 2017-а да 
остане само изографис-
ването.

- Монтана успя да 
си осигури финансира-
не и от швейцарската 
програма за сътруд-
ничество. То за какъв 
проект е? 

- В ромския квартал 
„Кошарник“ започна 
изграждането на нова 
детска градина, предназ-
начена за 4 групи деца. 
Направихме тържест-
вената първа копка. В 
новата сграда има зали 
за извънкласни и извъ-
нучилищни дейности, 
за работа с родители. 
Предвидено е и модерно 

оборудване. тя е част 
от проекта на община-
та „Комплексен подход 
за ромско включване в 
община монтана“. По 
същия проект предстои 
изграждане на здрав-
ни центрове в монта-
на и Габровница. стой-
ността на този проект 
е 1,2 млн. лв. детската 
градина трябва да бъде 
завършена през февру-
ари 2017-а. В здравните 
центрове ще има съвре-
менни условия за джи-
питата, за манипулации, 
за здравните медиатори.

- Съвсем скоро стар-
тира учебната година, 
в добро състояние ли 
е училищната база в 
района?

-  д а ,  з а  р е м о н т и 
в учебните заведения 
отделихме 450 000 лв. 
Ремонти има в първо и 
шесто училища, в много 
от училищните дворо-
ве, в някои от помеще-
нията. общината следи 
стриктно качеството на 
строителните работи в 
училищата. За нас ва-
жни бяха и сроковете за 
завършването им. Всич-
ко трябваше да е готово 
до първия учебен ден.

Златко Живков, кмет на Монтана: 

З л а т к о  
Ж и в к о в  е 
кмет на Мон-
т а н а  п е т и 
мандат. За-
вършил е ис-
т о р и я  в ъ в 
В ел и ко т ъ р -
новския уни-
в е р с и т е т .  
Бил е учител 
и  д и р е к т о р  
на училище,  
директор на 
Регионалния 
инспекторат 
по образова-
нието. Като 
кмет някол-
ко мандата е 
член на Коми-
тета на реги-
оните на ЕС.

6433 лв. получи об-
щина Горна оряховица 
за реставрация на чети-
ри паметника, намира-
щи се в най-тревожно 
състояние. това са ед-
ноименните монумен-
ти „майка България“ в 
долна оряховица и с. 
Върбица и паметници-
те на загиналите войни 
в селата Янтра и Гор-
ски долен тръмбеш. Ре-
монтните дейности са 
поверени на екип под 
ръководството на лицен-
зиран от министерство-
то на културата експерт 
по реставрация и кон-
сервация. скулптурните 
произведения ще бъдат 
основно почистени от 
замърсяванията с вода и 
органични разтворите-
ли. Релефите ще бъдат 
заздравени с подходящи 
реагенти, а появилите 
се фуги ще бъдат затво-
рени. Ще се подновят 
и  възпоменателните 
надписи. Предвижда се 
също така да бъдат въз-
становени откраднати-
ят бюст на димо тръм-

бешки в Горски долен 
тръмбеш, липсващият 
кръст за храброст във 
Върбица и мраморните 
плочи на паметника в 
Янтра. Всеки от мону-
ментите ще бъде хидро-
фобизиран и консерви-
ран за дълготрайност и 
устойчивост на рестав-
рационните дейности. 

очаква се до края на 
октомври ремонтите да 
приключат и паметни-
ците да придобият своя 
достоен облик.

отпуснатите за Гор-
на оряховица средства 
са част от одобрените с 
постановление на ми-
нистерския съвет допъл-
нителни разходи през 
2016 г. за отбелязване на 
100 години от Първата 
световна война и учас-
тието на България в нея. 
сумите, които се дават, 
са свързани с различни 
мероприятия за отбеляз-
ване на годишнината в 
цялата страна, както и 
за ремонт на паметници, 
увековечаващи участие-
то във войната. 

Реставрират военни паметници в Горна Оряховица

Общината работи по 42 проекта, започва саниране и на 10 жилищни сгради

РеГиоНи
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Цвета ИВАНОВА

50 младежи на въз-
раст от 18 до 29 години 
ще получат професия, 
а след това и работа по 
програма на община 
Видин, изпълнявана в 
партньорство с непра-
вителствени организа-
ции. Проектът „Заедно 
за създаване на младежка 
заетост и устойчива ра-
ботна среда в община 
Видин“ е на стойност  

290 729 хиляди лева и 
ще се финансира по опе-
ративна програма „Раз-
витие на човешките ре-
сурси“. 

В продължение на 5 
месеца младежите, които 
не учат и не работят, ще 
усвояват една от трите 
професии - помощник 
пътен строител, турис-
тически агент и готвач. 
след завършване на обу-
чението новата профе-
сия ще бъде защитена с 
изпит, след който младе-

жите ще получат доку-
мент за завършен курс. 
За всички през следва-
щите 6 месеца ще бъде 
осигурена работа по 
усвоената специалност. 
Като допълнение към 
трудовата квалификация, 
с цел повишаване на кон-
курентоспособността, е 
предвидено и обучение 
по английски език. 

Курсовете ще старти-
рат през декември.

с проекта се създа-
ват условия за младеж-

ка заетост. За всеки ден 
от обучението си мла-
дежите ще получават 

по 10 лв. осигурена е и 
6-месечната им работа. 
стойността на проекта е  

300 000 лв., а продължи-
телността на изпълнени-
ето му - 18 месеца.

Кадри за пътното строителство 
обучават във Видин

Поли ВАСИЛЕВА

три жилищни сгради 
в кв. „Заряница“ в Берко-
вица вече са санирани по 
Националната програма 
за енергийна ефектив-
ност. Жителите на квар-
тала се спират пред тях, 
за да ги огледат за по-
реден път и да се полю-
буват на обновената им 
визия. те не са изглеж-
дали така дори при по-
строяването им, споделят 
мнозина. На 108-те се-
мейства, които живеят в 

тях, благородно завиждат 
обитателите на съседни-
те сгради, които тепърва 
чакат жилищата им да 
бъдат санирани.

На блокове 18, 19 и 20 
са направени нови покри-
ви, сменена е дограмата, 
фасадите са топлоизо-
лирани. обновени са и 
общите части - стълбищ-
ните площадки. Над те-
расите от западната стра-
на са поставени навеси 
за защита от ветровете. 
монтирана е и нова мъл-
ниезащитна инсталация.

строителните работи 

са изпълнени много ка-
чествено от софийските 
фирми „Реал“ еоод“ и 
„Ърбън Грийн“ еоод. 
Започва санирането и на 
блоковете 1 и 2 в квар-
тал „изгрев“. общината 
очаква сключване на до-
говори за безвъзмездно 
финансиране на други 6 
блока, които се намират в 
квартал „стара планина“.

Берковица първа в об-
ласт монтана започна са-
нирането на блоковете по 
Националната програма. 
тя откри и първите три 
готови жилищни сгради.

Успешно завършилите имат гарантирано 
работно място за половин година

Обновиха първите блокове в Берковица

община стара Загора 
ще атакува в съда ре-
шение на общинските 
съветниците от 2003 
година, с което е напра-
вена промяна в пред-
назначението на терени 
в бивш парк.

Кметът Живко тодо-
ров смята, че в онзи 
период общинарите, на 
ръба на закона, са гла-
сували на три пъти на-

правеното предложение 
за промени в граници-
те на парк „Бедечка“. 
Решението не е било 
оспорвано в съда, зе-
мите са върнати на ста-
рите им собственици, 
направен е бил план за 
застрояване и вече се 
издигат няколко 3- и 
4-етажни сгради.

скандалът  с  парк 
„Бедечка“ в стара За-

гора кипи вече втора 
година, екоактивисти 
настояват да спре стро-
ителството и зоната да 
се развива като паркова 
среда. до момента са 
издадени 8 разреше-
ния за строителство, а 
протестите взеха глава-
та на главния архитект 
иван Кирчев, чиято съ-
пруга е автор на идей-
ния проект.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕкТИВНОСТ

Община Стара Загора брани 
в съда парк „Бедечка“

Екоактивисти на пореден протест срещу застрояването на парк “Бедечка”

Николай АНТОНОВ

В началото на октом-
ври се очаква да при-
ключат дейностите по 
укрепване на опасните 
участъци по ски път №1 
в Националния парк 
„Пирин“. това стана ясно 
след инспекцията, из-
вършена от директора на 
дирекция „Национална 
служба защита на приро-
дата“ в министерството 
на околната среда и во-
дите (мосВ) мирослав 
Калугеров и началника 
на отдел „Защитени те-
ритории“ димитър сто-
ев. те са проверили на 

място изпълнението на 
строително-ремонтните 
работи по предписание 
на дирекция Национален 
парк „Пирин“ за укреп-
ване на опасния склон 
на пътя. Установено е, чe 
ремонтът се изпълнява в 
съответствие със съгла-
суваните параметри, и 
се очаква да приключи 
в първите дни на след-
ващия месец. В района 
на ски пътя са открити 
и други участъци, които 
застрашават сигурността 
на посетителите на пар-
ка. За всички необезопа-
сени места са издадени 
предписания за укреп-
ване. За тяхното изпъл-

нение концесионерът на 
ски зоната „Юлен“ ад е 
внесъл в мосВ необхо-
димата документация за 
следващ участък, който 
подлежи на укрепване. 
Във връзка с доклад за 
санитарното състояние 
на Байкушевата мура 
екоинспекторите са на-
белязали мерките и са 
определени стъпките за 
опазването на най-старо-
то дърво в България. За 
нуждите на проекта ще 
бъде търсена помощта 
на експерти от Лесоте-
хническия университет и 
от Университета за архи-
тектура, строителство и 
геодезия.

Укрепват опасни участъци 
по ски трасе в Пирин

РеГиоНи
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Бургас е сред гра-
довете, в които Наци-
оналната програма за 
енергийна ефективност 
се изпълнява с размах. 
В морския град в мо-
мента се санират око-
ло 100 сгради. Не само 
темповете, с които па-
нелките се реновират, 
но и цялостната визия 
заслужава похвала, ка-
тегорични са от Непра-
вителствената органи-
зация „спаси софия“, 
която прави свой мо-
ниторинг в различните 
градове.

„Грозните, олющени 
и осеяни с кръпки бло-
кове придобиват корен-
но нов вид, сходен на 

ремонтираните сгради 
в други градове в из-
точна европа“, сочат 
наблюдаващите. спо-
ред тях, дори гъсто за-
строените многоетажни 
панелни комплекси в 
Бургас стават приятно 
място за живот. според 
членовете на „спаси 
софия“ добрите резул-
тати се дължат и на по-
мощта на гражданите, 
които са давали свои 
идеи за организацията 
на санирането на сай-
та на община Бургас 
и на горещ телефон. 
от администрацията 
са категорични, че са 
анализирали предложе-
нията, исканията и пре-

поръките на хората и са 
се съобразили с много 
от тях. 

Креативен подход 
и засега уникален за 
страната е избрала об-
щината и по отноше-
ние на екстериора на 
санираните вече бло-
кове. Всеки от тях има 
уникално обозначение, 
което е част от цялост-
на концепция за съот-
ветния район. За всеки 
един от големите квар-
тали е определена раз-
лична цветова комбина-
ция и собствен символ, 
който стои до номера 
на блока. така всички 
блокове в квартала ще 
си хармонират цветово.

За блоковете във всеки жилищен квартал е определена специална цветова комбинация

Санираните панелки в Бургас със 
собствен символ на фасадата

Близо  20 -мет рова 
картина на хубавица в 
българска носия кра-
си фасадата на един от 
първите санирани бло-
кове в град смядово, 
Шуменско. Графитът 

е дело на артистите от 
пловдивското студио 
„Пиротехникс крю“.  
Като сюжет те са из-
ползвали мита за леген-
дарната смеда, която 
дала името на населе-

ното място. Четири дни 
работа с вишка отне-
ло на спецовете, за да 
изпълнят заданието на 
общината. Разходите е 
поела фирмата изпъл-
нител на санирането. 

същите майстори са об-
новили през пролетта 
и фасадата на местно-
то училище с графит 
„дърво на знанието“, 
който се вижда отдалеч. 
Композицията е разпо-
ложена на южната фа-
сада на соУ „св. св. 
Кирил и методий“. с 
помощта на две скелета 
артистите са изрисува-
ли около 300 квадрат-

ни метра от външната 
стена на учебното заве-
дение. Графитът пред-
ставлява дете с книга в 
ръце, а до него е дърво-
то на знанието, чиито 
корени са също книги. 
Хубавата смеда няма 
да е последната мону-
ментална рисунка. В 
града, станал известен 
със смядовската лукан-
ка, ще бъде увековечен 

и глиганът, който при-
съства и в герба на об-
щината. смядово е пър-
венец по енергийната 
програма за саниране в 
региона. общо четири 
са готовите обновени 
блокове, подписани са 
договори за още два, 
а догодина ще дойде 
редът и на останалите 
шест кооперации, пред-
видени за саниране. 

ВиЗиЯ

Графити красят обновени 
сгради в Смядово
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Продължава от стр. 6

-  През настоящия 
програмен период ми-
нистерството засилва 
партньорството си с об-
щините. Има ли вече 
резултати от това по-
тясно сътрудничество? 

- може би най-важната 
характеристика на оПРР 
2014-2020 г. е сформира-
нето на междинни зве-
на в общинските адми-
нистрации с делегирани 
функции по подбор на 
проектите за финанси-
ране по Приоритетна ос 
1 „Устойчиво и интегри-
рано градско развитие“. 
Ролята и функциите на 
междинните звена са изя-
снени и регламентирани, 
като са подписани съот-
ветните споразумения за 
това. 

По този начин се дават 
повече правомощия, но 
съответно и повече от-
говорности на местните 
власти, които следва да 
имат необходимия адми-
нистративен капацитет 
за изпълнение на делеги-
раните им задачи. Важно 
е да отбележим, че деле-
гирането на допълнител-
ни функции на местните 
администрации е продик-
тувано от европейските 
регламенти, които трябва 
да спазваме в процеса на 
изпълнение на програма-
та. В допълнение наблю-
денията ни през миналия 
програмен период, както 
и необходимостта от про-
дължаване на политиката 
по децентрализация ни 

дават увереност, че об-
щините ще се справят ус-
пешно с новите си функ-
ции на междинни звена 
за избор и оценка на про-
екти по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрира-
но градско развитие“ на 
оПРР 2014-2020 г.

считаме, че до мо-
мента междинните зве-
на успешно се справят с 
делегираните им функ-
ции, като резултатите 
показват, че вече имаме 
първите одобрени про-
екти и съответно първи-
те сключени договори за 
БФП по приоритетната 
ос. Все пак междинни-
те звена са сформирани 
сравнително скоро и е 
твърде рано да правим 
генерални обобщения за 
тяхната работа. Бих ис-
кала да обърна внимание, 
че Управляващият орган 
на оПРР оказва постоян-
на подкрепа и сътрудни-
чи с общините на всеки 
етап от тяхната работа в 
качеството им както на 
междинни звена, така и 
на бенефициенти по про-
грамата.

-  На  региона лно 
ниво какви са най-се-
риозните предизвика-
телства през новия про-
грамен период? 

- През новия програ-
мен период 2014-2020 
г. оПРР продължава да 
подкрепя регионално-
то развитие с оглед на-
маляване на различията 
в развитието и растежа 
на българските региони. 
едно от основните пре-

дизвикателства е следва-
нето на подход за целена-
сочена подкрепа на т.нар. 
модел за развитие на те-
риторията на страната - 
„умерен полицентризъм“, 
възприет в Националната 
концепция за простран-
ствено развитие 2013-
2025 г. (НКПР). този мо-
дел се очаква значително 
да спомогне за стабили-
зиране на отрицателните 
демографски тенденции в 
страната към 2025 г.

Балансираната поли-
центрична териториална 
мрежа от градски цен-

трове допринася за създа-
ването на благоприятни 
условия за установяване 
и развитие на стопански 
и обществени дейности, 
например достъпни услу-
ги и откриване на работ-
ни места в или близо до 
градовете, в които хората 
живеят постоянно. По-
добрите функционални 
характеристики на голе-
мите и средните градо-
ве позволяват развитие 
на нови стопански дей-
ности, които разнообра-
зяват местната икономи-
ка и намаляват рисковете 

от гледна точка безрабо-
тица и доходи и подобря-
ват основните условия за 
стопанска дейност.

В тази връзка НКПР 
определя модела на по-
лицентрично развитие в 
страната като взаимос-
вързана система, осно-
ваваща са на 10 града, 
действащи като центро-
ве на растеж и които се 
балансират от мрежа от 
средни по големина гра-
дове в централните ур-
банизирани райони на 
страната. В допълнение 
са идентифицирани и 

малки градове, действа-
щи като опорни центрове 
в периферните райони на 
страната.

Възприетият подход за 
подкрепа по оПРР 2014-
2020 г. на умерения по-
лицентричен модел за 
развитие на територия-
та е предизвикателство, 
тъй като е необходимо 
да бъде постигнат баланс 
между задоволяване на 
индивидуалните нуж-
ди на градовете, от една 
страна, и справедливото 
разпределение на ресур-
сите, от друга.

Започнаха строител-
ните дейности по проек-
та за рехабилитация на 
железопътната инфра-
структура по участъци 
на жп линия Пловдив 
- Бургас. те включват 
ремонт и модернизация 
на тягови подстанции 
(тПс) в Бургас, Карно-
бат и Ямбол. основната 
цел е да се възстановят 
три от общо пет тягови 
подстанции, които за-
хранват железопътния 
участък от михайло-
во до Бургас. За всич-
ки тПс - стара Заго-
ра, Нова Загора, Ямбол, 
Карнобат и Бургас, ще 
бъде изградена и систе-
ма за телеуправление, 
секционни постове и 

секционни разедините-
ли от централен диспе-
черски център Пловдив, 
като захранването ще 
бъде с напрежение 25 
kV. изпълнител по до-
говора за проектиране и 
строителство е „енерго-
ремонт - Холдинг“ ад, 
а оценката на съответ-
ствието и строителният 
надзор ще се осъщест-
вява от ет„еЛ тРаНс 
иНЖеНеРиНГ- Вм“. 
стойността на проекта е 
21 339 147,60 лв. с ддс. 
съгласно договора стро-
ителните дейности тряб-
ва да приключат през 
април 2017 г., заяви ге-
нералният директор на 
дП „Национална компа-
ния Железопътна инфра-

структура“ милчо Лам-
брев. той посочи, че е 
необходимо подобряване 

на качествените характе-
ристики на железопътни-
те превози и преди всич-

ко на скоростите на дви-
жение на пътническите и 
товарните влакове. 

Проект „Рехабилита-
ция на железопътната 
инфраструктура по учас-
тъци на железопътната 
линия Пловдив - Бургас 
- възстановяване, ремонт 
и модернизация на тяго-
ви подстанции Бургас, 
Карнобат и Ямбол“ се 
осъществява със съфи-
нансиране от Кохезио-
нен фонд на ес, чрез 
оперативна програма 
„транспорт и транспорт-
на инфраструктура 2014-
2020“.

Модернизират жп тягови подстанции в 
Бургас, Карнобат и Ямбол
Строителните дейности трябва да приключат 
до края на април 2017 година

иНФРастРУКтУРа

Отворени са процедури за близо 2,3 млрд. лв. по програма „Региони в растеж“
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Впечатляващи инова-
ции, съоръжения от най-
ново поколение, револю-
ционни технологии, уни-
кални продукти и услуги 
демонстрират фирми от 

33 държави, участници в 
международния техниче-
ски панаир. Форумът се 
провежда от 26 септември 
до 1 октомври в Пловдив. 
тази година специално 

внимание се обръща на 
сегмента от строителна-
та индустрия, свързан с 
изграждането на пътища, 
екообекти, пречиствател-
ни станции. има засилено 

присъствие на тежка ме-
ханизация, съоръжения за 
събаряне на здания и за 
направа на канали, бетон 
възли и други видове тех-
ника. В рамките на форума 
посетителите специали-
сти ще открият интерес-
ни предложения за този 
сектор. Голяма част от тях 
се състезават за златни ме-
дали в международния 
конкурс за иновативни 
продукти като участници в 
изложбата „стройтех“.

На есеН 2016 англий-
ска компания прави пре-
миера у нас на 2 модела 
многофункционален ком-
биниран багер товарач. 
Презентират и възмож-
ностите на минидъмпери 
за извозване на строителни 
отпадъци, пръст, пясък, 
чакъл. Приложението им 
е широкоспектърно, вклю-
чително при разрушаване 
на сгради, горски и пътни 
проекти, преработвателни 
предприятия, строителни 

и селскостопански обекти, 
уточняват от фирмата из-
ложител. Уникален 11-то-
нен багер с футуристичен 
дизайн идва в Пловдив 
само шест месеца след ев-
ропейската си премиера. 
той е създаден за работа в 
ограничени пространства 
и е полезен в градското 
жилищно и инфраструк-
турно строителство, в път-
ните ремонти, както и за 
комунални дейности, твър-
дят изложителите му.

16 водещи компании 
от австрия се предста-
вят с общ щанд на меж-
дународния технически 
панаир в Пловдив, който 
се провежда от 26 сеп-
тември до 1 октомври 
2016 г. Фирмите са едни 
от най-големите светов-
ни производители на 
машини, оборудване и 
инженеринг. те участват 
със свои продукти, ноу-
хау и услуги в съвместна 

експозиция в палата 11. 
Лидерът в областта на 
пластмасовата индустрия 
REHAU GMBH показ-
ва последно поколение 
силиконови продукти и 
маркучи. модерни реше-
ния за леене под налягане 
дава фирма WITTMANN 
BATTENFELD GMBH, 
а WIKUS се предста-
вя с ленти за рязане на 
графит,  автомобилни 
гуми, кабели, фиброс-
тъкло и др. специални 
покрития, които същест-
вено подобряват ефек-
тивността и експлоата-
ционния живот на кон-
структивните елемен-
ти, показва OERIKON 
B A L Z E R S  C O AT I N G 
AUSTRIA GMBH. По-
следните новости в об-
ластта на измервателната 
и регулиращата техни-
ка пък са представени 
от  BURKERT FLUID 
CONTROL SYSTEMS. 
На австрийския щанд в 
панаира могат да се ви-
дят и системи за повди-
гане, кранови инсталации 
и вериги за окачване на 
HFS VERTRIEBS- UND 
PRODUKTIONSGMBH, 
както и фрезови, стру-
гови, пробивни и рез-
бонарезни инструмен-
т и ,  п р о и з в е д е н и  о т 
WA LT E R  A U S T R I A 
GES.M.B.H. със своя 
експозиция участва и 
SCHWARZAUGL ITS & 
T GMBH. Компанията 
показва иновативни ре-
шения за разбъркване, 
смесване, пресяване и 
сепариране, както и по-
демно-транспортна и то-
варно-разтоварна техни-
ка. Посетителите на есен 
2016 могат да се запоз-
наят и с продуктите на 
NTERTECH HANDELS 

GMBH. Фирмата предла-
га модерни решения по 
отношение на задвижва-
ща техника, мехатрони-
ка, кранове и предавател-
ни системи.

Н а  и з л о ж е н и е т о  
участва и един от най-
големите  експерти в 
областта на техника-
та за опазване на окол-
ната среда и рецикли-
рането - фирма AUWA 
UMWELTTECHNIK & 
RECYCLING E.U. сред 
продуктите, които компа-
нията представя, са пре-
си за балиране, техника 
за раздробяване и пре-
сяване, както и подем-
но-транспортна техника. 
австрия се представя на 
техническия панаир с 
още 6 големи компании. 
това са:

- DMH DICHTUNGS - 
UND MASCHINENHANDEL 
GMBH - иновативна уп-
лътнителна техника

-  H E L L E R M A N N 
TYTON GMBH - Пер-
ф е к т н и  р е ш е н и я  с 
к а б е л и т е  н а  ф и р м а 
HellermannTyton

- IMS SCHMOLZ + 
BICKEBACH AUSTRIA 
GMBH - Решения и ноу-
хау за всичко, свързано 
със стоманата

-  S A N O 
TRANSPORTGERAETE 
GMBH - мобилни елек-
трически устройства за 
изкачване по стълби - 
транспортни уреди за то-
вари и хора

- ABA - AUSTRIAN 
BUSINESS AGENCY - 
австрийска агенция за 
насърчаване на инвести-
циите в австрия

-  J O E B S T L 
BULGARIA - междуна-
родна спедиция и логис-
тика.

Строителната индустрия във фокуса на ЕСЕН 2016
ФоРУм

Водещи австрийски компании представят 
новостите в машиностроенето

изложителите и гости-
те на есенното издание на 
панаира могат да се запоз-
наят с условията за живот, 
които предлага един от най-
атрактивните комплекси 
на Бургас - сарафово Юг. 
той е изцяло нов жилищен 
район, с нови правила и 
стандарт, които гарантират 
комфорт и сигурност на 
живеещите в него. място-
то, където е започнало не-
говото изграждане, не е из-
брано случайно - сарафово 
е запазен от масовото ур-
банизиране през годините 
квартал на Бургас, разполо-
жен на брега на морето, да-
леч от индустриалната зона 
на града, само на няколко 
километра от Поморие, Не-
себър и слънчев бряг. В 
палата 6, секция а, щанд 3 

екип на компанията, която 
разработва комплекса от 
10 години, ще презентира 
възможностите да станете 
част от обитателите на ком-
плекса. В дните на изло-
жението ще бъдат предста-
вени жилищата, които се 
изграждат в района: къщи 
първа линия море, апарта-
менти и мезонети в ком-
плекси от затворен тип, та-
унхауси, апартаменти в за-
творен комплекс без такса 
поддръжка и бизнес имоти. 
модерният жилищен район 
разполага с всичко необхо-
димо за пълноценен живот 
- ресторанти, кафенета, ма-
газини, аптеки, банки, сПа 
център с фитнес зала, боу-
линг, места за отдих и раз-
влечения, плаж, велоалеи и 
удобен градски транспорт.

сарафово Юг е най-си-
гурното място за живеене 
в Бургас. още от самото 
си създаване сигурността е 
била сериозен приоритет за 
гарантиране на спокоен и 
комфортен живот в района.

Като част от динамично 
развиващия се град Бургас 
до 2020 г. сарафово Юг ще 
се превърне в най-предпо-
читания район за обита-
ване в града, защото там 
натовареното ежедневие 
отстъпва пред хармонията, 
спокойствието и балансира-
ния начин на живот. сара-
фово Юг е мястото, където 
в симбиоза съществуват 
човек и природа, градска и 
естествена среда. 

Ще бъдем в палата 6, 
секция А, щанд 3

САРАФОВО ЮГ

Най–добрия район за живеене в Бургас 
показват на Техническия панаир
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Немският производи-
тел на клетъчен бетон 
и минерални топлоизо-
лационни плочи „Ксе-
ла“ отбелязва 10-годи-
шен юбилей на завода 
си у нас и 22 години от 
стъпването си на бъл-
гарския пазар. Заводът 
на „Ксела“ в добрич е 
единственото производ-
ствено предприятие на 
немската компания из-
вън Германия, в което се 
произвеждат минерал-
ните топлоизолационни 
плочи Multipor. освен 
за българския пазар, ми-
нералните плочи се из-
насят в над 10 държави, 
сред които Полша, Че-
хия, словакия, Румъния, 
Грузия, сърбия и др.

За 5 години тяхно-
то производството се е 
увеличило 3 пъти, като 
материалът основно се 
използва за саниране на 
блокове с височина над 
28 метра и за топлоизо-
лиране от вътрешната 
страна на сгради - па-
метници на културата, 
чиито фасади трябва да 
запазят автентичния си 
вид. минералните пло-
чи за топлоизолация са 

иновативен продукт без 
аналог на българския па-
зар, който се отличава с 
непостижими за масо-
вите топлоизолационни 
продукти характеристи-
ки - твърдост, способ-
ност да ,,диша“, както и 
отлични пожарозащитни 
свойства.

Политиката на „Ксела 
България“ в областта на 
екологията и зеленото 
строителство стана при-
чина преди пет години в 
разположения на площ 
от 100 000 кв.м завод 
в Западна промишлена 
зона на добрич да за-
почне производство на 
минерални топлоизола-
ционни плочи Multipor, 
успоредно с производ-
ството на клетъчен бе-
тон. Вложените средства 
в разширяване и преобо-
рудване на технологич-
ните мощности възлизат 
на 500 000 евро. общият 
размер на инвестициите 
на „Ксела“ от стъпване-
то й на българския пазар 
до днес надхвърлят 35 
000 000 евро, като значи-
телна част от тези суми е 
насочена към въвеждане 
на иновативни техноло-

гии и ноу-хау, осигуря-
ващи високо качество на 
произвежданите матери-
али според всички све-
товни производствени и 
екологични стандарти.

10-годишният юбилей 
на завода в добрич беше 
повод за представяне 
на осъвременената про-
дуктова програма и на 
новостите в търговска-
та политика на „Ксела 
България“. дружество-
то предоставя специал-
ни условия за обектите, 

които се изпълняват по 
националната програма 
„енергийно обновяване 
на българските домове“. 
За реновирането на ста-
рите сгради освен топ-
лоизолационни плочи 
Multipor се използват и 
значителни количества 
блокове от клетъчен бе-
тон YTONG, като основ-
ната цел е да се намалят 
загубите на топлина през 
фасадите 

Фокусът на „Ксела“ в следващите 
години ще падне върху материалите 
за жилищното строителство. секто-
рът отново тръгна нагоре заради по-
ниските лихви в страната, които поз-
воляват придобиването на жилище на 
по-ниска цена. Компанията ще раз-

шири гамата си от продукти за стро-
ителството с готови елементи и други 
помощни материали, необходими при 
изграждането на еднофамилни къщи. 
основна насока остават и облицов-
ките за стени, и други решения за 
топло- и звукоизолация на сградите.

„Ксела България’’ е на българския 
пазар близо четвърт век. Компани-
ята е дъщерно дружество на Xella 
Baustoffe GmbH, водещ световен про-
изводител на строителни материали, 
като варо-силикатни тела за зидария 
SILKA, блокове от клетъчен бетон 

YTONG, минерални топлоизолацион-
ни плочи Multipor и други. 

енергийната ефективност, опазва-
нето на околната среда и създаването 
на сгради, които осигуряват високо 
качество на живот, са приоритетните 
направления, в които работи „Ксела“.

„Ксела“ утрои производството си в България
Немският производител на клетъчен бетон и минерални топлоизолационни плочи 
отбелязва 22 години на българския пазар и 10– годишен юбилей на завода си в Добрич

Нова продуктова програма За „ксела България“

БиЗНес
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Години наред дания оглавява 
класацията за най-щастлива 
страна в света. тайната на дат-
ското щастие се крие освен в 
добрата политическа, иконо-
мическа, здравна и социална 
система на държавата и в една 
непреводима почти на никой 
друг език дума - hygge. Българ-
ският прочит е уют, удобство, 
спокойствие, комфорт... или 
по-точно всички тези понятия, 
събрани в едно. оказа се, че 
терминът е от ХIII век и е свър-
зан с английската дума за пре-
гръдка - hug. Заради човешкия 
стремеж към щастие hygge от-
давна не е патент само на скан-
динавците. Книгите, посветени 
на тази концепция, се радват на 
огромен успех по света. Хюге 
се превръща в стил на живот, 
който утвърждава хедонизъм, 
свързан с дома, с градината, със 
спокойствието, с гостоприем-
ството и с личния просперитет.

Не са малко дизайнерските 
студия в европа и по света, 
които разработват цялостни 
интериорни концепции в този 
стил. В него на особена почит 
са споделените пространства, 
кътовете, които събират члено-
вете на семейството и утвърж-
дават партньорството. Задъл-
жителните елементи на обза-
веждането по датския модел 
са настилките и мебелите от 
естествени материали. дървото 

и кожата са доказали приноса 
си към качествения интериор, 
усещането за комфорт и висок 
жизнен стандарт. Камината е 
другият белег на щастливия 
дом както заради енергията на 
огъня и доброто отопление, 
така и заради уюта, който носи. 
Зоната около нея винаги е при-
тегателно място, което събира 
близките. Красив люлеещ или 
масажен стол в най-голямото 
домашно пространство, което 
се споделя от всички в семей-
ството, е следващият знак на 
hygge стила.

особено важни за хармони-
ята в жилището според датча-
ните са осветителните тела. 
Колкото повече източници на 
мека светлина в дома, толкова 
по-добре! За да е пълно удо-
волствието, обикновено близо 
до лампиони или стенни лампи 
се аранжира маса, малко писа-
лище или друга зона за хоби 
занимания. тук са и кътовете 
за пиене на кафе и чай, които 
hygge дизайнерите никога не 
пропускат и обгрижват с вни-
мание.

и тъй като hygge означава 
един вид да прегръщаш неща-
та, то домът, подчинен на този 
стил, е пълен с меки постелки, 
пухени завивки и много въз-
главници - все предпоставки за 
взаимност, споделена любов и 
истинско щастие. 

Датчаните са го измислили

Hygge - дизайн за хармонични къщи 
и щастливи хора

иНтеРиоР
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Проектът за моста сан-Шан, 
който ще бъде реализиран в на-
вечерието на Зимните олимпий-
ски игри в Пекин през 2022 г., е 
разработен от международното 
архитектурно бюро Penda. съ-
оръжението ще се превърне в 
неразделна част от инфраструк-
турата на север от столицата - в 
региона, бързо набиращ попу-
лярност през последните годи-
ни като зона за отдих. името 
на моста (от китайски - „трите 
планини“) дава точна представа 
за формата му, погледната от 
страничен ракурс. съоръжение-
то представлява трикомпонент-
на структура на фона на хълмо-
вете, сред които се планира да 

се проведат основните събития 
от програмата на олимпиадата.

основата на моста сан-Шан 
е визуализирана като вълно-
образна линия, която напомня 
очертанията на олимпийския 
символ, състоящ се от пет пре-
плетени пръстена с еднакъв 
размер. структурата му също е 
замислена като серия от пръс-
тени, свързани в най-високите 
и най-ниските си точки. имен-
но те ще бъдат главният кон-
структивен елемент, който ще 
поддържа плоча с многоброй-
ни стоманени въжета. Всяка 
арка ще бъде оформена от пре-
плетени тръби от неръждаема 
стомана, свързани помежду 

си посредством допълнителни 
метални елементи. Погледната 
отгоре, конструкцията ще на-
помня двойна дНК спирала.

дължината на моста ще дос-
тигне 452 метра, а повърхност-
та му ще бъде разделена на сек-
тори с максимална дължина 95 
м. Предвидено е транспортната 
част и пешеходните пътеки с 
разширения между арките да се 
разграничат с помощта на два 
реда жив плет, който на свой 
ред ще приобщи съоръжението 
към двата бряга на реката. това 
решение ще подсили значение-
то на моста в качеството му на 
важно обществено простран-
ство.

Съоръжението с дължина 452 м ще бъде изградено 
в чест на Зимните игри в Пекин през 2022 г.

ДНК спирала обвива 
Олимпийския мост в Китай

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

Седмичен хороскоп за периода 26 септември - 2 октомври

Блага дума железни 
врати отваря, е казал 
народът, а вие нямате 
причина да подлагате 
мъдростта му на съм-
нение, нали? Някак, ако 
е възможно, въведете 
в употреба вълшебни 
думички като „моля“, 
„благодаря“, „заповя-
дай“ или „извинете“. 
Поне през тази седми-

ца. освен че са признак 
на добро възпитание, 
те сигнализират на от-
срещния, че сте наяс-
но с добре познатия в 
психологията термин 
емпатия. ех, сега почти 
виждам как някои от 
вас трескаво започват 
да ровят в тълковния 
речник. точно за тях ми 
е думата.

Научете вълшебната 
думичка

Кръвта ви кипи, а 
чувстват а  до стигат 
връхната си точка - ей, 
ама изобщо не си иг-
раете! Не съм сигурна 
обаче в крайния резул-
тат от тази еманация на 
страстта, при която на-
прежението взима връх 
над чистия разсъдък. 
силните емоции никога 
не са добър съветник, 

дори когато Юпитер 
е на гости във вашия 
знак. Не жертвайте спо-
койствието и здравия 
си сън в името на лю-
бовта или на някой още 
по-съмнителен проект. 
Който истински иска 
да е с вас, без значение 
дали в личния живот, 
или в бизнеса, няма да 
ви кара да страдате. 

Страст на 
кристали

Преминахте  пре з 
труден период, който 
продължи малко по-
дълго от очакваното, 
но вие издържахте ге-
ройски.  съдбата ви 
даде ценни уроци, ко-
ито се надявам да сте 
назубрили до послед-
ната запетая, защото 
в житейски план дори 
най-изостаналите уче-

ници рядко получават 
шанс да се явят на по-
правителен. Не че вие 
сте от изоставащите, 
напротив. Послович-
ното ви твърдоглавие 
обаче понякога ви кара 
да повтаряте едни и 
същи грешки. ако се 
преборите с него, има-
те шанс за докторска 
дисертация.

Шест на релси

точно сега не е мо-
ментът да казвате на 
хората истината в очи-
те. Знам, че се горде-
ете с тази своя спо-
собност, но за жалост 
не всеки я оценява 
така високо, колкото 
на вас би ви се иска-
ло. другият проблем 
е, че, действайки като 
диктатор, по-скоро ще 

отблъснете околните, 
отколкото да наложи-
те нов световен ред. 
Не се пренавивайте, а 
тихо и кротко си вър-
шете задачите, за да 
не се снабдите с вра-
гове. смирението едва 
ли ще стане втората 
ви природа, но поне 
бъдете една идея по-
дипломатични.

Както тялото ви се 
подготвя за настъпва-
нето на студените ме-
сеци, така и топлото ви 
от емоции сърце тряб-
ва да се аклиматизира 
към суровата реалност. 
Защото, да не ви пла-
ша, но през октомври 
към добре затоплено-
то ви местенце повява 
известен хлад. Не че 

ще е нещо фатално, но 
предизвикателствата, 
които ще изникнат пред 
скромната ви особа, оп-
ределено изискват пре-
осмисляне на досегаш-
ния модел на поведе-
ние. ако сте пропусна-
ли да си вземете поука 
от грешките, спешно го 
сторете, за да избегнете 
дежа вю. 

Внимание! 
Дежа вю

енергията е щедър 
дар, но е нож с две ос-
триета. способна е да 
даде мощен тласък и 
на най-смелите ви про-
екти, но когато е нео-
ползотворена, може да 
ви изнерви. и тъй като 
скорпионът е сред мъ-
дреците в зодиака, вече 
отдавна се е научил да 
инвестира правилно 

този изключително це-
нен капитал. При него 
енергията придобива 
свръхестествени изме-
рения и каквото и да 
говори айнщайн, съв-
сем не е равна масата 
и скоростта на квадрат, 
а си е чист синтез на 
мъдростта и силата, ум-
ножена най-малко по 
две.

Е = мъдрост по 
сила на квадрат

Няма да сгрешите, 
драги Водолеи,  ако 
през тази седмица се 
вслушвате повече в 
инстинктите си. дори 
шестото ви чувство да 
ви диктува действия, 
които разумът нами-
ра за екстремни, не 
се колебайте да му се 
доверите. Новите въз-
можности, рисковете, 

дори грешките създа-
ват усещане за пълно-
ценен и цветен живот. 
На вас този адреналин 
ви е много по-важен от 
уюта на рутината и сте 
склонни да пренебрег-
нете доста удобства, 
за да си го доставите. 
Приемете предизвика-
телството и хич не му 
мислете!

Риск печели, 
риск губи

Няма нужда да ви 
пожелавам силата 
да бъде с вас, защо-
то джедайската бла-
гословия вече се е 
спуснала отгоре ви и 
може би вече усещате 
благотворното й въз-
действие. През тази 
седмица вие сте сто-
процентов победител. 
орисани сте да пече-

лите с каквото и да се 
захванете. Знайте, че 
такива възможности 
са една на хиляда, 
затова си отваряйте 
очите и ги използвай-
те до дупка. скоро ще 
ви налегне есенната 
летаргия и ентусиа-
змът ви ще охладнее. 
Ковете желязото, до-
като е горещо. 

Силата ще бъде 
с вас

освободени от око-
вите на ретроградния 
меркурий, имате пъл-
на свобода на дейст-
вие. можете да тво-
рите, да мечтаете, да 
желаете и да реали-
зирате. да не вземе-
те обаче съвсем да се 
разпищолите, да влас-
твате и да командо-
рите, че не знам къде 

ще му излезе краят. 
По-смирено,  моля! 
Вашата мисия в нача-
лото на октомври е да 
овладявате хаоса, но 
без да сте прекалено 
досадни и натрапчиви. 
спестете си съветите 
и рецептите, защото 
има опасност и най-
търпеливите да ви от-
режат.

Не се увличайте

Колебанията, свър-
зани с имотен казус, 
ще сложат отпечатък 
върху целия октомври. 
а когато се касае за 
толкова мащабна ин-
вестиция, решението 
не е никак лесно и бър-
зо. ако проблемът е 
дали да изберете ново, 
или старо строителство 
(вижте експертни мне-

ния по темата на стр. 
10 - бел. ред.), прете-
глете плюсовете и ми-
нусите и на едното, и 
на другото, но не пре-
небрегвайте достиже-
нията на съвременните 
технологии. сградите, 
проектирани по евро-
код, със сигурност са 
сред най-надеждните 
варианти.

Нещо ново, нещо старо, 
нещо по Еврокод

и з ку ш е н и я т а  с а 
прекрасно нещо, осо-
бено  когато  човек 
има поводи да им се 
поддаде. През тази 
с ед м и ц а  о б ач е  в и 
препоръчвам крайно 
въздържание, защото 
съществува опасност 
от залитане в нездра-
вословни крайности. 
Прибирайте се рано, 

избягвайте алкохола 
и шумните компании, 
завивайте се топло, 
гледайте си спокой-
ствието и съхранявай-
те силите си за слу-
жебните битки. През 
октомври те ще бъдат 
в изобилие и никак 
няма да се леки, но 
шансът да ги спечели-
те е на ваша страна. 

Не се 
зарибявайте

Звучи невероятно, но 
през тази седмица не 
съществува област, в 
която да не ви върви. то 
не бяха успешни срещи 
и презентации, подпис-
ване на дългоочаквани 
договори, изгодни сдел-
ки, признание от страна 
на колеги и партньори... 
Всичко ще ви се полу-
чава точно както си го 

представяте. Ключова 
роля в този позитивен 
сценарий играе ваша-
та собствена нагласа, 
която е повече от кате-
горична - недостижи-
ми хора няма и всички 
цели са възможни. Гра-
бете с пълни шепи от 
живота, заслужавате го! 
октомври ще е страхо-
тен.

Няма „няма“
БЛИЗНАЦИТЕЛЕЦ

Истината боли
ОВЕН

РАК ЛЪВ ДЕВА

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ

КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ

астРоЛоГ
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