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институции и бизнес с общи 
проекти за по-зелени градове у нас

обучаваме митническите служители да различават 
оригиналните от фалшивите палети

За или против идентичен облик на 
сградите в жилищните квартали?

Мартин Симеонов, управител на БГР Палетна асоциация:



бр. 33 (1157), 17 - 23 октомври 2016 г.

2
ОТ СЕДМИЦАТА

Въпреки очаквания 
силен интере с,  само 
осем оферти са постъпи-
ли в търга за изработва-
не на технически проект 
и строителство на 16.3 
км от автомагистрала 
„Хемус“, съобщиха от 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ). Това 
е участъкът между път-
ните възли „Белокопито-
во“ и „Буховци“ в посо-
ка Търговище. Прогноз-

ната стойност на обекта 
е 133 млн. лв. без ДДС, 
което го прави около 8 
млн. лв. на километър. 

Продължението на 
„Хемус“ към Търговище 
е най-скъпият проект в 
магистралното строи-
телство у нас в момента. 
Като се има предвид, 
че в близките година-
две няма да има поръч-
ки за тази магистрала, 
се очакваше интересът 

да е по-голям. Според 
експерти една от основ-
ните причини за малкия 
брой кандидати е лип-
сата на достатъчно ка-
риери за инертни мате-
риали и асфалтови бази 
в тази част на Северна 
България. Прави впе-
чатление отсъствието на 
големи играчи в сектора 
като „Главболгарстрой“, 
„Водстрой 98“, „Щра-
баг“ и др. Те бяха пода-

ли оферти в отменения 
по-рано тази година търг 
за участъка от Ябланица 

до Боаза, но сега „са си 
спестили“ усилието.

Желание да се включи 
в състезанието за отсеч-
ката към Търговище е 
изявила само една чужда 
компания - консорциум 
от испански и италиан-
ски фирми. Това доказ-
ва, че след като послед-
ните търгове у нас бяха 
категорично спечелени 
от местни изпълните-
ли, те постепенно губят 
интерес към българския 
строителен пазар.

От  АПИ уточниха 
през седмицата и кои 
са участниците, пода-
ли документи: „Пъти-
ща Пловдив“, „Трейс 
груп холд“, „Геострой“, 
„Автомагистрали Черно 
море“. „Пътстрой 92“ , 
„ПСТ груп“, „Агромах“, 
„Джи Пи груп“ в обе-

динение с испанската 
„Асигния“.

Отсечката между Бе-
локопитово и Буховци 
ще бъде с по две ленти 
за движение в посока, 
две ленти за спиране, 
средна разделителна 
ивица, водещи ивици 
и банкети. Предвиде-
но е изграждането на 6 
виадукта, на пътен въ-
зел за връзка с път III-
5102 Мировец - Певец, 
на нова връзка с път I-4 
Шумен - Търговище при 
п.в. „Белокопитово“, на 
мост и 11 пресичания 
със селскостопански пъ-
тища. Срокът за изпъл-
нение е 910 дни - поч-
ти 2 години и половина 
след подписване на до-
говора. Така отсечката 
ще бъде открита най-ра-
но в края на 2019 г. 

Само осем фирми с интерес да 
строят нов участък от АМ „Хемус“
Малкият брой кандидати е заради липсата на достатъчно кариери за инертни 
материали и асфалтови бази в Северозапада

Световноизвестният 
урбанист Ян Геел става 
консултант при изработ-
ването на дългосрочна 
визия за развитието на 
София в областта на 
градските зелени прос-
транства, стана ясно 
след срещата му със сто-
личния кмет Йорданка 
Фандъкова. 

Арх. Геел е консул-
тирал развитието на пе-
шеходната зелена зона в 
Копенхаген, а в послед-
ните 10 г. работи за по-
добряване на градската 

среда в мегаполиси като 
Копенхаген, Лондон, 
Стокхолм, Сан Франци-
ско и други.

Архитектът е приел 
поканата да бъде съ-
мишленик в усилията 
на общината София да 
се запази не само като 
исторически и древен 
град, но и да се развива 
като зелена столица.

За проектите на 
институции и бизнес 
за развитие на зелена 
градска среда четете 
на стр.12-13

Системата Е39 е най-новото ре-
шение в портфолиото на ЕТЕМ, це-
лящо да даде по-голяма свобода по 
отношение на избора на видовете 
отваряемост. Е39 за прозорци и врати 
тип „ХАРМОНИКА“ позволява да се 
обособи и адаптира не само външното 
пространство в една къща, хотел 
или заведение, но гарантира 
и интериорни решения 
според нуждите и 
предназначени-
ето. 

Освен че се отличава с елегантен 
прав дизайн и придава желания 
вид на помещението, системата 
на ЕТЕМ дава възможност да 
се приложат много нес-
тандартни идеи в ди-
зайна и архитектурата, 
които в същото време 

съчетават търсената 
уникална визия 
и комфорта.

Е39 позволя-
ва използването 

на естествената 
светлина, осигу-
рява звукоизола-
ция, адаптивност, 
енергийно ефек-
тивна е и не на 
последно място 
- заради високото 
качество на мате-
риалите гаранти-
ра дълготрайна и 
безпроблемна екс-
плоатация. 

Основното предимство 
на системата е свободата мак-
симално да отворим дадено 
помещение в топлите дни и 

съответно да го 
затворим и за-

щитим през зи-
мата.

Алуминиева-
та система Е39 
може да прегра-
ди или открие 
п р о с т р а н с т в о 
до 20 кв. м чрез 
м а к с и м у м  8 
последовател-
но отварящи се 
крила с ширина 1 
метър и височина до 
2,8 м. Топло- и звукои-
золацията са гаранти-
рани заради дебелината 
на стъклопакета, която 
е 34 мм - размер, поз-
воляващ използването 
на специални стъкла и 
панели. Заради високо-
качествения алуминий, 
неръждаемата стомана 
и EPDM уплътнителите 
Е39 е силно устойчива 
на корозия.

Специалистите от 
ЕТЕМ споделят, че за-

ради своите 
а д а п т и в н о с т 
и реактивност на 
външни влияния хар-
мониката Е39 има много 
големи възможности за приложение. 
Подходяща е както за частни къщи, 
вили, хотели и всесезонни басейни, 
така и за заведения, помещения за 
публични мероприятия, магазини, 
галерии и др.
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Световноизвестен урбанист с визия за по–зелена София

Система за прозорци и врати тип „хармоника“ Е39
НОВО ПОПЪЛНЕНИЕ В ПОРТФОЛИОТО НА ЕТЕМ
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ради своите 
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Ян Геел бе у нас по инициатива на One Architecture 
Week и главния архитект на София Здравко Здрав-
ков, за да изнесе лекция по време на форума

ЛИДЕРИТЕ
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МРРБ намали референтните цени за саниране с 10%
За втори път от нача-

лото на годината МРРБ 
намали цените за сани-
ране на жилищни блоко-
ве. Този път това е про-
диктувано от промяна в 
изискванията на Главна 
дирекция „Пожарна без-
опасност и защита на на-
селението“ за завишаване 
стойностите при високи-
те сгради. Референтните 
цени веднъж бяха нама-
лени в началото на 2016 
г., след като бяха устано-
вени драстични размина-
вания в подадените це-
нови оферти в различни 
общини.

Сега максималната 

цена, до която може да 
достигнат общо всички 
дейности по санирането, 
за сгради до 8 етажа не 
може да надвишава 154 
лв./кв. м, а за тези над 8 
етажа - съответно 172 лв. 
на квадрат. Сегашният 
таван бе 192 лв./кв. м. За 
обследване ще се плащат 
максимум 6 лв./кв. м с 
ДДС, а за самите строи-
телни и монтажни работи 
- по 138 лв. за по-малките 
и 156 лв. за по-големите 
блокове. Новите цени мо-
гат да се видят на сайта 
на МРРБ.

Новите референтни 
стойности важат и за от-

критите вече обществе-
ни поръчки, по които все 
още не са събрани офер-
ти. Те няма да се прила-
гат за процедури с вече 
подадени оферти, защото 
ЗОП поръчки не позво-
лява промяна в условията 
при стартирала проце-
дура.

Интересът към програ-
мата за саниране продъл-
жава да е висок, отчитат в 
МРРБ. Документи досега 
са подали собствениците 
на повече от 3000 сгради, 
като от тях са одобрени 
2018. Най-голям е инте-
ресът в общините Бургас, 
Благоевград, Хасково и 

София. 
Преди дни министърът 

на регионалното развитие 
Лиляна Павлова уточни, 
че „безплатното санира-

не“ на панелните блокове, 
което държавата покрива 
за сметка на всички данъ-
коплатци, ще продължи 
до 2018 г. След това соб-

ствениците ще трябва да 
съфинансират дейността 
по енергийната ефектив-
ност, като все още не е 
ясно в какъв размер.

Новите тарифи важат и за откритите вече обществени поръчки, по които все още не са събрани оферти

Николай	АНТОНОВ

Повече от 100 000 ту-
ристи са посетили Рил-
ските езера през лято 
2016, което е с над 12% 
повече от миналото, съ-
общи в Сапарева баня 
министърът на туризма 
Николина Ангелкова. Тя 
проведе среща с пред-
ставителите на местния 
бранш и посети някои 
от основните атракции в 
общината. В дискусия за 
развитието на туризма в 
региона участваха кме-

тът на Сапарева баня Ка-
лин Гелев и областният 
управител на Кюстендил 
Виктор Янев. „Ръстът на 
нощувките в областта 
е положителен факт, но 
все още преобладават 
еднодневните пътувания. 
Затова с общи усилия 
трябва да задържим ту-
ристите по-дълго в ре-
гиона, като им предло-
жим повече атракции и 
преживявания“, посочи 
министърът.

Набира скорост про-
цесът по сертифицира-
не на всички балнео- и 

СПА центрове на те-
риторията на страната 
по новите правила, като 
вече са получени 107 
заявления от специали-
зирани обекти. Серти-
фицирането е добровол-
но, но само обектите, 
които са проверени на 
място, ще могат да носят 
абревиатурата СПА и ще 
бъдат вписани в Наци-
оналния туристически 
регистър, категорични 
са от Министерството на 
туризма. 

Само сертифицирани обекти 
ще носят абревиатурата СПА

Министър Ангелкова:

Катя	КОСТОВА

София се сдоби с 5 
нови трамвая, които вече 
пътуват по линия №1. 
Официалното им пуска-
не стана в присъствието 
на кмета Йорданка Фан-
дъкова.

Трамваите са от най-
модерните и общата им 
цена е около 17 млн. лв. 
Парите са осигурени със 
заем от Европейската ин-

вестиционна банка. Рел-
совите превозни сред-
ства са нископодови, а 
салоните са оборудвани 
с устройства за видео-
наблюдение. Така ватма-
нът може да наблюдава и 
външната част на трам-
вая. Водачът разполага 
и с паник бутон, чрез 
който може да сигнали-
зира органите на реда 
или аварийните служби 
при проблем. След като 
подменихме около 90 на 

сто от тролеите и над 
половината от автобуси-
те в София, продължа-
ваме с обновяването на 
трамваите, каза Фандъ-
кова. Според нея те са 
най-скъпите средства на 
градския транспорт след 
мотрисите на метрото. 
Средната цена в Европа 
на един трамвай е около 
2 млн. евро. За новите 
пет постигнатата цена е 
около 1.6 млн. лв., пре-
сметна кметът.

В София по линия 22 
отскоро се движат и 15 
реновирани трамвая, до-
ставени от Прага. Пред-
стои да бъдат пуснати 
и новите, съобщи още 
Фандъкова.

Догодина се очаква да 
пристигнат трамваите от 
Базел, подарени от швей-
царското правителство. 
Вече има о сигурени 
средства и от оператив-
на програма „Региони в 
растеж“ за доставка на 
още нови возила, пох-

валиха се от общината. 
През изминалия програ-
мен период с европейски 
средства бяха купени и 
пуснати в движение 20 
изцяло нови трамвая по 
линия номер 7. Беше на-
правен и основен ремонт 

на около 5 км трамвайно 
трасе по бул. „България“.

През следващия ме-
сец очаквам да започне 
процедурата за избор на 
изпълнител за 13 нови 
трамвая, които ще за-
менят старите по линия 

номер 5, каза Фандъкова. 
Предстои да бъде пус-
нат и търгът за цялостна 
реконструкция на трам-
вайната линия по бул. 
„Цар Борис Трети“ и ул. 
„Алабин“ до Съдебната 
палта. 

Столицата се сдоби с още 5 трамвая

През миналия програмен период с европейски сред-
ства бяха купени и пуснати в движение 20 изцяло 
нови трамваи по линия номер 7 в София
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Катя	КОСТОВА

Публикуването на 
всички одобрени ин-
вестиционни проекти 
от министъра на реги-
оналното развитие и от 
областните управите-

ли устройствени плано-
ве в интернет ще стане 
задължително. Това е 
записано в пуснатите 
наскоро за обществено 
обсъждане от строител-
ното министерство по-
редни промени в Закона 
за устройство на тери-

торията (ЗУТ). Целта да 
се въведе това изискване 
е увеличаване до мак-
симум на публичнос-
тта на тези планове. Те 
ще бъдат включени в 
регистри, поддържани 
от областните админи-
страции и регионалното 

министерство.
Друга  предлагана 

промяна е забраната да 
се ограждат с плътни 
огради междублоковите 
пространства в жилищ-
ни комплекси. Плътната 
им част няма да може да 
бъде по-висока от 60 см.

Други предлагани от 
МРРБ промени в закона 
са за броя на категории-
те строежи. От 6 се иска 
те да бъдат намалени на 
4. Аргументът на вно-
сителите за промяната е, 
че сега строежите са не-
обосновано раздробени, 
което затруднява проек-
тантите и възложители-
те при определянето им.

В първа категория са 
добавени още 7: съоръ-
жения и инсталации за 
третиране на отпадъци 
и закриването на депа 
чрез повърхностно за-
печатване с горен изо-
лиращ екран, сгради и 
съоръжения на мини, 
рудници и кариери и 
ликвидацията им, както 
и строежи, свързани с 

отстраняване на еколо-
гични щети в района на 
въздействието им, про-
изводствени сгради, ин-
сталации, предприятия и 
съоръжения с капацитет 
над 100 работни места 
или с разгъната застрое-
на площ над 1200 кв. м и 
прилежащата им инфра-
структура и съоръжени-
ята. В тази категория са 
включени още жилищни 
и смесени сгради с висо-
ко застрояване и парко-
вете и градините с площ 
над 1 хектар. 

В т о р о с т е п е н н а т а 
улична мрежа от пети 
и шести клас и частни-
те улици се предлага да 
отидат във втора катего-
рия, както и жилищни-
те и смесените сгради 
със средно застроява-
не, а също недвижими-
те културни ценности 
от „местно значение“ 
и парковете и гради-
ните с площ до 1 хек-
тар. Включват се още 
освен преустройствата 
и основните ремонти 

на обектите от нея и на 
тези от първа, на които 
не се засяга конструк-
цията.

В трета категория се 
предлага да бъдат вклю-
чени смесените и жи-
лищните сгради с ниско 
застрояване и вилите, 
обектите за обществено 
обслужване с РЗП до 
1000 кв. м и капацитет 
до 100 места, цеховете 
с до 50 работни места, 
както и недвижимите 
културни ценности с 
„ансамблово значение“ 
и „за сведение“.

Дребните преустрой-
ства и изграждането на 
леки постройки и пре-
местваеми обекти се 
предлага да останат в 
последната четвърта ка-
тегория строежи.

Главните архитекти 
на общините да прове-
ряват само градоустрой-
ствените показатели на 
обектите, а не всичко, 
е една от съществените 
промени, предлагани в 
ЗУТ. За целта конкрет-

Промените в ЗУТ - опит за облекчаване   на инвестиционния процес
ТЕМАТА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Само 13 от 265 об-
щини в България имат 
общи устройствени пла-
нове, коментира минис-
търът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Лиляна Павлова 
при участието си в 11-
ата Годишна среща на 
местните власти, където 
се дискутираха полити-
ки за градско развитие и 
контролът върху инвес-
тиционния процес.

Тази година са по-
дписани 114 споразу-
мения за финансиране 
на изготвянето на общи 
устройствени планове 
(ОУП), а през миналата 
година те са били едва 
59. Срокът на споразу-
менията с всички общи-
ни ще бъде удължен до 
края на следващата го-
дина, съобщи министър 
Павлова, като за тази 
дейност в бюджета на 
министерството са зало-

жени 5 млн. лв. за 2017 
година. Има средства и 
мобилизация, а също и 
готови технически за-
дания, подчерта тя, но 
не спести факта, че 18 
общини нямат желание 
да разработят въобще 
ОУП.

Според представите-
ли на местната власт 
причини за това са за-
труднения с обхвата и 
съдържанието на об-
ществените поръчки за 
избор на изпълнители 
за изработване на пла-
новете, сроковете на съ-
гласувателните проце-
дури и липсата на дос-
татъчно капацитет.

ЗОП дава възможност 
за поставянето на кри-
терия „икономически 
най-изгодна оферта“, 
който позволява оси-
гуряването на баланс 
между цена и качество, 
уточняват от МРРБ. В 

закона вече има проце-
дура и за отстранява-
не на явна фактическа 
грешка, което снема ан-
гажимента на общини-
те да решават подобни 
казуси.

По отношение  на 
разработването и полз-
ването на национална 
Географска информаци-
онна система (ГИС) ми-
нистър Павлова съоб-
щи, че кадастърът вече 
е обединен, а до дни 
ще бъде публикувана 
нова тарифа за таксите, 
както и че ще започне 
поетапното изчистване 
на грешките в кадас-
тралната карта, данните 
от която са необходими 
при изработването на 
общите устройствени 
планове.

Според  министър  
Павлова тарифата за 
извършване на елек-
тронни услуги ще бъде 
намалена с около 30%. 
„Не трябва и не може да 
се връщат гражданите 
да носят скици, след 
като може да се влезе 
в кадастъра, информа-
цията да се принтира, 
подпечата и така тя ста-
ва валиден документ“, 
подчерта облекченията 
при работа със система-
та министърът.

Всички общини трябва да 
имат ОУП до края на 2017–а

Целта е да се увеличи публичността     на устройствените планове

Предложените проме-
ни в ЗУТ облекчават в 
известна степен инвес-
тиционния процес, но 
от Камарата на архите-
ктите сме убедени, че с 
настоящето изменение и 
допълнение на закона е 
възможно и е добре да се 
постигнат по-сериозни 
резултати. В рамките на 
общественото обсъжда-
не на законопроекта от 
КАБ ще внесем допъл-
нителни предложения за 
намаляване на админи-
стративната тежест. Раз-
читаме същите да бъдат 
взети под внимание. 

Всички професионал-
ни организации в сфе-
рата на строителство-
то - КАБ, КИИП, КСБ, 
БААИК,  сме  едино-

душни в своята визия 
за необходимите про-
мени. Внесените от нас 
предложения в работна-
та група към МРРБ се 
оказаха много близки 
по своята същност. Ко-
ментирахме с колеги-
те от КИИП обособява-
нето на нови категории 
на обектите, съобразно 
тяхната обществена зна-
чимост и степента на 
риск при експлоатацията 
им, както и обвързването 
им с конструктивни и 
противопожарни норми. 
Идеята бе да се въведе 
диференциация на изис-
кванията и процедурите 
за различните катего-
рии обекти. Целта бе да 
се постигнат сериозни 
облекчения за масовия 
инвеститор, като се на-
мали обемът на проект-
ната документация и 
опростят процедурите 
за строеж на обекти без 
обществено значение и 
нисък експлоатационен 
риск. В сега предложе-
ния законопроект за из-
менение и допълнение 
на ЗУТ е налице по-ско-
ро механично сливане на 
категориите. 

Друг основен прин-
цип,  около който се 
обединиха професио-
налните организации, 
бе отговорността за ка-
чеството за инвестици-
онните проекти да се 
носи от проектантите 
и консултантите. Пред-
ложихме проектите да 
бъдат регистрирани в 
съответната община въз 
основа на оценка за съ-
ответствие, изготвена 
от консултант. Общин-
ската администрация 
да проверява само съ-
ответствието на про-
ектите с правилата и 
нормативите за устрой-
ство на територията. 
Исканите от нас проме-
ни ще доведат до осе-
заемо съкращаване на 
сроковете за реализация 
на инвестиционните на-
мерения и ще създадат 
реални предпоставки 
за стимулиране на биз-
неса при защитен об-
ществен интерес. Тези 
наши предложения не 
са включени в настоящ-
ия законопроект, но ние 
ще продължим аргумен-
тирано да настояваме те 
да станат част от него.

Арх. Петкана Бакалова, зам.-председател на УС на КАБ:

Направена е стъпка в правилната посока, но със 
сигурност може да се постигне и по–добър резултат

Министър Лиляна Павлова:
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15 000 са направените 
служебни проверки от 
Дирекцията за национа-
лен строителен контрол 
според изискванията на 
закона. Едва 70 са отме-
нените разрешения за 
строеж. Сигналите от 
граждани са довели до 
220 отмени на разреши-
телни. Тези данни бяха 
изнесени по време на 
провелата се наскоро Го-

дишната среща на мест-
ните власти. Издадени 
са приблизително 6000 
заповеди за премахва-
не на незаконни обек-
ти, само 700 от които 
остават за изпълнение, 
съобщи началникът на 
ДНСК Милка Гечева. Тя 
обърна внимание, че ре-
гистърът за премахване 
на незаконни обекти е 
публичен. На срещата 

бе констатирано още, че 
премахванията на тези 
постройки най-често са 
в резултат на междусъ-
седски спорове и че с 
последните промени в 
ЗУТ ще се облекчи ре-
жимът за ремонт и преу-
стройство, тъй като вече 
ще се изискват по-малко 
проекти. По отношение 
на преместваемите обек-
ти инж. Гечева напом-
ни, че те се разполагат с 
разрешение от кмета на 
съответната община, а се 
премахват със заповед на 
главния архитект. Тя по-
сочи, че няма механизъм 
за контрол върху тях на 
централно ниво, тъй като 
общините знаят колко и 

какви обекти са им не-
обходими. Обхватът на 
извършваните от ДНСК 
комплексни проверки е 
ясно регламентиран. В 
началото на всяка година 
се публикува график на 
служебните проверки, 
които ще бъдат извърш-
вани в общинските ад-
министрации. Главни-
те архитекти са длъжни 
в седемдневен срок да 
уведомят регионалните 
отдели на ДНСК за из-
дадените разрешения за 
строеж. Спазването на 
сроковете е задължител-
но, в противен случай не 
може да се открие строи-
телна площадка, бе под-
чертано още на срещата. 

ните отговорности на 
компетентния орган по 
съгласуване на инвес-
тиционните проекти се 
ограничава до проверка 
на съответствието им 
с предвижданията на 
подробния устройствен 
план и правилата и нор-
мативите за застрояване. 
Оценяване на съответ-
ствието им с останали-
те изисквания по реда 
на ЗУТ ще се извършва 
от регистрирана консул-
тантска фирма или от 
експертен съвет по досе-
гашния ред, предвиждат 
промените.

Предлага се още оцен-
ката за съответствието 
на част „Конструктив-
на“ от инвестиционния 
проект да се извършва 
като част от комплекс-
ния доклад, когато се 
изготвя от регистрирана 
фирма консултант, или 
по отделни договори с 
физически лица, упраж-
няващи технически кон-
трол, когато оценката се 

извършва от общинския 
експертен съвет. Оценка-
та по енергийната ефек-
тивност, при определени 
условия в съответствие 
с изискванията на съ-
ответния закон, да бъде 
част от комплексния до-
клад, пише още в пусна-
тите за обсъждане про-
мени в ЗУТ.

Иска се още броят на 
проектните части за из-
даване на разрешително 
за строеж да бъде по-
малък. Отпадат плано-
вете за безопасност и 
здраве и за управление 
на строителните отпа-
дъци, които няма да са 
част от инвестиционния 
проект и задължение на 
инвеститора и проектан-
та, а ще се правят от из-
брания строител, който 
най-добре е запознат с 
работата на обекта.

От 1000 до 10 000 
лв. ще се глобява все-
ки (физическо лице или 
фирма), поставил в при-
тежавания или стопа-

нисвания от него имот 
рекламен, информаци-
онен или монументал-
но-декоративен елемент 
в противоречие с изис-
кванията на Закона за 
устройство на територи-
ята. Санкцията ще се от-
нася и за другите типове 
преместваеми обекти за 
търговски и други об-
служващи дейности - па-
вилиони, кабини, маси, 
зарядни колонки за елек-
трически превозни сред-
ства, както и елементи 
на градското обзавежда-
не (спирки на масовия 

градски транспорт, пей-
ки, осветителни тела, 
съдове за събиране на 
отпадъци, чешми, фон-
тани, часовници).

С друго от множество-
то поредни предложе-
ния за промяна в ЗУТ се 
иска да се въведе изис-
кването собствениците 
на недвижими имоти и 
потребители на водо-
снабдителни и канали-
зационни услуги да са 
длъжни да се присъе-
динят към изградените 
ВиК мрежи и съоръже-
ния.

www.metalcominvest.comwww.metalcominvest.com; office@metalcominvest.com; тел.: +359 73 881608
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Издадени са 6000 заповеди за премахване 
на незаконни обекти

Целта е да се увеличи публичността     на устройствените планове

ДИСЦИПЛИНИРАЩО

-	 Инж.	 Глосов,	 как	
ще	 коментирате	 пред-
лаганите	 промени	 в	
ЗУТ,	 публикувани	 от	
строителното	 минис-
терство	 за	 обществено	
обсъждане?	Подкрепя-
те	ли	ги?

- Промените в Закона 
за устройство на тери-
торията (ЗУТ) бяха съ-
гласувани с Камарата на 
строителите в България 
и ги подкрепяме. Те це-
лят намаляване на адми-
нистративната тежест и 
ще улеснят дейността на 
строителите. Подкрепя-
ме и промените, свърза-
ни с дейността на кама-
рата ни.
-	 Преди	 време	 им-

ахте	идея	 за	разделяне	
на	 закона	 на	 две	 -	 на	
строителен	 и	 друг	 за	

устройство	 на	 терито-
рията?	Отказвате	ли	се	
от	нея?

- Относно идеята ни 
за разделяне на закона 
ще кажа, че явно сега все 
още условията не са на-
зрели за такава промяна. 
Може би след време и 
този момент ще настъпи.
-	Предлаганите	про-

мени	в	 ЗУТ	ще	помог-
нат	ли	 за	решаване	на	
проблемите	в	строител-
ството?

- Според мен нере-
шеният въпрос си оста-
ва административният 
капацитет в общините. 
Каквито и нормативни 
промени да се правят, 
ако той не се повиши, 
проблемите няма да се 
решат толкова бързо, 
колкото ни се иска.

Светослав Глосов, председател на Камарата 
на строителите в България (КСБ):

Подкрепяме предложенията, 
те бяха съгласувани с нас

Главните архитекти на общините да проверяват само 
градоустройствените показатели на обектите, а не всич-
ко, се предлага с промените в ЗУТ
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Разговаря	
Елвира	ГЕНОВА

-	 Г-н	 Симеонов,	 какво	
представлява	Европейската	
Палетна	Асоциация	 (EPAL),	
кои	са	нейни	членове	и	какво	
наложи	 създаването	 на	 тази	
организация?

- Европейската Палетна Асо-
циация е създадена през 1991 
г. с цел стандартизиране и кон-
трол на качеството на европа-
летите. Преди 1991-ва палетите 
принадлежат на съответните 
национални железници. EPAL 
се представлява в повече от 
30 държави посредством 15 
национални комитета, които 
отговарят за изпълнението на 
целите на EPAL на национална 
основа. Лицензираните фабри-
ки за производство и ремонт на 
европалети са около 1500.
-	 Разкажете	 повече	 за	На-

ционалния	комитет	на	EPAL	
-	 БГР	Палетна	 Асоциация.	
Българското	 присъствие	 в	
EPAL	какво	е?

- БГР Палетна Асоциация 
е един от 15-те национални 
комитета и един от 3-те, кой-
то обединява повече от една 
държава. Ние отговаряме за 
България, Гърция и Румъния. 
Асоциацията е създадена през 
2009 г. като Българска Палетна 
Асоциация, но присъединя-
ването на фабрики от Гърция 
и Румъния налага промяна в 
името й от 2014 г. Българска е 
заменено от БГР, което идва от 
първите букви на трите страни. 
Производителите и ремонтните 
фабрики, които членуват, са 25 
- 14 от България, 3 от Гърция и 
8 от Румъния.
-	Има	 ли	 интерес	 от	 нови	

фирми	да	получат	лиценз	 за	
производство	 и	 ремонт	 на	
EPAL	европалети?	На	какви	
условия	трябва	да	отговарят?

- През последните години 
интересът е сериозен и посто-
янно постъпват нови запитва-
ния. От 2014-а до сега имаме 
7 новолицензирани фабрики. 
Според прогнозни данни през 
2017 г. поне още 5 компании ще 
получат лицензи. Процедурата 

сега е по-лесна и достъпна от 
всякога. Има технически изис-
квания, на които кандидатите 
трябва да отговарят. Всеки, 
който се интересува, може да се 
обърне към асоциацията и ще 
получи нужната консултация и 
помощ. Не е трудно да се по-
лучи лиценз, важно е след това 
да се спазват изискванията за 
качество и да се прилагат регла-
ментите на EPAL.
-	Съществува	 ли	 проблем	

с	 фалшификати	 във	 вашия	
сектор	и	как	се	борите	с	това?	
Кои	са	най-засегнатите	от	на-
личието	на	ментетата?

- Като всяка качествена сто-
ка, палетите EPAL също се 
фалшифицират. Това е серио-
зен проблем, с който се борим. 
Никой не може да каже колко 
са фалшификатите и откъде 
идват. Със сигурност по-го-
ляма част от тях са внос, но 
немалко се произвеждат и у 
нас. Добрата новина обаче е, 
че според последните пазарни 

проучвания фалшивите палети 
у нас са намалели значително. 
Това е резултат от положените 
усилия. Заслуга имат и наши 
партньори - известни междуна-
родни търговски вериги, които 
създадоха свой вътрешен кон-
трол на палетните доставки. 
Вече фалшиви и некачествени 
палети при тях не постъпват и 
работят само със сертифицира-
ни такива. За преустановяване 
вноса на фалшификати EPAL 
организира обучителни семи-
нари за митническите служби, 
където оперативни служители 
се инструктират подробно да 
различават оригинални от фал-
шиви палети. Предприети са 
необходимите стъпки и скоро 
палетните пратки ще бъдат кон-
тролирани както на граничните 
пунктове, така и във вътрешни-
те митници.
-	Как	 се	 санкционират	на-

рушителите,	 които	неправо-
мерно	 използват	марката	 и	
логото	EPAL?	Имате	ли	отра-
ботен	механизъм	 за	противо-
действие?

- EPAL е регистрирана тър-
говска марка и по смисъла на 
закона е защитена. Неправомер-
ното й използване бива санкци-
онирано. Защитата на марката е 
в интерес на правопритежателя 
и отговорност на компетент-
ните служби - патентно ведом-
ство, митници, икономическа 
полиция и др. Относително е 

да говорим за определени санк-
ции, всичко зависи от размера 
на нарушението и конкретната 
ситуация. Това са администра-
тивни процедури, уредени със 
закон, и не зависят от нас като 
организация. Те са ангажимент 
на съответните национални и 
международни органи. В пове-
чето случаи установените фал-
шификати се унищожават за 
сметка на нарушителя - произ-
водител, търговец или превоз-
вач. Глобата също е неизменна 
част от санкцията.
-	Каква	е	продължителнос-

тта	на	живота	на	един	качест-
вен	и	оригинален	европалет?

- Животът на лицензирания 
европалет е значително по-
дълъг от този на фалшивия и 
некачествен. Колко точно ще 
продължи, зависи от начина 
на употреба, но средно около 
осем цикъла - товарене, транс-
портиране и разтоварване. Не-
качественият палет обикновено 
след първата си употреба вече 
е негоден и бива унищожаван 
или изгарян. В България греш-
но наричаме дървената скара 
европалет само защото е със 
същите външни размери - 80 
на 120 см. Това е единствената 
прилика. Докато разликите са 
много, а именно използване 
на некачествена дървесина, 
по-тънки дъски и по-малки тру-
пчета, некачествени и по-малко 
на брой пирони, както и липса 

на термично третиране и изсу-
шаване на дървесината.
-	Познават	ли	българските	

търговци	качествата	на	EPAL	
палетите?	Имат	ли	 техниче-
ски	 познания	 и	 как	Асоци-
ацията	 спомага	 за	 тяхната	
информираност	и	компетент-
ност?

- Информацията относно ка-
чествените характеристики и 
предимства на EPAL европале-
тите е широкодостъпна. Често 
провеждаме срещи с партньо-
ри, които са настоящи и потен-
циални потребители. Целта е да 
ги запознаем детайлно с ползи-
те от употребата на сертифици-
рани европалети. По този начин 
в бъдещите си дейности ще раз-
познават качествения палет и 
ще се предпазят от покупка или 
доставка на фалшификати с ни-
ско качество. Много търговци 
и потребители вече знаят, че 
думата качество е напълно съв-
местима с дървените палети. 
-	Каква	е	социалната	анга-

жираност	 на	EPAL	по	 отно-
шение	на	екологията?

- Социалната ангажираност 
е обвързана с това качество, за 
което говорим. За нас то е от 
изключителна важност. Един 
палет, който покрива специфи-
кациите и преминава качествен 
контрол, има много по-дълъг 
живот за разлика от некачестве-
ните дървени скари, които чес-
то са негодни след първата си 
употреба и биват унищожавани. 
Така ние сме в полза на приро-
дата. На един от нашите транс-
паранти има девиз „Да опазим 
горите“. Това е наш приоритет 
и наша социална отговорност.
-	 Далеч	 ли	 сме	 от	 време-

то,	 в	 което	 трансферът	 на	
европалети	ще	 става	в	цяла	
Европа,	независимо	в	коя	от	
страните	е	произведен?

- Отдавна обменът и тран-
сграничното придвижване на 
сертифицирани европалети се 
извършва свободно. В развити-
те европейски икономики това 
е практика още от създаването 
на EPAL през 1991 г., когато 
организацията обедини желез-
ниците, стандартизира европа-
летите и започна контрол върху 
тяхното качеството. Оттогава 
палети, произведени под над-
зора на EPAL, се движат и раз-
менят свободно в международ-
ното пространство, независимо 
в коя държава са произведени. 
У нас също се наложи тази 
практика и всички лицензирани 
български, гръцки и румънски 
производители продават своя 
сертифицирана продукция в 
цял свят.

Бизнес	решения,	експертни	
консултации,	правни	
и	счетоводни	услуги

www.dominity.bg

Обучаваме митническите служители да 
различават оригиналните от фалшивите палети

Мартин Симеонов, управител на БГР Палетна Асоциация:

Мартин Симеонов е роден през 
1977 г. в София. Средното си образо-
вание получава в Колеж по менидж-
мънт и маркетинг в София. Учи, 
живее и работи в Гърция от 1997 
до 2012 г. Завършва висше образова-
ние в Икономически университет, 
Атина, Гърция (Athens University 
of Economics & Business), през 2002 
г. От 2003 до 2009 година работи 
като управител на 2 елитни хоте-
ла на гръцкия остров Санторини. 
2009-2012 г. участва в управлени-
ето на консорциум от компании 
в Централна и Северна Гърция, 
занимаващи се с внос и преработка 
на дървен материал, производство 
и износ на мебели, дървени скари 
и палети, пелети за отопление и 
други изделия от дърво. През 2012-а 
взима решение да се завърне в Бъл-
гария. От 2012 до 2014 г. работи 
в туристическа агенция в София, 
след което отново се ориентира към 
бизнеса с дървесина, и по-конкретно 
европалетите EPAL. От 2014-а е уп-
равител на БГР Палетна Асоциация 
-Национален комитет EPAL - Бъл-
гария, Гърция и Румъния. През 2014 
година преминава курс на обучение в 
централата на EPAL в Дюселдорф. 
Владее гръцки и английски език.

Произвеждайки един палет, който отгова-
ря на всички спецификации, той има много 
по-дълъг живот, а това опазва горите

В момента никой не може да даде 
точни цифри, нито какви са палетите 
фалшификати, колко са и откъде идват

ИНТЕРВЮ
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МЛАДИТЕ В БРАНША

-	 Защо	избрахте	 да	 се	реа-
лизирате	в	България?

- Моят избор е започнал още 
с решението ми да изучавам 
висше образование тук, в на-
шата страна. Учили са ме на 
българските правила и норма-
тиви за изграждане на архите-
ктурна среда, за проектиране 
на сгради спрямо нашето зако-
нодателство. Разбира се, много 
голяма част от решението ми 
има и личен характер. Семей-
ство ми е тук, приятели и коле-
ги, на които държа. Имам ос-
танала малко доза надежда, че 
може да се спре това изтичане 
на мозъци от България. Имен-
но ние - младите професиона-
листи, имаме силата и е наше 
задължение да останем и да се 
справим с нередности в държа-
вата. Да покажем ясна позиция, 
че точно ние сме тези, от които 
зависи бъдещето на страната. 
Аз мисля, че предците ни не 
са дали живота си напразно. 
Защитавали са това, което ние 
днес не можем с лека ръка да 
изоставим. Никъде не е лесно. 
Навсякъде по света има криза, 
корупция, закони, които не се 
спазват или се заобикалят. 
-	 С	 какви	 проблеми	 се	

сблъсквате	 по	 време	 на	Ва-
шата	работа?

- Всеки, който има поне мал-
ко опит в бранша, е наясно, че 
има спорове с тълкуването на 
нормативната уредба, с уте-
жняване на инвестиционните 
проекти с ненужна документа-
ция, с бюрокрацията в общи-
ните, и не на последно място, 
разбира се, е дъмпингът на 
цени за проектиране. Избро-
ени на един дъх, всички тези 
проблеми започнаха да имат 
някакво решение - предложе-
ния за промени в нормативната 
уредба вече са факт. Разбира 
се, в процеса на работа върху 
различни по естество проекти 
възниква различна проблема-
тика. Но именно това прави 
архитектурата вълнуваща и 
неповторима. И всеки един 
проектант внася своята иден-
тичност и индивидуалност във 
всяка своя творба. За жалост в 
инвестиционния проект има и 
други участници. И всеки един 
от тях трябва да изпълнява 
качествено и да спазва своите 
задълженията, за да се получи 
крайният продукт задоволите-
лен. 
-	 В	 каква	 обществена	 ка-

уза	във	Вашия	град	бихте	 се	
включили?

- Била съм ментор на учени-
ци от строителната гимназия в 

моя роден град. С нашата съв-
местна работа по проекта „Аз 
мога да строя“, организиран от 
КСБ, спечелихме първа награ-
да на тематичните финали, Ва-
рна. Мисля, че такива иници-
ативи мотивират и дават под-
крепа на младите таланти да 
се развиват и усъвършенстват. 
Бих участвала и в други кау-
зи, като например обществени 
обсъждания на проекти, но за 
жалост те почти не се случват. 
Има много наболели теми за 
случилото се до момента в моя 
град Пазарджик и неясни кон-
цепции за развитието му. Защо 
не последвахме примерите на 
градове като Пловдив и Благо-
евград, които на терените на 
бившите си казарми ще строят 
музеи и паркове!? Едни от най-
големите проблеми (не само 
за моя град) е опазването на 
сградите - паметници на кул-
турата. В последните години, 
та дори и дни сме свидетели на 
невъзможността на местната 
власт да се справи с проблема. 
Не може една малка и незна-
чителна част от обществото 
да решат бъдещето на тези 
сгради. Всеки град има свой 
облик и минало, което трябва 
да бъде съхранено за бъдещото 
поколение. 

Имам доза надежда, че може да се спре това изтичане на мозъци от България

ПРОЕКТИ

Арх. Петя Григорова:

Дипломен проект, ваканционни сгради, м. Прибой

Интериор на еднофамилна жилищна сграда, гр. Пазарджик Къща за гости, преустройство, гр. Велинград - съвместно с арх. Т. Димитров

Музей на водата, с. Баните - съвместно с ” АРХИТЕКТУРА и НАСЛЕДСТВО!  ООД

Местната власт е в невъзможност да 
опази сградите - паметници на културата

Петя Веселинова 
Григорова завършва 
СОУ „Георги Бре-
гов“ с разширен про-
фил изобразително 
изкуство, Пазар-
джик. Има участия 
в пленери и излож-
би, организирани в 
училище. През 2008 
г. започва своето 
висше образование 
във ВСУ „Чернори-
зец Храбър“, Варна. 
Там се дипломира 
ка то  м а г и с т ъ р ,  
специалност „Ар-
хитектура“. Рабо-
ти близо две годи-
ни като архитект 
в  п р о е кт а н т с ко  
бюро и строител-
на фирма в родния 
си град Пазарджик. 
Продължава своя-
та професионална 
кариера в проек-
тантско студио 
„Архитектура  и 
Наследство“ ООД, 
Пловдив. Участвала 
е в изготвянето на 
инвестиционни про-
екти за жилищни и 
обществени нужди.
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Промените в градска-
та среда, като заложени-
те сега в представените 
за обществено обсъж-
дане изменения в Зако-
на за устройството и за-

строяването на Столична 
община, е нормално да 
започнат от горе. Налага-
нето на административ-
ни изисквания имат дис-
циплиниращ ефект. Няма 
как естетизирането да се 
случи като гражданска 
инициатива. От друга 
страна, е важно да има 
в обществото осъзната 
нужда от дисциплина по 
отношение на градската 
среда като чистота, визу-
ална култура. 

Нещата и при нас, как-
то във всяко общество в 
преход попаднаха в със-

тояние на вакуум. Като 
че ли доскоро в София 
никой не припознава-
ше градската среда. Но 
забелязвам назряваща 
обществена енергия в 
посока да се мисли и 
действа трезво. Вярвам, 
че ще се случи, и дано не 
съм излишен оптимист.

Разговаряли сме с ко-
леги от Варшава. При 
тях години наред се ра-
боти последователно за 
подобряване визията на 
градската среда. Резулта-
тите там се виждат и са 
добри. Надявам се и при 

нас така да се получи. 
Надявам се законът, по-
точно промените в него 
да станат предпоставка. 
Много важно е прави-
лата да се изготвят от 
експерти с широка про-
фесионална представи-
телност, за да се избегне 
една важна опасност - в 
стремежа да се унифици-
ра градската среда да не 
се получи обезличаване 
на кварталите. Казано 
по друг начин, конкрет-
ните решения да се взе-
мат след съобразяване с 
„духа на мястото“.

Арх. Антонина Илиева, РК на КАБ - София-област:

Много добре, но да не се обезличат комплексите

Лилия	ЛОЗАНОВА

Проектът за изгражда-
не на многофункционал-
на спортна зала в Шумен 
беше представен пред 
шуменските архитекти, 
строители и проектанти. 

Презентираха го доцент 
Валери Иванов, препода-
вател и заместник-ректор 
на УАСГ, София, ръко-
водител на проектант-
ско студио „АТЕК-ВД“ 
ЕООД, и архитект Калин 
Колев. Проектът за мно-
гофункционална спортна 

зала в Шумен предлага 
най-модерните тенден-
ции в изграждането на 
подобен тип съоръжения. 
„Предвидили сме изклю-
чително къси и ефек-
тивни комуникационни 
връзки в съоръжението. 
Направили сме всичко 

необходимо различните 
потоци от ползватели на 
залата - спортисти, зри-
тели, журналисти, ВИП 
персони, да бъдат разде-
лени, да функционират 
достатъчно самостоятел-
но и независимо. Поз-
волили сме си да разпо-
ложим всички основни 
зони на залата на най-
целесъобразните от наша 
гледна точка позиции, 
така че залата да работи 
като единен комплексен 
организъм и да създава 
благоприятни условия 
за различни видове дей-
ности. Пригодена е за 
различни масови спорт-
ни, културни, социални 
събития, така че тя на-
истина може да се пре-
върне в мощен вторичен 
обслужващ център на 
градското пространство“, 
разказват авторите на 

проекта. „Залата ще бъде 
разположена на терен от 
2600 кв. м разгъната за-
строена площ. Капаци-
тетът й е 2300 места, от 
които 1500 стационарни. 
Предвидена е да прию-
тява почти всички видо-
ве спортове за зала, без 
спортна гимнастика. По-
кривната конструкция е 
отражение на концепци-
ята ни за необходимите 
обеми. Той е съобразен 
с височината на различ-
ните спортни игрища и 
местата за публиката. 
Конструкцията е от сто-
манобетон и осигурява 
устойчивостта на съоръ-
жението. Сградата е по-
ставена в паркова среда, 
в която са разположени 
спомагателни съоръже-
ния - детски площадки, 
фитнес на открито и т. 
н.“, обясни по време на 

представянето архитект 
Калин Колев.

Кметът  на  Шумен 
Любомир Христов изра-
зи надеждата, че залата 
може да бъде изградена 
до края на 2017-а. „8-те 
милиона лева, които ще 
получим от държавата, са 
за построяване на сгра-
дата, на паркоместата и 
зелените площи, за всич-
ко останало ще търсим 
допълнителни инвести-
ции“, заяви той. По ду-
мите на заместник-кмета 
по строителство и еколо-
гия инж. Боян Тодоров, 
общината вече е пуснала 
обществената поръчка 
за избор на изпълнител 
на СМР, има издадено и 
строително разрешение. 
Предстои да се проведе 
търг и на 17 ноември да 
бъдат отворени офертите 
за избор на изпълнител.

Представиха пред архитекти проекта за многофункционална спортна зала в Шумен

За или против идентичен облик на   сградите в жилищните квартали?
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Обектът е специфична 
градска среда (New York 
City) и изграждането на 
калейдоскоп от възможни 
гледни точки към нея, като 
целта е зрителят да бъде 
максимално въвлечен в 
процесите на ситуиране и 
създаване на нови и изне-
надващи ракурси.

Екипът на проекта осъ-
ществява синтез между 
живопис, постери и ин-
терактивни инсталации, 
които отразяват различни 
„ракурси“ към темата съ-
временна градска среда, 
както и ново преживяване, 
свързано с нейното въз-
приемане.

Целите, които си по-
ставяме, са да изследваме 
индивидуални подходи за 
връзки между съвремен-
ното визуално изкуство и 
градската среда, да потър-
сим възможности за взаи-
модействие между двете 
сфери на човешка дейност 
и в резултат да представим 
идеи за по-тясното им про-
никване една в друга.

Събитието ще се състои 
на 18.10.2016г. от 18.00 
часа в Underground gallery/
studio. 

Архитектурният хаос 
идва от това, че има про-
блеми в самия ЗУТ. Ло-
шото е, че нас, архите-
ктите, в повечето случаи 
не ни питат. И искрено 
се надявам сега при об-
съждане на последните 
промени новото ръко-
водство на КАБ да успее 
да повлияе на вземането 
на решение. Истината 
е, че шарените фасади 
не са само в София, а 
навсякъде. И проблемът 

е в собствеността, защо-
то у нас нямаме тради-
ции, както е на Запад - 
кооперацията да си има 
ясен собственик, който 
да поддържа сградата. В 
България дори в новите 
блокове собствениците 
не могат да намерят общ 
език, защото са разделе-
ни на такива с възмож-
ности и на други, които 
нямат пари. Затова въ-
просът трябва да бъде ре-
шен нормативно. Ако не 
можеш да поддържаш да-
ден апартамент, ти прос-
то не си за тази среда на 
обитаване. В Германия 
например, ако три месе-
ца не си платиш вноска 
капитални вложения за 
жилището, идва съдия-

изпълнител и те гони. А 
тук кооперациите са дори 
без домоуправители, за-
щото няма пари да им 
се плаща за тази работа. 
Всичко е на някакви лич-
ни договорки. Саниране-
то също си извършва на 
подобен принцип. Ние не 
укрепваме сградата кон-
структивно, не подменя-
ме инсталациите, а само 
правим пудрата отвън. И 
какво се случва след 10 
години, като започнат да 
скърцат заварките по па-
нелките? Никой не си за-
дава този въпрос. Никой 
не извършва и контрол 
върху дейностите. Това 
също е негативно след-
ствие от нормативната 
уредба.

Моментът за по-съ-
ществена намеса в град-
ската среда на столицата 
наистина е дошъл. Осо-
бено по отношение на 
санирането на жилищни-
те комплекси и оформя-
нето на междублоковите 
пространства. В момента 
това, което ни заобикаля, 
е бутафория, блоковете 
са като апликирани. Кога-
то говорим за промени в 
Закона за устройството и 
застрояването на Столич-
на община, нека имаме 
предвид и това, че квар-
талите на София са много 

различни. Като че ли има 
тенденциозна политика 
от страна на Столична 
община да се насочват 
ресурси към определени 
квартали, като „Младост“ 
например. Има метро, ра-
боти се по инфраструк-
турата - разширяват се 
булеварди, ремонтират се 
тротоари... И като проти-
воположност „Овча ку-
пел“, който продължава 
да бъде класически пане-
лен квартал.

Смятам, че нужда от 
намеса има повече в цен-
тралната градска част на 

София, отколкото в край-
ните квартали. Въпро-
сът за естетизиране на 
градската среда чрез уни-
фициране е спорен. Ха-
ресва ми идеята табелите 
на улиците примерно да 
са еднакви. Но дали цял 
един квартал трябва да е 
боядисан само в някол-
ко сходни цвята? Според 
мен трябва да има допит-
ване до хората, защото те 
живеят в тези комплекси. 
А и върху тях ще падне и 
финансовата тежест като 
собственици да променят 
фасадите на блоковете си.

Не съм запознат де-
тайлно с внесените за 
обществено обсъжда-
не промени в закона за 
устройствения план на 
София по простата при-
чина, че информацията 
пристигна малко късно 
при нас. Но смятам, че 
обликът на сградите и на 

кварталите е въпрос на 
художествено решение. 
Практиката преди години 
беше градските ансамбли, 
кварталите и центровете 
на по-малките градове да 
се разглеждат комплекс-
но. Имаше художествени 
съвети, които бяха анга-
жирани изцяло с тази за-
дача. И реално това не е 
само архитектурна, а и 
дизайнерска работа, която 
подлежи на по-сериозно 
обсъждане от професио-
налисти. Категоричен съм 
обаче в убеждението, че 
не трябва да се работи на 
парче. Всяка сграда сама 

по себе си може да има 
прекрасни художестве-
ни стойности, но когато 
зданията са в ансамбъл, 
те могат да си противоре-
чат. Тук моментът е малко 
деликатен, тъй като все 
пак ансамбълът в средата, 
която обитаваме, не може 
да се подчини на инди-
видуалните решения за 
всяка сграда. 

Затова казвам, че е ху-
баво въпросът да се об-
мисли от всички страни и 
да се коментира съвмест-
но с дизайнери, художни-
ци, архитекти и градоус-
троители.

Арх. Пламен Божилов, РК на КАБ - София-област: Арх. Гергана Белева, РК на КАБ - София-област:

Арх. Георги Мечанов, зам.-председател на РК на КАБ - София-град:

Въпросът трябва да бъде 
уреден нормативно

Решенията да са след допитване до хората

Визията е плод на художествена 
концепция

За или против идентичен облик на   сградите в жилищните квартали?

ИНТЕРАКТИВНА	ИЗЛОЖБА	
РАКУРСИ	КЪМ	ГРАДСКАТА	СРЕДА

посветена на 78 години от създаването на ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“, София

УЧАСТНИЦИ: преподавател и студенти от 
ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“

Доц. д-р Александра Иванова, Борис Бичев, Денис 
Русев, Елена Иванова, Петя Димитрова, Пламен 
Пеев и Раня Мохамед



бр. 33 (1157), 17 - 23 октомври 2016 г.

10

Не вярвам, че с по-
редните промени в ЗУТ 
корупцията ще намалее, 
какъвто е един от моти-
вите на вносителите. Тя 
само ще се премести на 
друго ниво. Сега вижда-
ме поредните промени 
„на парче“, мимикрия 
с лобистки намерения. 
Както казва един колега: 
И тях ще ги преживеем.

И този път браншови-
те организации ни питат 
в дванайсет без петнай-
сет за професионалното 
ни мнение. Така беше и 
предишния път, и при 
по-предишния. . .  Ва-
жното е ние да нямаме 
време да отговорим по 
същество, но да се каже, 
че е проведено общест-
вено обсъждане.

А дали ще се обле-
кчи инвестиционният 
процес с отпадането на 

плановете за безопас-
ност и здраве и за упра-
вление на отпадъците 
от комплекта проекти за 
издаване на строител-
но разрешение? Да, би 
трябвало. Досега режи-
мът непрекъснато се е 
утежнявал. Тези проекти 
имат своята стойност, но 
се изпълняват некачест-
вено и затова са компро-
метирани. Начинът на 
изпълнение ги обезце-
нява. Не може да пред-
видиш предварително в 
плана за отпадъците, че 
на даден обект 10% от 
бетона ще бъде изхвър-
лен.

Всички погледи от го-
дини са в ЗУТ, а други 
закони като този за Ка-
марата на инженерите от 
инвестиционното проек-
тиране имат по-неотлож-
на нужда от промени.

Смятам, че като пър-
ва стъпка и опит норма-
тивните уредби да бъдат 
регулирани, работата по 
ЗУТ и промените в него 
са обнадеждаващи. Но 
само толкова. Предстои 
още много път да се из-
върви, докато се стигне 
до истинско облекча-
ване на процедурите и 
инвестиционния процес 

като цяло. Специално в 
частта „Конструкции“, 
в която аз работя, няма 
особено много адми-
нистративни тежести, 
но в останалите коле-
гите се сблъскват с ре-
дица трудности, затова 
са нужни още промени. 
Това, към което трябва 
да се стремим, е да се 
избегне административ-

ната част в строител-
ството да се извършва 
от общините. Те трябва 
да са само съгласува-
телен орган. Така е в 
редица държави и там 
наистина бюрокрация-
та в инвестиционното 
проектиране и въобще 
в строителния сектор е 
много по-малко, откол-
кото у нас.

Ще преживеем 
и тези корекции

Като първа стъпка нормативите са обнадеждаващи

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

Инж. Пламен Бегъмов, зам.-председател на РК на 
КИИП - Благоевград:

Приветствам проек-
топредложенията за про-
мени в ЗУТ и смятам, че 
ако се приемат, с тях ще 
се постигне значител-
но облекчаване на ад-
министративните про-
цедури, ще се намали 
бюрокрацията, ще се 
ускори процесът за по-
бързо издаване на разре-
шения за строеж. Идеите 
са много добри и аз ги 
поддържам. Но имам и 
една много сериозна за-
бележка. Тя е свързана с 
предложението оценка-
та за съответствието на 
част „Конструктивна“ от 
инвестиционния проект 
да се извършва като част 
от комплексния доклад, 
когато се изготвя от ре-
гистрирана фирма кон-
султант, или по отделни 
договори с физически 
лица, които упражняват 

технически контрол, ко-
гато оценката се извърш-
ва от общинския експер-
тен съвет. Това вече не е 
добре, защото оценката 
на обектите ще се прави 
вече по новото разпре-
деление на категориите. 
И тогава първа катего-
рия ще минава само въз 
основа на комплексния 
доклад на надзорна фир-
ма, а не през експертните 
съвети. Това означава, че 
отпада техническият кон-
трол върху тези проекти, 
които са най-сложни. Те 
ще се оценяват от над-
зорната фирма, а техни-
ческите контроли остават 
за по-ниските категории. 
И тук се получава след-
ният парадокс. Обекти-
те, които са най-сложни, 
ще минават на оценка от 
надзорна фирма, в чийто 
състав влиза строителен 

инженер. Но той може 
да не е упълномощен за 
технически контрол или 
пък да няма достатъчно 
опит. А в същото време 
хората, които са експерти 
и имат компетенцията да 
оценяват, ще се произ-
насят само за по-малки-
те категории. Ако този 
текст влезе по начина, по 
който е предложен сега, 
ще бъде голяма греш-
ка. Затова аз смятам, че 
текстът трябва да бъде 
поправен така: „Оценка-
та за съответствието на 
част „Конструктивна“ от 
инвестиционния проект 
да се извършва като част 
от комплексния доклад, 
когато се изготвя от ре-
гистрирана фирма кон-
султант, или по отделни 
договори с физически 
лица, които упражняват 
технически контрол и 

имат съответните право-
мощия“. Така ще може 
и надзорната фирма, и 
отделното лице, което 
е технически контрол, 
да дава оценка за съот-
ветствие. Неслучайно в 
КИИП имаме идеята сега 
с новите правила, които 
изготвяме за упълномо-
щаване на технически 
контроли, да въведем и 
една специална група за 
контрол само на първа 
категория обекти. В нея 
ще бъдат филтрирани на-
пример 20-30 лица от ця-
лата страна, които обаче 
са най-компетентни. За 
тях камарата ще гаран-
тира, че това са хората, 
които наистина могат да 
дадат експертна оценка 
за сложните обекти. Така 
ще бъде най-справедливо 
и за целия инвестицио-
нен процес.

Грешка е техническите контроли 
да отпаднат от големите обекти

Доц. инж. Константин Проданов, председател на РК на КИИП - София-
област и председател на Централната комисия за технически контроли:

САНИРАЙТЕ С
TONDACH®

лесно;

ефективно;

дълготрайно;

сигурно;

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

Облекченията ще бъ-
дат най-вече за малките 
обекти, тъй като там има 
най-много трудности. 
Защото сега няма как 
да обясниш на възложи-
теля, че за пристройка 
от 50 кв.м ще му бъдат 
нужни 7 части проекти. 
В момента за малките 
обекти се изискват съ-
щите купища докумен-
ти, каквито и за сгради 
от 100 квадрата напри-
мер. Хонорарът също е 
почти еднакъв, тъй като 

минималната застроена 
площ, която се получава, 
изисква минимален хо-
норар. Но когато за един 
гараж се сложат пет ми-
нимални хонорара, се 
получава сума, която за 
възложителя е много го-
ляма.

Смятам, че и другите 
промени ще се отразят 
положително и ще об-
лекчат инвестиционния 
процес. Не съм съгласен 
обаче с широко разпрос-
траненото схващане за 

корупционни схеми. Да, 
такива практики може 
и да съществуват, но те 
са на много по-високо 
ниво. Нещата според 
мен малко се преувели-
чават. Наборът от доку-
менти, който се изисква 
сега, е доста голям, бу-
мащината също, проце-
дурите са тромави и бав-
ни. Всичко това създава 
някакви илюзии у възло-
жителите, че има нещо 
нередно. Но в действи-
телност не е точно така. 

При малките строежи ще се усети най–много

Инж. Иван Георгиев, председател на секция КСС в РК 
на КИИП - Сливен:

Ще се облекчи ли инвестиционният 
процес след промените в ЗУТ?
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Пилотна  програма 
на Министерството на 
околната среда и водите 
(МОСВ) предвижда об-
щински проекти, свър-
зани с експлоатацията 
на находищата на мине-
рални води, да получават 
безвъзмездно финансира-
не за половината от стой-
ността на реализацията. 
Това обяви министърът 
на околната среда и во-
дите Ивелина Василева 
в рамките на дискусия 
„Прозрачност и ефек-
тивност на концесиите в 

България“.
Националната схема 

за подпомагане на об-
щините за ефективно из-
ползване на ресурсите 
от минерална вода е раз-
работена след анализ на 
трудностите, които мест-
ните власти срещат при 
експлоатацията на на-
ходищата на минерални 
води на тяхна територия. 
Тя ще се администрира 
от Националния довери-
телен екофонд.

Общините ще бъдат 
подпомогнати в изграж-

дането и поддръжката на 
разпределителна и до-
веждаща инфраструктура 
на тяхна територия. Ще 
се стимулира и ефектив-
ното използване на на-
ходищата за развитие на 
балнео- и СПА туризъм, 
спортни дейности, оран-
жерийно производство и 
отоплението на общин-
ски сгради с геотермална 
енергия. „Искаме да да-
дем възможност на об-
щините да стимулират 
местната икономика, да 
привлекат инвеститори, 

да развият специфични 
дейности с голям потен-
циал“, каза министър Ва-
силева. 

Находищата на мине-
рални води у нас, изклю-
чителна държавна соб-
ственост, са 102. Общи-
ят им утвърден ресурс е 
3800 л/сек, а процентът 
на неговата усвояемост е 
едва 18. От 2011 г. с про-
мени в Закона за водите е 
дадена възможността на-
ходища да се предоставят 
безвъзмездно на общини-
те за срок от 25 години.

ДО 50% 

ЕКОЛОГИЯ

ДО 50% МОСВ финансира безвъзмездно 
общински проекти за минерални води

Експерт от Между-
народния съюз за защи-
та на природата (IUCN) 
направи инспекция на 
буковите гори от резер-
ватите на „Централен 
Балкан“, предложени за 
световно наследство на 
ЮНЕСКО. 

Представители на 
дирекция Национал-
ната служба за защита 
на природата (НСЗП) 
представиха пред Елена 
Осипова законодател-
ството в областта на уп-
равлението на защите-
ните територии. Дирек-
торът на ДНП „Центра-

лен Балкан“ Генчо Или-
ев обясни структурата 
на Парковата дирекция 
и характеристиките на 
предложените за включ-
ване в обекта резервати. 
Извършени бяха и три 
съвместни пешеходни 
прехода в резерватите 
„Боатин“, „Царичина“ и 
„Джендема“. Теренни-
те посещения позволи-
ха IUCN експертът да 
се запознае с различни 
местообитания на бука 
и да се убеди в качест-
вата на българската но-
минация. На срещите с 
представители на вла-

стите от Троян и Кар-
лово, с НПО, работе-
щи за съхраняването на 
традиции и продукти, с 
местния туристически 
бизнес и с ползватели 
на ресурси в „Центра-
лен Балкан“, пролича 
обществената подкрепа 
и одобрението, на които 
се радва номинацията. 
Теренното посещение 
на независимия експерт 
трябва да потвърди ви-
соката оценка за пълно-
тата и качеството на но-
минационното досие на 
буковите гори в деветте 
резервата на НП „Цен-
трален Балкан“, пред-
ставено на оценителния 
орган към ЮНЕСКО 
- IUCN. Необходимо е 
да се одобрят не само 
физическите характе-
ристики на предложе-
ните територии, но и 
механизмът на тяхното 
управление и нагласи-
те на заинтересовани 
страни от региона към 
предложението.

Община Бургас ще 
поиска държавата да й 
прехвърли безвъзмездно 
управлението на плажа 
„Отманли“, информи-
рат от администраци-
ята на кмета Димитър 
Николов. „Във връзка 
с реализацията на пла-
новете за развитие на 
този крайбрежен район 
и с оглед осигуряване 
на дейностите по обез-
опасяване на водните 
площи е необходимо 
морски плаж „Отман-
ли“ и държавната част 

от поземления имот в 
размер на 686 кв. м ид. 
части да бъдат предос-
тавени безвъзмездно за 
управление на Община 
Бургас“, гласи искането. 
То се мотивира с факта, 
че източната и западна-
та част на морския плаж 
всъщност представля-
ват крайбрежната ивица 
на рибарското селище 
Ченгене скеле, за кое-
то общината има план 
да го развива. Там ще 
се изгражда нов канал, 
който ще осигури мес-

та за домуване на 240 
малки рибарски лодки. 
Предвижда се в мест-
ността да бъде изгра-
ден и Етнографски ри-
барски комплекс, който 
ще е първият по рода 
си музей в България, 
представящ историята 
на този традиционен за 
региона поминък.

Морският плаж „От-
манли“ е обявен за не-
охраняем, пясъчната 
ивица не се стопанисва 
от дълги години, не се и 
почиства редовно.

Лилия	ЛОЗАНОВА

Шумен се сдоби с 
нови съоръжения на пре-
чиствателната станция 
за отпадни води в града. 
Това стана в присъстви-
ето на премиера Бойко 
Борисов и министъра на 
околната среда и води-
те Ивелина Василева. 
51-вата пречиствателна 
станция е изградена по 
ОП „Околна среда“ и тя 
е първият обект, приклю-
чил с финансиране от но-
вия програмен период, 
каза екоминистърът по 
време на церемонията. 
По думите й, това е фи-

налът на мащабна ин-
вестиция за повишаване 
качеството на живот на 
жителите, които ще полз-
ват услугите на новото 
съоръжение.

Проектът е втората 
фаза на водния цикъл на 
Шумен и включва два 
подобекта: изграждане 
на биологично стъпало 
с отстраняване на азот и 
фосфор за пречиствател-
ната станция и помпе-
на станция за отпадъчна 
вода в кв. „Дивдядово“ 
с напорен колектор до 
ПСОВ. Общият размер 
на новата инвестиция е 
13 млн. лв. С въвеждане-
то в експлоатация на тези 

съоръжения приключва 
един от големите водни 
проекти по Оперативна 
програма „Околна среда", 
в който са инвестирани 
общо над 60 млн. лв. 

За построяването на 
станцията са използвани 
над 11 000 куб. м бетон 
и около 900 т арматура. 
Общият хидравличен 
обем на съоръжения-
та на площадката е над 
45 000 куб. м. Биологич-
ното пречистване на во-
дата се извършва в сис-
тема от басейни, в които 
се снижава въглеродната, 
азотната и фосфорната 
замърсеност на водата до 
нивата, допустими за за-

устване в река Поройна, 
определена като чувстви-
телна зона. Монтираните 
въздуходувки в сграда-
та осигуряват повече от 
240 000 куб. м въздух де-
нонощно за нормалното 
протичане на биологич-
ното пречистване. Преди 
заустване в приемника е 
предвидено да има въз-
можност водата допълни-
телно да се обеззаразява 
чрез UV лампи.

Изграждането на во-
дния цикъл на Шумен 
започна през 2012 г. и 
досега в него са инвести-
рани близо 49 млн. лв. В 
първата фаза на проекта 
са положени 41 км нова 

ВиК мрежа. Целият во-
ден цикъл на Шумен е 
с капацитет от 132 000 
еквивалентни жители. 
Изпълнението на про-
екта от 2014 г. насам е 
поверено на Строител-
но-предприемачески хол-
динг, след като през 2010 
г. договорът с предишния 
изпълнител е прекратен 

поради несправянето му 
с изпълнението. Всички 
процеси и възможни ре-
жими на работа на пре-
чиствателната станция са 
изцяло автоматизирани, 
като данните от SCADA 
системата са изведени в 
командната зала на пре-
чиствателната станция 
(ЦДП).

Инспектираха буковите гори в „Централен Балкан“, 
предложени за ЮНЕСКО

Бургас иска плаж „Отманли“

Нова пречиствателна станция заработи в Шумен

Плажът „Отманли“ 
се намира на 15 км 
южно от Бургас, на 
територията на парк 
„Росенец“. През лято-
то той е предпочитан 
от летовниците, които 
бягат от градския шум 
и търсят спокойствие-
то. Плажната ивица е 
заобиколена от зеле-
нина, а мястото пред-
лага една от най-до-
брите гледки към ос-
тров Света Анастасия. 

ЛОКАЦИЯТА
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Към 2050 г. 70% от на-
селението в България ще е 
концентрирано в големите 
градове, а в София ще има 
над 4 милиона жители. 
Това стана ясно по време 
на седмото издание на тра-
диционния дискусионен 
форум Green Forum 2016. 
Представители на властта 
и бизнеса, еко- и научни 
организации, специалисти 

по енергийна ефективност 
и управление на отпадъци 
се обединиха около идеята 
за развитие на все по-зе-
лени градове в България. 
Te демонстрираха пред 
участниците във форума, 
че имат ясна визия и ра-
ботят заедно за намалява-
не на въглеродни емисии, 
ефективно управление на 
отпадъци, дигитализация 

и други инициативи за 
създаване на условия за 
устойчиво развитие на гра-
довете и опазване на окол-
ната среда. Форумът ини-
циира активна дискусия в 
два панела, като първият 
„Национални и регионал-
ни политики за зелените 
градове“ се фокусира вър-
ху две основни теми: на-
маляване на вредните еми-
сии и управление на от-
падъци, от една страна, и 
дигитализация на бизнес и 
административни услуги, 
от друга. Заместник-ми-

Намаляване на вредните емисии, управление на отпадъците и проектите за кръгова икономика са сред набелязаните мерки

Инициативата „Моят 
зелен град“ стартира през 
2008 г. и нейната основна 
цел е опазването на при-
родата в големия град. 
Кампанията има за цел да 
популяризира грижата за 
околната среда като не-
изменна част от ежедне-
вието на всеки отделен 
човек и на обществото 
като цяло. През годините 
в „Моят зелен град“ се 

Освен че сме световен 
лидер в производството 
на строителни материали, 
Weber е и част от Групата 
Сен Гобен и като такива 
основните приоритети на 
компанията са да бъде 
световен лидер в устой-
чивото развитие и да съз-
дава удобни, екологични 
и здравословни места за 
живот. Ангажирани сме и 
работим постоянно, за да 
предоставяме иновативни 
решения за енергийната 
ефективност и опазване-
то на околната среда. От 
тази година Сен Гобен 
вече е част от Индекса за 
устойчивост на Dow Jones 

(Dow Jones Sustainability 
Index - DJSI). Самият ин-
декс е създаден през 1999 
г. и е един от водещите 
индекси, които отличават 
най-добрите в секторите 
си фирми, отдадени на 
социалната отговорност. 
За 2016 г. Групата е на 
трето място в света и на 
първо място в Европа в 
категорията строителни 
продукти.

За да бъдеш лидер, жи-
зненоважно е да си но-
ватор, да имаш визия за 
бъдещето и успешно да 
водиш пазара към осъ-
ществяването й. Необ-
ходимо е постоянно да 

инвестираш в търсенето 
на нови модели и тотално 
различни подходи за въ-
веждане на иновации, ко-
ито да разтърсят пазара.

Когато говорим за гра-
довете на бъдещето, ви-
зията не Weber e за едни 
наистина умни и зелени 
„екосистеми“ . В градска 
среда основен източник 
на вредни емисии е по-
треблението на енергия и 
действия като Национал-
ната програма за енер-
гийна ефективност на 
многофамилни жилищни 
сгради е чудесен пример 
за взимането на мерки на 
национално ниво. Про-
грами като тази предос-
тавят възможност на биз-
неса да обедини усилия 
с общините за постигане 
на общото благо. С об-
щина Бургас например 
работим успешно и по-
лагаме усилия да обуча-
ваме технически лица и 
да следим качеството на 
изпълнение. В Бургас бе 
разработена цялостната 
визия на града, като всеки 
квартал има отличаващи 
го цветове и символи, и 
там Програмата по сани-

ране се радва на изключи-
телен успех. 

Стъпки като тези без-
спорно ще повишат ка-
чеството на живот на хо-
рата и ще помогнат да 
живеем в едни по-при-
ветливи и по-екологични 
градове. Нужно е обаче 
да не спираме дотам, а 
да гледаме поне две-три 
стъпки напред. Затова на 
тазгодишния Зелен фо-
рум представихме един 
изключително иновативен 
подход за посрещане на 
глобалните предизвика-
телства, който използва 
природата и естествени-
те системи като модел. 
Този подход се нарича 
биомимикрия и на прак-
тика представлява търсе-
не и копиране на форми, 
процеси и системи, които 
функционират успешно 
в природата от милиони 
години. Най-интересното 
е, че всъщност колкото и 
иновативен да е този под-
ход, в основата си идеята 
му е изключително ло-
гична - търсейки решения 
за наистина устойчиво 
развитие, ние поглежда-
ме към най-устойчивия 

модел, който съществува 
- природата. Това, върху 
което следва да се фо-
кусираме, е да намерим 
най-подходящите модели 
за нашия сектор и да ра-
ботим върху адаптиране-
то и прилагането им на 
практика. 

Освен модели в приро-
дата съществуват и уста-
новени закони и специал-
но в строителния сектор 
е необходимо да обърнем 
внимание на някои от тях, 
а именно: поощряване-
то на сътрудничеството 
между всички участници 
в сектора; развиването 
на местна експертиза за 
околната среда и усло-
вията, които предоста-
вя; предотвратяването на 
всякакъв вид разхищения 
на използвана енергия и 
минимализиране на видо-
вете и количеството мате-
риали, които използваме. 
Интегрирането на такива 
практики ще ни помогне 
в бъдеще да създаваме 
градове, функциониращи 
като система поне толкова 
добре, колкото естестве-
ната система, която за-
местват.

Институции и бизнес с общи проекти за по-зелени градове у нас

Търсейки решения за наистина устойчиво развитие, ние поглеждаме 
към най–устойчивия модел, който съществува – природата

Гл а в н и я т  а р х и т е кт 
на София арх. Здравко 
Здравков постави нача-
лото на втория панел под 
наслов „Бизнесът - дви-
гател на устойчиво раз-
витие на градовете“, като 
представи пред участни-
ците новата стратегия за 
развитие на столицата, и 
по-специално плановете 
за промяна на моделите 

за придвижване и градски 
транспорт. „Към 2050 г. 
жителите на София най-
вероятно ще наброяват 
над 4 млн. и затова трябва 
непрекъснато да работим 
за подобряване на инфра-
структурата и за насър-
чаване на велосипедния 
транспорт, метро- и пе-
шеходното придвижване“, 
сподели арх. Здравков. 

Арх. Здравко Здравков, главен архитект на София:

Инж. Снежана Семова, изпълнителен директор на Сен Гобен Констракшън Продъктс България, дивизия Вебер:

Трябва да работим за велосипедния транспорт, 
метро– и пешеходното придвижване

Темата за зеленото бъ-
деще на градовете е нераз-
ривно свързана с темата за 
управлението на отпадъци, 
тъй като всяка година ге-
нерираните от обществото 
и бизнеса отпадъци се уве-

Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на „Екопак България“:

Рециклирането е част от решението и 
води до откриване на нови работни места

Петер Еек, директор 
на дирекция „Упра-
вление на отпадъците“ 
към Министерството 
на околната среда на 
Естония, представи по-
стигнатите резултати 
в тази посока в Талин. 
Столицата на Естония 
е на второ място сред 
всички европейски сто-
лици по отношение на 
разделното събиране 
на отпадъци с пока-
зател от почти 100%. 
„Имаме много по-ли-
берален подход, като 
е дадена автономия на 
общините да органи-

зират обществени по-
ръчки за събирането на 
отпадъците - сподели 
г-н Еек. - Но таксите 
за ползване на смети-
щата дисциплинират 
бизнеса да се насочи 
към търсенето на ус-
тойчиви решения за 
кръгова икономика с 
максимално оползотво-
ряване на производ-
ствените отпадъци и 
основната концепция 
на националните поли-
тики за управление на 
отпадъците в Естония е 
„Сметищата са отживе-
лица“, обобщи той.

ПРИМЕРЪТ НА ЕСТОНИЯ

От 2008 година

Доброволци с инициатива за залесяване 
и почистване на природни паркове
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нистърът на околната сре-
да и водите Атанаска Ни-
колова увери участниците, 
че ресурсната ефективност 
и устойчивото управление 
на отпадъците са сред при-
оритетните зелени поли-
тики на национално ниво. 
„Законодателните поли-
тики у нас по отношение 
на управление на отпадъ-
ците са насочени най-вече 
към предотвратяването им, 
но и към насърчаване на 
повторното им усвояване, 
защото целите на евро-
пейско ниво до 2030 г. са 

да бъде постигнато 65% 
рециклиране на битови 
отпадъци и 75% рецикли-
ране на отпадъци от опа-
ковки“, сподели замест-
ник-министър Николова 
и представи Националния 
план на действие за на-
сърчаване на зелените об-
ществени поръчки, целящ 
ускореното им навлизане 
у нас. „Вече има реално 
приложено облекчения по 
отношение на електромо-
билите, които са освобо-
дени от годишен данък, 
но процесите по развитие 

на зелените политики са 
бавни и скъпи и до голяма 
степен успехът им зависи 
и от промяната в поведен-
ческите модели“, комен-
тира тя. Красимир Ненов, 
заместник изпълнителен 
директор и търговски ди-
ректор на „КонтукГлобал 
Марица Изток 3“, убеди 
участниците, че подобни 
успешни практики има и в 
България. „Един от отпад-
ните продукти в работата 
на „Марица Изток 3“ е 
гипсът и ние намерихме 
голям европейски инвес-

титор и с негова помощ 
бе изградено предприятие, 
което произвежда строи-
телни материали от нашия 
отпаден продукт - разказа 
г-н Ненов. - И освен еко-
логичните ползи по този 
начин създадохме и 100 
работни места“, допълни 
той и призова институ-
циите за повече предви-
димост при изменение на 
регулациите за по-добро 
взаимодействие с бизнеса 
в съвместното търсене на 
решения за устойчиво раз-
витие.

Намаляване на вредните емисии, управление на отпадъците и проектите за кръгова икономика са сред набелязаните мерки

включват редица непра-
вителствени организации, 
партньори и хиляди до-
броволци. В резултат на 
техните дейности до мо-
мента са почистени бли-
зо 2 км от Перловската 
река в София, спестени 
са над 16 000 кг въглеро-
ден диоксид, събрани са 
разделно над 2500 чувала 
отпадъци, посадени са 
над 350 дървета и са по-

строени и обновени над 
300 пейки, детски съоръ-
жения и кътове за отдих 
в 23 града в България. 
През 2014 г. над 2500 
еколюбители от 23 бъл-
гарски града се включват 
в акции в подкрепа на 
пострадалите от наводне-
нията региони в страната, 
а през 2015 г. става факт 
и първата гора в рамките 
на инициативата. 

Немският град Есен 
спечели наскоро при-
за „Европейска зелена 
столица“ за 2017 г. Той 
беше отличен за всич-

ки постигнати успехи 
в защитата и подобря-
ването на естествената 
градска среда, защитата 
на биоразнообразието и 

усилията по внедряване 
на система за ефективно 
използване на водите. 
Есен участва в множе-
ство мрежи и инициа-
тиви за намаляване на 
парниковия ефект и за 
усъвършенстване на мер-
ките, които градовете 
предприемат в отговор 
на климатичните про-
блеми.

Есен заедно с всички 
досегашни европейски 
зелени столици ще пос-
лужи за пример на други 
градове, желаещи да по-
добрят околната среда, 
и ще насърчи развити-
ето и внедряването на 

иновационни устойчиви 
технологии. Аспектите, 
които привлякоха вни-
манието на журито, бяха 
впечатляващото упра-
вление на водните ре-
сурси, основани на от-
личното познаване на 
проблемите, свързани с 
тях, съвременните под-
ходи за решаването им 
и постигане на устойчи-
вост в тази област.

Наградата „Европей-
ска зелена столица“ до-
сега са печелили седем 
града - Стокхолм, Хам-
бург, Виктория, Нант, 
Копенхаген, Бристол и 
Любляна. 

Есен е „Европейската зелена столица“ за 2017 г.

Институции и бизнес с общи проекти за по-зелени градове у нас

личават с 10-12%, посочи 
Тодор Бургуджиев, изпъл-
нителен директор на Еко-
пак България. „Увеличава-
нето на възможностите за 
рециклиране е част от кръ-
говата икономика и води до 

създаването на нови работ-
ни места“, допълни той и 
обобщи, че е оптимист за 
зеленото бъдеще, защото 
всяка година процентът на 
събиращите разделно се 
увеличава с 4%.

Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на „Екопак България“:

Рециклирането е част от решението и 
води до откриване на нови работни места

От 2008 година
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Созопол е една от първите морски общини с приет ОУП

Разговоря	
Ирина	ГЕНОВА

-	Г-	н	Рейзи,	разбрах-
ме,	 че	Общият	 устрой-
ствен	 план	 на	 община	
Созопол	 е	 вече	 утвър-
ден?	Има	ли	 съществе-
ни	промени	от	първона-
чално	изготвения?

- Общият устройствен 
план на община Созопол 
е одобрен със заповед на 
министъра на регионал-
ното развитие и благоу-
стройството от 13 юли т.г.

От първоначално из-
готвения ОУП до ден 
днешен изминаха 9 годи-
ни. Няма начин да няма 
промени. Те обаче не са 
съществени. Изцяло са 
свързани със запазването 
на екологията, защото в 
България най-много се 
страхуваме от екооргани-
зациите. 

Съобразяваме се с тях, 
за да се случи. Защото 9 
години е страшно дълго 
време. За мен този ОУП 
е морално остарял. Хори-
зонтът му е 20-25 години, 
което означава, че поло-
вината е минало. 
-	С	 какво	ще	 допри-

несе	новият	ОУП	за	раз-
витието	на	 община	Со-
зопол?

- Направата на ОУП 
е много важна за всяко 
едно населено място. 
Защото, първо в него са 
показани нещата, които 
могат да се случват, като 
строителство, като архи-
тектура, като параметри 
и второ - работата на об-
щинската администрация 
ще бъде много улеснена. 
Всеки един инвеститор, 
който пожелае да инве-
стира, може да дойде в 
общината, да се срещне 
с мен, с главния архитект 
или с някой от ТСУ и да 
му бъде обяснено какво 
може да се направи в да-
ден имот.

На последната общин-
ска сесия съобщих, че 

ОУП-ът е вече действащ, 
и приканих хората, които 
имат парцели и са реши-
ли да строят, да отидат да 
огледат къде им попадат 
имотите и да си правят 
ПУП-ове.
-	Как	ще	се	отрази	на	

бизнеса	Общият	устрой-
ствен	план	на	 община-
та?

- Много се надявам, 
че ще се отрази добре, 
защото почти няма мор-
ска община с ОУП и с 
влизането в сила на този 
Общ устройствен план 
на Созопол ще се даде 
шанс на инвестициите. 
Тази крачка, която ще се 
направи, ще допринесе 
много за развитието на 
Созопол. 
-	 В	 първоначалния	

ОУП	имаше	предвидени	
екоселища.	Ще	бъдат	ли	
построени?

- Край Равадиново са 
заложени тези селища. Те 
са така наречените „ту-
ристически чифлици“. 
Определените територии 
са с изключително ниски 
показатели - от порядъка 
на кинт 0.2. (кинт е кое-
фициентът на интензив-
ност на застрояване, кое-
то представлява разгъна-
та застроена площ върху 
площта на имота - б.а.). 

За тези туристически 
чифлици коефициентът 
е 0.2, което означава, че 
на 1 декар могат да се за-
строят 200 кв. м. Идеята 
за тези територии е да се 
възстановят традициите, 
свързани с лозарството 
и овощарството, и да се 
получи нещо като шатата 
във Франция. 
-	Т.е.	ще	има	друг	тар-

гет	на	туризма?
- Точно така. Но този 

таргет сме го заложили 
да влезе в сила след ня-
колко години, защото, ако 
сега се предвиди някакъв 
по-сериозен бум на стро-
ителството в градската 
зона, да не би в един мо-
мент да не стигне инфра-

структурата.
Рибарското пристани-

ще бе реконструирано и 
обновено по проект „Ин-
вестиции в съществуващо 
рибарско пристанище, гр. 
Черноморец, община Со-
зопол" по ОП на сектор 
„Рибарство“. 
-	Наскоро	премиерът	

Бойко	 Борисов	 откри	
официално	 новото	 ри-
барско	 пристанище	 в	
Черноморец.	Как	ще	 се	
отрази	този	порт	на	гра-
да?

- С изграждането на 
рибарското пристанище 
вдигаме статута на Чер-
номорец и той наистина 
става град. Не може един 
морски град да няма тако-
ва съоръжение и да пре-
тендира, че е град. Черно-
морец отдавна трябваше 
да има рибарско приста-
нище, но за всяко нещо 
си трябва време. Най-ху-
бавото на съоръжението 
е, че е общинско. Хора-
та, за които местните са 
гласували, ще решават 
съдбата му - като такси 
и всичко останало. Няма 
нужда да питаме минис-
търа на транспорта как да 
го експлоатираме - то си е 
на всички нас, които жи-
веем в района. В момента 

има 2-3 свободни места 
за лодки, но ще дойде 
момент, когато няма да 
има нито едно. Тази при-
добивка ще бъде оценена 
във времето още повече. 
В момента ние не можем 
да преценим какво ни се е 
случило, какво уникално 
нещо сме изградили. 
-	 Как	 бе	 създадено	

това	пристанище?
- Пристанището е из-

градено по програмата за 
аквакултури към Минис-
терството на земеделието. 
Инвестицията е за около 
10 млн. лв. Капацитетът 
на пристанището е за 156 
лодкостоянки, 8 места за 
големи кораби. Вълно-
ломът включва плаващи 
понтони за ранжиране на 
акваторията. В източната 
част на хидротехниче-
ските съоръжения, зад 
хелингите, е изградена 
и зона за извършване на 
текущи ремонти и под-
дръжка на лодките - пар-
кинг за рибарски лодки.

Новото рибарско прис-
танище вече се ползва от 
местните рибари, които 
не крият удовлетворени-
ето си, че имат ново и 
модерно съоръжение.
-	 Работите	 и	 по	 про-

ект	за	събиране	на	опас-

ните	 отпадъци.	 Разка-
жете	ни	повече	за	него?

- Опасните отпадъци 
от домакинствата ще се 
събират в Созопол по 
график. Ние сме една от 
5-те ключови общини 
(останалите са Шумен, 
Разград, Съединение и 
Левски) в проекта „Про-
учване и разработване на 
пилотни модели за еко-
логосъобразно събиране 
и временно съхраняване 
на опасни отпадъци от 
домакинствата“, финан-
сиран от Българо-швей-
царската програма за съ-
трудничество. В момента 
в Созопол и Черноморец 
едрогабаритните отпа-
дъци се събират веднъж 
седмично и всеки може 
да остави ненужните ме-
бели и вещи пред дома 
си. По подобна схема ще 
събираме и опасните от-
падъци. Ще се определят 
няколко мобилни пункта, 
където хората ще могат 
да носят стари бои, ле-
пила, препарати и други 
химически продукти. Ако 
тази схема не проработи, 
ще се обикаля с оборуд-
вани транспортни сред-
ства в населените места 
по график. 
-	По	кои	водещи	про-

екти	работи	в	момента	
община	Созопол?

- В момента предстои 
да се отвори за канди-
датстване Програмата за 
развитие на селските ра-
йони. По нея подготвяме 
няколко проекта, свърза-
ни с ремонти на главни 
пътища, реконструкция в 
самите села.

Също така подобрява-
не на водните цикли. Го-
воря само за питейни во-
допроводи в селата, така 
че изцяло сме съсредото-
чили труда си върху тази 
програма. Скоро канди-
датствахме с три-четири 
проекта по Програма за 
трансгранично сътрудни-
чество България - Турция. 

В момента изчакваме 
резултатите. По всяка 

една програма, която е 
отворена за кандидатства-
не, сме подали проектни 
предложения.
-	Какъв	 беше	 турис-

тическият	 сезон	 това	
лято?

- Тази година имахме 
туристи от цял свят. Има 
много чехи, поляци и рус-
наци. Тази година също 
имаше и много българ-
ски туристи. По прин-
цип Созопол е българска 
дестинация, но всички 
тези проблеми в Азия и 
Турция явно дадоха отра-
жение. Хората отложиха 
резервациите си и дойдо-
ха по нашето Черномо-
рие, в което няма нищо 
лошо. Ние трябваше да се 
представим добре, да ги 
убедим да дойдат догоди-
на отново.
-	Как	 общината	 под-

помага	местния	 бизнес	
за	 развитието	на	 града	
в	положителна	насока?

- Общината се опит-
ва преди започването на 
сезона да въведе всичко 
в един добър, приличен 
вид, за да може туристи-
те, които ни посетят, да 
останат доволни. 

Подготовка на бизнеса 
за летния сезон е свърза-
на с нас, така че ние по 
всякакъв начин им пода-
ваме ръка за по-бързи-
те ремонти, издаване на 
административни доку-
менти. Съответно съче-
таваме съвместни срещи 
за шума, работата по пла-
жовете. Опитваме се да 
влезем в по-пряк диалог 
с тях, за да може те да 
успеят да се подготвят 
за летния сезон и заедно 
да посрещнем туристи-
те, защото не трябва да 
забравяме, че в Созопол 
живеят 5000 души, а през 
лятото ставаме 100 хи-
ляди. Подготовката ни е 
голяма и се надяваме на 
по-дълъг сезон, защото 
в крайна сметка колкото 
повече се удължи сезо-
нът, толкова по-добре за 
нас. 

Панайот Рейзи, кмет на община Созопол:

Панайот Рейзи e роден през 
1966 г. Завършва Средното специ-
ално училище по морски и океан-
ски риболов в Бургас, а по-късно 
специалност „Икономика и упра-
вление на транспорта“ в УНСС, 
София, и специалност „Право“ в 
Югозападния университет „Не-
офит Рилски“. Бил е управител 
на търговско дружество „Барон“ 
ООД с предмет на дейност внос 
и търговия на хранителни и не-
хранителни продукти и член на 
управителния съвет на туристи-
ческо дружество „Хелио-тур-с“, 
Созопол. В периода 1999-2002 г. 
изпълнява длъжността замест-
ник-кмет на община Созопол, а 
през мандат 2003-2007 г. е пред-
седател на Общинския съвет. От 
2007 г. е кмет на Созопол. Женен, 
има 3 дъщери.

Община Попово ще 
изразходи близо 3 млн. 
лв. за подобряване на 
енергийната ефектив-
ност на обществените 

сгради. 2 млн. лв. от тях 
местната власт ще по-
лучи като безвъзмезд-
на финансова помощ по 
ОП „Региони в растеж 

2014-2020“, а остана-
лите средства трябва да 
бъдат осигурени като 
собствен принос от об-
щинската хазна. Догово-
рът бе сключен миналия 
месец с Министерството 
на регионалното разви-
тие и благоустройство-
то, управляващ орган на 
оперативната програма, 
а срокът за изпълнение-
то му е 22 месеца. Обект 
на дейностите по про-
екта са 9 обекта. Сред 
тях са административ-
ната сграда на община 

Попово, Исторически-
ят музей, читалището 
в квартал „Сеячи“, ня-
колко училища, както и 
зданията на полицията, 
районния съд и проку-
ратурата. На първи етап 
общината кандидатства 
и за 8 жилищни сгради. 
Очаква се до края на 
октомври да бъде по-
дписан договорът и за 
тях. За втори етап по 
програмата са одобрени 
за саниране още 3 об-
ществени и 11 жилищни 
обекта.

Обновяват 9 ключови сгради в Попово

РЕГИОНИ
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Поли	ВАСИЛЕВА

Общината в Мездра 
очаква одобрение на три 

проекта с финансиране 
от Програмата за разви-
тие на селските райони. 
С тях тя се надява през 
следващата година да об-

нови улици и тротоари в 
общинския център, во-
допроводната мрежа на 
4 села, както и между-
селски пътища. Първи-

ят проект предвижда по-
лагане на нова настилка 
и тротоари по улиците 
„Христо Ботев“, „Алек-
сандър Стамболийски“ 
и „Димитър Благоев“ в 
Мездра. Общата площ 
на новата настилка е 11 
531 кв. м, а на тротоарите 
- 4763 кв. м. По улици-
те ще бъде повдигнато 
нивото на шахтите и ще 
се направи отводняване. 
Стойността на този про-
ект, който вече е получил 

100 точки, е 1,9 млн. лв. 
Втрият проект предвижда 
реконструкция на водо-
проводната мрежа в села-
та Брусен, Зверино, До-
лна Кремена и Моравица. 
Ще бъде изградено и пре-
чиствателно съоръжение. 
В тези села живеят 3500 
души и подмяната на тръ-
бите ще повиши качест-
вото на техния живот. Те 
ще имат чиста вода и по-
даване без прекъсване 
заради аварии.

Третият проект е свър-
зан с реконструкция на 
четвъртокласната мре-
жа. Ще бъде ремонтиран 
пътят от село Дърманци 
до село Ослен. Трасето 
е 13 840 м. Обновление 
се предвижда и за учас-
тъците Дърманци - Лик, 
както и за пътя от Мездра 
до Руска Бяла. Стойност-
та на този проект е 5,8 
млн. лв. Общата стой-
ност на трите проекта е 
13,4 млн. лв.

Ремонтират улици и междуселски 
пътища в Мездра
Около 14 млн. лв. ще бъдат инвестирани в инфраструктурата

Поли	ВАСИЛЕВА

В село Белотинци, 
община Монтана, от-
криха паметна плоча 
на загиналите в Пър-
вата световна война 28 
мъже, съобщи кметът 
Григор Григоров. Това 
се случва 100 години 
след гибелта им. Спо-
менът за тях е жив, ува-
жението към подвига 
им още по-голямо, каза 
кметът.

Плочата бе открита 
от кмета на общината 
Златко Живков. Нека 
тези имена се помнят 
винаги, за да се знае 
кои са тръгнали на бой 
и са защитавали с жи-
вота си интересите на 
отечеството ни, изтъкна 
той.

Монументът се на-
мира в центъра на се-
лото, до паметника на 
загиналите в бунта през 

септември 1923 г. Но-
вият паметен знак бе 

осветен от местния све-
щеник отец Славейко. 

Паметна плоча на загиналите във 
войните откриха в Белотинци Лилия	ЛОЗАНОВА

Децата на Павликени 
имат четири нови пло-
щадки за игра. Офици-
алното откриване на съ-
оръженията направиха 
кметът на община Пав-
ликени инж. Емануил 
Манолов и директорът на 
детска градина „Слънце“ 
Грета Георгиева. 

„Изграждането на къ-
товете за игра в двора на 
детска градина „Слънце“ 
e важно, защото създава 
още възможности децата 
на Павликени да живе-
ят и растат в безопас-
на среда“, каза кметът 
инж. Емануил Манолов. 
„Подобряването на мате-
риалната база и инфра-
структурата за по-добър 
учебен и възпитателен 
процес за нашите деца 
е приоритет, който в го-
дините сме изпълнява-
ли с огромно желание и 
настойчивост“, каза още 
кметът.

Изграждането на че-
тирите детски съоръже-
ния в ЦДГ „Слънце“ в 
Павликени е финансиран 
от проект „Красива Бъл-
гария“ и община Пав-
ликени. Стойността на 
инвестицията е 70 593 
лв. Построени са нова 
алейна мрежа и площад-
ки за игра. Една от тях 
е оформена за деца до 
тригодишна възраст, а 
останалите три зони са за 
групи от 4- до 6-годишна 
възраст. Всички площад-

ки са покрити с ударо-
поглъщаща синтетична 
настилка, върху която са 
монтирани съоръженията 
за игра. 

Изпълнител на строи-
телните дейности е фир-
мата „Металпласт инже-
неринг“ ЕООД - Русе. 
Строителният надзор бе 
поверен на „Стройин-
вест - ВТ1“ ООД - Вели-
ко Търново, авторския 
надзор осъществи „Про-
ект плюс“ ООД - Велико 
Търново.

Николай	АНТОНОВ

Няма нарушения до 
момента - това е резул-
татът от проверките на 
отговорни институции 
за почистването на водо-
емите в община Петрич, 
съобщиха от общинска-
та управа.

Инспекциите в Пе-
тричко са извършени във 
връзка с изпълнение на 
дейности за почистване 
на общинските водоеми 
от дървесна и храстова 
растителност с цел въз-
становяване на изправ-
ното им техническо със-

тояние. Предписанията 
са на Главна дирекция 
„Надзор на язовирни 
стени и съоръженията 
към тях“. В констативен 
протокол от 5 октомври 
т. г. експертите на Реги-
оналната инспекция по 
околната среда и водите 
(РИОСВ) - Благоевград, 
описват, че до момен-
та в община Петрич са 
извършeни дейности за 
почистване на осем во-
доема в землището на 
село Коларово, които не 
попадат в граници на 
защитени територии по 
смисъла на Закона за за-
щитените територии и 

в граници на защитени 
зони по смисъла на За-
кона за биологичното 
разнообразие, което оз-
начава, че няма нару-

шения по тях, посочват 
от общината. Проверя-
ващите установяват на 
място също, че не са из-
вършвани дейности за 

почистване на дървесна 
и храстова растителност 
на територията на за-
щитената местност То-
пилище и в близост до 

нея. Следваща проверка 
за почистване на водо-
емите в община Петрич 
е извършена и от въз-
ложителя - ГД „Надзор 
на язовирните стени и 
съоръженията към тях“. 
Предписанието на про-
веряващите е да про-
дължат дейностите за 
изпълнение на предиш-
ни предписания от 30 
август т. г. Проверен е 
водоем и в землището на 
село Беласица. Провер-
ките са извършени след 
писмен сигнал на об-
щинския съветник Геор-
ги Търнаров, уточняват 
от община Петрич.

ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“

Павликени с 4 нови детски площадки

РЕГИОНИ

Няма нарушения при почистването на общинските водоеми в Петрич

Кметът на Павликени инж. Е. Манолов бе сред първите, 
които стъпиха на новите площадки за игра
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България заема 6-о 
място в класацията на 
най-желаните дестина-
ции за покупка на вакан-
ционен имот сред бри-
танските граждани. Това 
става ясно от класация-
та на онлайн изданието 
TheMoveChannel. Стра-

ната ни се придвижва с 
10 места напред за ме-
сец септември. Основ-
ната причина за засил-
ването на интереса към 
страната ни най-вероят-
но са по-ниските цени 
на ваканционните имо-
ти, след като обменни-

ят курс на британската 
лира се срина след вота 
за Brexit през юни. Това 
обяснява и силния ръст 
напред в класацията на 
дестинации извън Евро-
па. Панама например се 
изкачва с 23 места, до 
16-а позиция, Шри Лан-

ка - с 18 места, до 30-а 
позиция, а Коста Рика и 
Барбадос - с по 11 места, 
съответно до 38-мо и 
27-мо място в класация-
та. Първото място заема 
САЩ, второто - Испа-
ния, в челната тройка 
влиза и Португалия, ко-
ято за първи път попа-
да в Топ 3. Останалите 
най-предпочитани места 
за покупка на имот за 
почивка са Италия и Ду-
бай. В челната десетка 
са още Германия, Брази-
лия, Франция и Индия.

Въпреки по-неизгод-
ния обменен курс на 

британския паунд основ-
ните южноевропейски 
пазари остават най-пред-
почитани за инвестиция 
във втори дом.

Силен интерес през 
септември се наблюдава 
и към пазарите в Мекси-
ко, както и в Карибския 
басейн.

Междувременно пък 
от доклад на консултант-
ската компания Colliers 
за инвестиционния пазар 
на имоти в Европа стана 
ясно, че България е кла-
сирана на първо място 
като най-подходящата 
дестинация за инвести-

ции в имоти през 2017 
г. в случаите, в които 
инвеститорите търсят 
висока доходност. В тази 
група попадат предимно 
държави от Централна и 
Източна Европа, макар 
че включва и достатъчно 
сигурни и развити паза-
ри от Западна Европа, 
които предлагат „здра-
вословна“ комбинация 
от доходност и зрялост. 
След нас се нареждат 
Словакия и Литва, а Топ 
10 се допълва от Белгия, 
Холандия, Финландия, 
Чехия, Украйна, Дания и 
Латвия.

България в Топ 10 на най-желаните места 
за покупка на втори дом

Средната цена на 
жилищните имоти в 
строеж изпреварва 
тази на готовите стари 
жилища в София. Това 
показва проучване на 
една от най-големите 
инвестиционни ком-
пании, която строи 
нови сгради в столи-
цата и ги продава на 
зелено.

Жилищата с  Акт 
16, построени преди 
2015 г., са се търгува-
ли на средна цена от 
868 евро/кв. м, докато 
тези на зелено са дос-
тигнали 1019 евро/кв. 
м, сочат данните на 
компанията за измина-

лото тримесечие. Като 
инвеститори планира-
ме и изграждаме имо-
ти, които да отговарят 
максимално на тър-
сенето. От началото 
на 2016 г. в различен 
етап на строителство 
в столицата са над 
13 000 апартамента. 
Като цяло те са изгра-
дени на база на кли-
ентските изисквания, 
а не на индивидуални 
решения на инвести-
торите. Затова и цена-
та на новите жилища 
е по-висока, обясняват 
от компанията.

Според проучването 
aктивните купувачи 

на пазара в момента 
се разделят на две ос-
новни групи. В една-
та влизат тези, които 
купуват първото си 
жилище, а в другата 
онези, които търсят 
промяна в качеството 

на живот. За първите 
съотношението цена-
качество е водещо, те 
действат в рамките на 
бюджет според пър-
воначално определени 
критерии, сред кои-
то са квартал, инфра-
структура и транс-
порт, близост до учи-
лища. Втората група 
клиенти са тези, които 
търсят въз основа на 

много по-детайлни 
критерии - разполо-
жение на сградата в 
самия квартал, под-
дръжка на заобика-
лящата среда и дори 
профил на съседите. 
Именно активността 
на купувачите от вто-
рата група стои в ос-
новата на все по-висо-
ките цени на имотите 
на зелено.

Над половината от 
обявените за продаж-
ба жилища в София се 
реализират след повече 
от 6 месеца. Това сочи 
анализ на консултантска 
компания след проучва-
не на жилищния пазар 
през изминалото лято. 
Периодът на продаж-
ба за общо 26% от жи-
лищата в столицата е 
между 6 месеца и го-
дина, а дори по-дълго 
престояват други 26% 
от имотите. Това са жи-
лища на завишени цени. 
Останалите, чиито цени 
са пазарни, се реали-
зират за много кратко 
време - 74% от родните 
купувачи се сдобиват с 
желания имот в рамки-
те на един месец. Спо-
ред данните до месец се 
продават 16% от жили-
щата, между 1 и 3 месе-
ца на пазара стоят 18% 
от имотите, а между 3 и 
6 месеца - 14%. Цените 
се задържат без същест-
вени промени, като ва-

риациите продължават 
да са в рамките на 1-2%. 
Продавачите на масив-
но завършено строи-
телство, които обичай-
но са физически лица, 
все още не са готови 
на компромис. Такъв не 
правят и инвеститори-
те в ново и качествено 
строителство. Като цяло 
отстъпките не са фактор 
на пазара през третото 
тримесечие. Над 65% от 
жилищата през лятото 
са продадени без никак-
ва отстъпка. Купувачи-
те, от своя страна, не 
изпадат в излишни пре-
говори, ако имотът отго-

варя на очакванията им, 
посочват консултантите. 
Общо 70% от сделките 
през третото тримесе-
чие са за двустайни и 
тристайни апартамен-
ти. Едностайните заемат 
дял от 8%, а многостай-
ните, студията и къщите 
- съответно по 3% от 
всички сделки. Покуп-
ките до 50 000 евро за-
емат 23% от всички, а 
по 24% е делът съответ-
но на сделките между 
50 000 и 70 000 евро и 
на тези между 70 000 и 
100 000 евро. Покупки-
те на имоти с цени над 
100 000 евро са 18%. 

ИМОТИ

Сградите в строеж вече струват повече от готовите

Надценените апартаменти бавят 
продажбите на жилища у нас

Правителството въз-
ложи на министъра на 
младежта и спорта да 
приеме дарение и да 
сключи договор с общи-
на Бургас за безвъзмезд-
но придобиване от дър-
жавата на общинския 
имот, определен за стро-
ителството на много-
функционалната спорт-
на зала „Арена Бургас“. 
След придобиването му 
статутът на имота ще 

бъде променен в частна 
държавна собственост и 
той ще бъде апортиран 
в капитала на „Акаде-
мика 2011“ ЕАД. Тере-
нът се намира в ж. к. 
„Изгрев“ и на него ще 
бъде построено бъдещо-
то спортно съоръжение 
в изпълнение на дого-
вор за сътрудничество 
и съвместна дейност, 
сключен между община 
Бургас и дружеството. 

То разполага с 35 млн. 
лв. за финансирането 
на проекта. „Арена Бур-
гас“ е планирана като 
модерно многофунк-
ционално съоръжение, 
предоставящо възмож-
ност за провеждане на 
международни, нацио-
нални и местни спорт-
ни и културни събития. 
Управлението на зала-
та ще се извършва от 
„Академика 2011“ ЕАД, 
чиято дейност е насо-
чена изключително към 
стопанисване и управле-
ние на спортни обекти 
и съоръжения в цялата 
страна. Правата на дър-
жавата в дружеството 
се упражняват от ми-
нистъра на младежта и 
спорта.

Така трябва да изглежда готовата спортна зала

Държавна фирма става собственик 
на „Арена Бургас“

Страната ни е предпочитана дестинация и от 
инвеститорите, търсещи висока доходност
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Община Пловдив иска 
да получи от държавата 
собствеността върху не-
използваемите жп линии, 
които в момента са прите-
жание на БДЖ.

Причината е, че мест-
ната управа има проект 
за изграждане на град-
ска железница, тип S-бан, 
която да стане гръбнак 
на местната транспортна 
система и да се движи до 
населени места, отстоящи 
на 10-15 км от Пловдив.

Има запазени страте-
гически трасета на жп 
мрежата в Пловдив в те-
куща експлоатация, които 
могат да се използват за 
създаването на нов вид 
превозна система - бърз 
градски релсов транспорт 
от типа S-бан, който да 
стане гръбнак на система-
та на масовия обществен 

пътнически транспорт. 
На много места преси-
чанията на жп линиите с 
градската улична мрежа 
се извършват на терен-
но ниво чрез охраняеми 
и неохраняеми прелези. 
Много от клоновете са 
изоставени, запустели, 
прекъснати или обрасли 
с растителност, използва 
се 20 на сто от мрежата, 
сочат предварителните 
проучвания на експерти 
от община Пловдив.

Включването на жп 
транспорта в транспорт-
ната схема на града ще 
реши до голяма степен 
проблема със задръства-
нията в градския трафик 
и ще намали автомобил-
ните катастрофи и съот-
ветно големия брой жерт-
ви, аргументира идеята си 
администрацията в града 

под тепетата.
Пловдив се очертава 

като един от най-големите 
териториални източници 
на замърсяване във въз-
духа в Южна България. 
Това се отнася за емиси-
ите от превозни средства, 
заемаща близо 42% от 
всички вредни газове в 
атмосферата. За послед-
ните 10 години делът на 
вредностите в Пловдив е 
нараснал неколкократно, 
а броят на леките коли се 
е удвоил.

Проблемът с парки-
рането в Пловдив е из-
острен, а паркоместата 
са крайно недостатъчни. 
Това са другите мотиви, 
с които общината иска 
правителството да разре-
ши прехвърляне на някои 
жп линии, собственост на 
БДЖ на града.

ПЛОВДИВ

Три пъти над бюдже-
та от 341 млн. евро са 
подадените проекти от 
общини по Програмата 
за развитие на селските 
райони, съобщи зам. 
земеделският минис-
тър Васил Грудев. За-
явленията по подмярка 
„Инвестиции в създа-
ването, подобряване-
то или разширяването 
на всички видове мал-
ка по мащаби инфра-
структура“ са за около 
1,08 млрд. евро. Заради 
регистрирания свръх-
интерес ще се приложи 
класиране на подадени-
те проектни предложе-
ния, обясни Грудев.

П р ед ва р и т е л н и т е 

изчисления показват, 
че  финансиране ще 
получат само 40% от 
заявките за пътища и 
улици. Средствата по 
програмата обаче ще 
стигнат за ремонт на 
всички детски градини 
и за 85% от училища-
та. Най-малък процент 

ще бъде удовлетворен 
от проектите за рено-
виране на читалищата 
- едва 15 на сто. Там 
проектите са малки - 
до 200 000 лв., но пък 
броят на подадените е 
много голям, уточняват 
от земеделското ведом-
ство.

Поли	ВАСИЛЕВА

Започнаха спешни 
ремонти на основните 
пътища във Врачанско, 
съобщиха от областната 
управа. Дейностите се 
налагат заради предсто-
ящия есенно-зимен се-
зон. Първото трасе, по 
което ще се работи, е 
пътят Мизия - Оряхово. 
Той е разрушен заради 
ежедневното премина-
ване на хиляди тирове 
към ферибота при Оря-
хово. Дупките трябва да 
бъдат запълнени до на-

чалото на зимния сезон.
Започва асфалтира-

не и на обходния път 
на Козлодуй. Трасето е 
с дължина 300 м. Там 
предстои изграждане 
на обходен участък със 
средства от Европей-
ската банка за възста-
новяване и развитие. 
Продължава работата 
и по обновлението на 
пътя Криводол - Вра-
ца. За доасфалтирането 
на участъка, дълъг 3-4 
км, правителството от-
пусна допълнително 1 
млн. лв. През лятото 
10 км от трасето бяха 

напълно обновени със 
средства от държавния 
бюджет.

Общината с апетити към линии, собственост на БДЖ

ИНФРАСТРУКТУРА

Едва 40% от проектите за селски пътища 
ще получат финансиранеСпешно ремонтират трасето към 

ферибота в Оряхово

Има проект да строи градска железница, тип S! бан
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Мащабни инфраструк-
турни проекти за рекон-
струкция и рехабилита-
ция на пътеките за рули-
ране на Летище Бургас 
започва операторът „Фра-
порт туин стар еърпорт 
мениджмънт“ АД. Ще 
бъде извършена пълна ре-
хабилитация на 3500 кв.м 
от пътека за рулиране 
„H“, пълна рехабилита-
ция на пътека за рулиране 
„А“, както и зоната до 
предварителен старт на 
пистата. Ще се извърши 
и подмяна на системата 
за управление и контрол 
на светотехниката, как-
то и на оборудването на 
светлинните подходи на 
пистите.

Подготовката за ре-
монтните дейности вече 
е в ход. За времето на 
осъществяване на стро-

ителните работи - от 31 
октомври до 30 декем-
ври 2016 г. включително, 
Летище Бургас ще бъде 
затворено. С цел изпъл-
нението на проектите да 
окаже минимално влия-
ние върху въздушния тра-
фик и да не засегне лет-
ния туристически сезон 
по Черноморието, те ще 
бъдат осъществени във 
възможно най-удобния за 
клиентите на летището 
период на годината, поз-
воляващ спазване на тех-
нологичните изисквания, 
уточниха от „Фрапорт“.

Общата стойност на 
инвестицията е над 12 
млн. лв., а в изпълнение-
то на проектите ще бъдат 
заети над 200 работни-
ци. Пътеките за рулиране 
„А“ и „H“ са най-дълги-
те и най-използваните 

на Летище Бургас. Из-
пълнението на проекта е 
от ключово значение за 
работата на аеропорта. 
Изпълнител на ремонта 
на пътека „Н“, за кой-
то са заложени 531 000 
лв. без ДДС, е бургаска-
та фирма „Андезит“. За 
по-голямата поръчка - за 
пътека „А“, до момента 
в Агенцията за обществе-
ни поръчки няма обявен 
сключен договор. Нейна-
та прогнозна стойност е 
около 9,5 млн. лв.

Летището в Сарафово 
е второто по големина 
в България. Терминалът 
му беше изцяло изграден 
в края на 2013 г., като 
това е струвало 80 млн. 
лв. Същата година бяха 
основно ремонтирани и 
пистите на Летище Ва-
рна с инвестиция от 75 

млн. лв. През 2006 г. гер-
манската компания „Фра-
порт“ стана концесионер 

на двата български ае-
ропорта през дъщерната 
си фирма „Фрапорт туин 

стар еърпорт менидж-
мънт“ АД. Концесията е 
за срок от 35 години.

Летище Бургас затваря до края на годината за ремонти

Близо 25% повече пътници са преминали през този туристически сезон през 
Летище Бургас в сравнение с 2015 г.

ИКОНОМИКА

Проверки и ревизии 
за плащането от бизне-
са на данък „уикенд“ 
започва Националната 
агенция за приходи, ин-
формират от институ-
цията. Според приети 
промени в данъчните 
закони разходите за слу-

жебните коли и имоти, 
които се ползват и за 
лични нужди от шефо-
ве и служители на ком-
панията, се облагат с 
окончателен данък от 
10%. Ако бизнесът до-
броволно не започне да 
начислява данък „уик-

енд“, от НАП ще бъдат 
принудени да налагат 
санкции.

Тази година събира-
емостта на приходите 
в държавния бюджет 
ще бъде най-високата, 
откакто съществува да-
нъчната администрация, 
сочат данни на ведом-
ството. Три са основ-
ните причини за тези 
рекордни приходи, ана-
лизират от ръководство-
то на НАП. Първата е 
доверието в приходната 
агенция. Втората при-
чина е стабилността на 
политическата среда, ко-
ято се оценява високо от 
бизнеса, а третата е от-
ношението на НАП към 
коректните платци и ка-
чеството на контрола.

Повече от 2 милиона 
евро на хакери са пла-
тили за една година раз-
лични български фир-
ми. Средният откуп за 
връщане на откраднати 
данни за клиенти, дос-
тавчици, цени и други е 
15 хил. евро. Около 60% 
от фирмите, претърпе-
ли кибератака, до шест 

месеца фалират. Това 
съобщи на форума „Ки-
берсигурност - как да 
опазим фирмата от мо-
дерните разбойници“, 
проведен в Добрич, спе-
циалистът по дигитална 
и фискална сигурност 
Валентин Генев.

Ф и р м и т е  с а  л е с -
на мишена, тъй като в 

около 90% от друже-
ствата персоналът не 
е обучен. Освен това 
мерките за електронна 
сигурност са на елемен-
тарно равнище. Фирми-
те масово не могат да 
покрият стандартите за 
надеждност и работа с 
партньори в чужбина, 
коментира още специа-
листът.

Заради тенденцията 
бизнесът да се прена-
ся в интернет хакерите 
все по-често се ровят 
до чувствителна за фир-
мите информация. Най-
лесната превенция е из-
ползване на лицензиран 
софтуер и на антиви-
русни програми, често 
архивиране на данните 
и повече внимание при 
отваряне на файлове.

НАП погва нередовните платци 
на данък „уикенд“

При доказан картел 
фирмите,  причинили 
вреди, да изплащат обез-
щетение на всички засег-
нати физически и юри-
дически лица по реда 
на Гражданскопроцесу-
алния кодекс, предвиж-
дат нови промени в ЗЗК. 
Обезщетенията са дъл-
жими, дори ако наруше-
нието не е било насочено 
пряко срещу подалите 
искове за претърпяната 
загуба и за пропусна-
тите ползи плюс дъл-
жимата законова лихва. 
В момента при доказан 
картел законът предвиж-
да само максималната 

санкция до 10% от обо-
рота на съответното дру-
жество за предишната 
година.

Промените ще поз-
волят на големи фирми 
да търсят дори мили-
они от причинени вреди. 
Така, ако една строител-
на компания е купувала 
гориво от определена 
верига бензиностанции, 
обвинена в картелно 
споразумение, и докаже 
това, тя може да заведе 
иск в съда, коментира-
ха експерти. При транс-
портните фирми може да 
се търсят компенсации и 
в случаите, когато цени-

те на горивата са довели 
до преки финансови за-
губи.

Интересът към про-
мените в ЗЗК сега се 

провокира и от обвине-
нията, които Комисия-
та за защита на конку-
ренцията отправи пре-
ди дни срещу „Лукойл 

България“, „Еко Бълга-
рия“, „Шел България“, 
„ОМВ България“, „Нис 
Петрол“ („Газпром“) и 
„Петрол“ за участие в 
картелно споразумение. 
От комисията заявиха, 
че имат доказателства 
за това. Санкциите сре-
щу шестте вериги обаче 
бяха отложени за след 
изборите с мотива, че 
в момента тече 30-дне-
вен срок за запознаване 
с документите по обви-
нението.

От КЗК обявиха още, 
че започват проверки за 
договаряне на цените от 
няколко хранителните 

вериги, във фармацев-
тичния бизнес и банките. 

Още през май старо-
то ръководство на коми-
сията обяви, че започва 
разследване на големите 
търговски вериги заради 
т.нар. собствени марки, 
които са по-евтини от 
останалите. Сред запо-
дозрените попаднаха 
„Кауфланд България“, 
„Билла България“, „Лидл 
България“ и „Метро Кеш 
енд Кери България“.В 
областта на фармацията 
ще бъдат проверявани не 
само аптеки, но и про-
изводители, търговци и 
дистрибутори.

Фирми и физически лица ще съдят картелите

Хакери рекетират бизнеса 
в интернет

РЕВИЗИЯ

12 млн. лв. ще бъдат вложени за подобряване на базата
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За втора поредна го-
дина Viridis Landscape 
Architects се включиха в 
глобалната инициатива 
PARK(ing) DAY, орга-
низирана от фондация 
Credo Bonum. Шестото 
издание на събитието 
отбеляза рекорден брой 
участници. 33 паркинг 
очертания в София от-
стъпиха обичайното си 
място за автомобили и 
се превърнаха в поле за 
изкуства, артинсталации 

и свежи идеи.
Един от паркингите 

на бул. „Цар Освободи-
тел“ беше трансформи-
ран в ято от птици. Сто-
тици фигурки на летящи 
пилета бяха провесени 
над паркинг очертание-
то, създавайки своеоб-
разно ято, голям цветен 
облак в триизмерното 
пространство. Въздейст-
вието бе още по-силно 
поради факта, че всяка 
от птиците се поклаща-

ше и въртeше леко от 
вятъра. И тази година 
атрактивните крилати 
фигурки бяха създадени 
от авторката на Paper 
Being - Светла Начева. 
Зелена, оранжева хар-

тия и тел бяха основните 
елементи, от които бяха 
съставени частите на тя-
лото на всяка птица. Ця-
лото ято включваше 150 
индивида, като почти 
половината от тях изле-

тяха с нови собственици.
Проектът Park(ing) 

Рoяк спечели конкур-
са за „Най-оригинална 
идея за Park(ing) Day 
2016“.

Инсталацията бе ат-

рактивен визуален при-
тегателен  център  за 
всички преминаващи, 
както и за тези, дошли 
специално да я видят. 
Посетителите имаха въз-
можност да се докоснат 

до нея, да се разходят 
вътре и да се пренесат 
в различно паралелно 
пространство. Най-впе-
чатлени от струпаните 
на едно място пилета 
бяха децата, които с ин-
терес изучаваха ятото.

Инициативат а  има 
благотворителен харак-
тер. Със събраните сред-
ства ще бъдат закупени 
хранилки и гнездилки за 
птици, които ще се по-

ставят на няколко места 
в столичните паркове. 
Миналата година парите 
от дарението бяха пред-
назначени за засаждане 
на дървета в столицата. 
Целта на събитието е да 
промени отношението 
на хората към природата 
и околната среда, както 
и да насочи внимание-
то им към повишаване 
ангажираността им към 
екологичните проблеми.

Творци превърнаха столичен 
паркинг в поле за изкуства
Градският проект PARK(ing) РОЯК е част от инициативата PARK(ing) DAY 2016

ВИЗИЯ
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Колкото и бързо да се сменят 
тенденциите при оформлението 
на интериора, има и някои не-
преходни линии, които са акту-
ални и изглеждат привлекателно 
винаги. Каменните облицовки 
например са сред класическите 
елементи в декора, които със 
сигурност са устояли на изпита-
нията на времето и капризите на 
модата. Те са се доказали през 
годините със своята красота, 
усещане за лукс, издръжливост и 
функционалност. 

Изкуственият камък е траен 
и екологичен материал, който 
не се различава външно от ес-
тествения оригинал, но цената, 
цветовото разнообразие и леко-
тата на поставяне са факторите, 
които му дават предимство при 
използването в интериорните 
решения.

Този вид облицовки имат и 
предимството, че лесно се по-
чистват и поддържането им не 

изисква особени усилия. Освен 
това те стоят добре навсякъде и 
могат да се комбинират по-най-
различен начин с други матери-
али. Ярките цветни петна винаги 
привличат, оригинални са и съз-
дават настроение. Ако каменната 
облицовка се съчетае с ярък кант 
и в центъра се постави цветна 
плоча, то това със сигурност ще 
внесе оригиналност и много на-
строение в помещението.

Ако искате по-евтино реше-
ние за облицовката на стените, 
изпълнете я само до дадена ви-
сочина, например до половината. 
Така ще спестите, а и ще можете 
да комбинирате с декоративни 
елементи от дърво, закачалки и 
рафтове над облицовката.

Някои участъци от дома са 
особено подходящи за обли-
цоване с естествен камък. Те 
включват мястото около камина-
та, барбекюто, стъпалата. Уютът, 
създаван от пламъка на огъня, 
ще е по-голям, когато е допълнен 
от естествена каменна настилка 
наоколо. Ако домът е в ретро 

стил, по-подходящо е да се из-
ползват големи камъни, а ако е с 
по-модерно звучене, каменните 
плочи с правилни форми са за 
предпочитане. Добре е камен-
ната облицовка на интериора да 
бъде съчетана и с подходящото 
осветление. Така естествената 
красота на материала ще изпъква 
още повече. Използването на 
стъклени врати е пример как с 
модерни елементи може да се 

допълни интериорът с естест-
вени материали и облицовка от 
естествен камък. Ако стаите в 
дома са с френски прозорци и 
врати, каменната облицовка ще 
изглежда още по-хармонично, 
тъй като ще се получи естествен 
преход от естествените матери-
али в интериора към природния 
екстериор.

Освен съчетаване на каменни-
те плочи по форма и подреждане 
на бордюри по краищата, при 
настилки, облицовки на стени и 
др. можете да се подреди и фриз, 
направен от парчета камъни с 
различни цветове и размери.

ИНТЕРИОР

Декоративните облицовки пленяват с изтънченост и 
придават изискан вид, лукс и топлота на жилището
Декоративните облицовки пленяват с изтънченост и Декоративните облицовки пленяват с изтънченост и 

Камъкът винаги е на мода
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Бамбукова къща в Бали - вдъхновение от 
природата и модел за устойчиво строителство

ЕКСТЕРИОР

Вдъхновение от природата - 
така дизайнерите от компанията 
Ibuku определят работата си по 
един от любимите им проекти 
Bamboo House в Бали. Идеята за 
невероятната къща от бамбук е 
на родената в Индонезия Елора 
Харди, която ръководи и самото 
й изграждане. Концепцията е 
къщата да е проектирана така, 
че да се слива с тропическата 
среда наоколо и да е на 100% 
екологична. Когато става въпрос 
за строителни материали, бам-
букът едва ли е сред първите, за 
които архитекти и проектанти се 
сещат. Стъбла в небесата, както 
наричат това растение по света, 
обаче е изключително подходящ, 
когато става въпрос за стремежа 
към устойчиво строителство. 
Защо Елора Харди и екипът й 
избират бамбука като строителен 
материал при наличието на тол-
кова други? Причините вероятно 
се крият още в детството на ди-
зайнерката, когато баща й и ма-
щехата й построяват зелено учи-
лище, използвайки това необик-
новено растение за своя проект. 

Времето доказва здравословните 
ползи от обитаването на такава 
постройка, пречистването на 
въздуха, стабилните температу-
ри, които този материал поддър-
жа, както и пропускливостта на 
слънчева светлина без излишно 

затопляне на помещенията. 
Здравината на бамбука е срав-

нима с тази на стоманата и бето-
на, неговата гъвкавост го прави 
изключително устойчив на вет-
рове и земетресения. Позволява 
създаването на красиви форми, 

достъпен е и е крачка към ус-
тойчива архитектура, издава ар-
гументите си дизайнерът Елора 
Харди. За индонезийката реше-
нието да проектира бамбукова 
къща в Бали идва съвсем естест-
вено на база на наблюденията от 

детството. Така се ражда проек-
тът за това невероятно архите-
ктурно творение.

Пътят до необикновения бам-
буков дом минава през красив 
мост, изграден от същия мате-
риал. Освен здрав, според сим-
воликата на фън шуй, създава 
хармония и благоприятства из-
пълняването на желания. Къщата 
е на внушителните шест етажа, 
а гледката наоколо може да пре-
дизвика възторг и от най-обра-
ния емоционално човек. Благо-
дарение на естествения материал 
въздухът е свеж, а спокойствието 
е гарантирано. Бамбукът в тази 
невероятна къща посреща обита-
тели и гости от всяко кътче. Из-
ползван е и за стълбите, за пара-
петите и за стените. Проектанти-
те дават абсолютна гаранция за 
устойчивостта и дълготрайност-
та му. Мебелировката е също 
бамбукова, което напълно слива 
границите между интериор и ек-
стериор. Не на последно място, 
изграждането на такава построй-
ка е икономично, а единението с 
природата гарантирано.
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Седмичен хороскоп за периода 17-23 октомври

В професионално отно-
шение периодът е добър 
за вас, стига обаче да сте 
по-амбициозни и да пре-
следвате целите си. Ако 
го ударите на мързел и 
очаквате награда за добре 
свършена работа, ще оста-
нете разочаровани. Точно 
сега нещата зависят от 
вас и от готовността ви да 
си извоювате сами онова, 

към което се стремите.
Старайте се да не вли-

зате в безсмислени спо-
рове. Макар да се твър-
ди, че гневът не е добър 
съветник, в този случай 
той може да ви подтикне 
да се възпротивите и да 
покажете характер. Не се 
колебайте да защитите 
себе си, ако чувствате, че 
злоупотребяват с вас.

Я се стегнете и 
не мрънкайте

Мечтано пътуване или 
добри новини от чужбина 
ще ви разведрят. Ако има-
те предчувствие, че ще се 
запознаете с романтич-
на особа, която ще внесе 
в личния живот разноо-
бразие и ще предизвика 
страстни чувства, момен-
тът май дойде. Срещата с 
избраника ще се случи на 
изненадващо място. Това 

може да бъде на улицата, 
в магазин в салона на 
театъра... Не зацикляйте 
на битовите въпроси, а 
създайте за семейството 
си комфортна и уютна 
обстановка. Рутината и 
сивите дни не са по душа 
на Везните, но вие сами-
те трябва да направите 
семейния си живот по-
наситен и интересен. 

Рутината не е 
за вас

Силно напрегнати във 
връзка с изпълнението на 
дневните задачи, голяма 
част от представителите на 
Козирог с усилия поддър-
жат вътрешния си баланс. 
Можете да разрешите фи-
нансов проблем и успешно 
да задействате въпроси, 
свързани с банки и данъч-
ни служби. На работното 
място може да получите 

интересна за вас информа-
ция, която ви касае пряко.

Заради тази напрегна-
тост много от вас ще по-
търсят успокоение в чаш-
ката. За вашата зодия е 
характерно, че без една мо-
жете, но с една не. Усещате 
как алкохолът подобрява 
настроението ви. По прин-
цип вие не прекалявате, но 
все пак се пазете.

Много нерви и 
утеха в чашите

Целият октомври е чу-
десен за реализация на 
професионални цели и за 
бизнес. За да се възполз-
вате, концентрирайте се 
върху конкретна цел и 
помислете какво точно 
да предприемете, за да 
я реализирате. Сряда се 
очертава да е най-бла-
гоприятна за това. В на-
чалото на седмицата ще 

трябва да съгласувате 
собствените си желания 
с тези на човека до вас. 

Нервността ще е по-
вишена и не е изключено 
да възникнат кавги. Вни-
мавайте как изразявате 
емоциите си - в яда си 
може да засегнете някого 
или да направите нещо, 
за което после да съжа-
лявате.

Засилено напрежение, 
променливо настроение и 
пропуски поради разсея-
ност са основните харак-
теристики за следващата 
седмица. Не отлагайте 
преоценката на постиг-
натите от вас резултати 
до момента. Не си поз-
волявайте да закъснявате 
за срещи, независимо от 
какъв характер са те.

Звездите съветват,  
че представителите на 
вашата зодия могат да 
инвестират в изгодни и 
дългосрочни проекти. Но 
в началото трябва внима-
телно да проверите всич-
ки документи. Подби-
райте внимателно думите 
си, особено ако се налага 
да излагате идеите пред 
широка аудитория. 

Моментът дойде, 
но без риск

Седмицата предоставя 
чудесни възможности за 
реализация не само по дела 
и въпроси, които се отнасят 
конкретно към задълже-
нията ви, но и за такива, 
които засягат бъдещето. 
Ако целта е да се развивате 
в някаква насока или да 
поработите здраво, чудесно 
- ще постигнете напредък в 
бизнеса и финансите.

През следващите дни е 
възможно да напомнят за 
себе си стари болежки. Ако 
не вземете профилактични 
мерки в този метеорологи-
чески непостоянен период, 
може да се простудите. Не 
забравяйте, че през целия 
октомври здравният ви хо-
роскоп съветва да бъдете 
изключително внимателно, 
когато шофирате.

Зад волана очите 
да са на четири

Ако имате идеи в про-
фесионална посока и по-
лагате усилия да ги реали-
зирате, през седмицата ще 
имате шанс. Не подмина-
вайте възможността тези 
усилия да получат и па-
рична подплата. Ще тряб-
ва да бъдете по-внимател-
ни най-вече в отношенията 
си с родителите. В сряда 
и четвъртък може да се 

изправите пред някои пре-
дизвикателства, свързани 
най-вече с емоционалния 
ви живот. Ако усещате, 
че сте гневни, намерете 
начин да изразите емоци-
ите си - например, като ги 
споделите с близък човек. 
Недейте да таите всичко в 
себе си, защото това може 
да доведе и до здравослов-
ни проблеми.

Попътен вятър 
в платната

Моментът е много под-
ходящ за творчески изяви. 
Няма съмнение, че ще ви 
се предоставят добри въз-
можности за осъществява-
не на целите. Във финан-
сово отношение най-бла-
гоприятните дни са след 
18 октомври - тогава може 
да получите пари или ако 
кандидатствате за заем, да 
ви одобрят. Що се отнася 

до служебните дела, ме-
сецът е много благодатен. 
Не се чудете дали да за-
почнете нов проект, или да 
си потърсите нова работа, 
ако сегашната не ви ус-
тройва - сега е моментът 
да се проявите като по-
амбициозни и предприем-
чиви. През почивните дни 
залагайте на умерената 
физическа активност.

С рогата напред 

Някои дребни и незна-
чителни събития може 
да се превърнат в непре-
одолима бариера за осъ-
ществяване на целите 
ви. Доверете се на ана-
литичното си мислене 
и няма да пропуснете 
откриването и отстраня-
ването им. В началото на 
седмицата обстановката 
като цяло ще стане по-

напрегната и ще бъде 
по-трудно да се съсре-
доточите. Колкото по-
оригинални сте в това, 
което правите, толкова 
по-добре. Освен това 
ще имате възможност да 
довършите някои дела, 
чието изпълнение сте 
отлагали или просто 
условията досега не са 
били подходящи за това.

Дребни камъчета 
преобръщат колата

Ако не сте си загубили 
здравия разум в края на ми-
налата седмица, сега бъде-
те малко по-практични в 
действията си - има риск да 
полетите твърде нависоко 
и да храните твърде големи 
очаквания.

Независимо дали сте об-
вързани, или не, ще проя-
вявате склонност да флир-
тувате и да търсите вни-

мание. Тази тенденция ще 
се прояви в периода 18-21 
октомври. Тогава мнозина 
от вас ще бъдат на вълната 
на любовта, романтиката и 
забавленията. Най-вероятно 
е обект на флирта да се ока-
же човек, с когото работите.

На работното място е 
добре да се концентрирате 
в ясна цел и да не се разпи-
лявате.

Малко флирт не 
пречи

Безупречно ще реали-
зирате деловите си за-
дачи. За мнозина се оч-
ертават важни контакти. 
По-голяма предпазливост 
ще ви е нужна на работ-
ното място. Вашата инту-
итивна природа ще бъде 
стимулирана от знаци, 
които ще ви подканят да 
правите нещо, или обра-
тно - да не го правите.

От миналата сряда Лу-
ната се намира във ва-
шия знак и ви дава права 
да упражнявате контрол 
над ситуациите във всеки 
един момент. Тези об-
стоятелства вие ще ги 
преодолеете сравнително 
лесно. Някои финансови 
задължения могат да се 
окажат над възможности-
те ви в момента.

Плувате в свои 
води

Не се впускайте да пре-
следвате личните си инте-
реси в неща, за които зна-
ете, че няма да имат дъл-
готраен ефект. По-добре 
насочете усилията си в 
посока, от която можете да 
градите стабилност сега и 
в бъдеще. Като цяло успя-
вате в намеренията си.

Ще се наложи да хар-
чите пари за семейството, 

децата и различни увле-
чения. Не се стискайте. 
Утре може да съжалява-
те за пропуснатите въз-
можности, а похарчените 
пари ще ви накарат да се 
чувствате удовлетворе-
ни. Периодът е подходящ 
да се поглезите със СПА 
процедури или романтич-
на вечеря с партньора или 
семейството.

От спестени пари 
спомени нямаБЛИЗНАЦИТЕЛЕЦ

Концентрирайте 
се и ще успеетеОВЕН

РАК ЛЪВ ДЕВА

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ

КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ

АСТРОЛОГ
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Хидроизолирането на под-
земните съоръжения - метро, 
пътни и жп тунели, сутерени 
на сгради и т.н., е от изключи-
телна важност за функциони-
рането им. Правилният подход 
и изборът на най-подходящите 
материали започва още с про-
екта. Едни от най-добрите за 
тези цели са продуктите на 
GRACE. Техните материали, 
детайли и технологии се из-
ползват повече от 40 години 
в едни от най-важните тунел-
ни проекти по света. Специ-
ално приложение намира хи-
дроизолационната мембрана 
Preprufe® в дълбоко заложени 
обекти, изграждани с шлицови 
стени и пилоти.

Хидроизолационните про-
дукти на GRACE се използват 
за максимална защита на стро-
ителните конструкции от вода, 
слягания и замърсители като 
хлориди, сулфати, газове - ра-
дон и метан, както и от други 
индустриални замърсители.

Дали поради ограничено 
място, или заради дълбочината 
на конструкциите, повечето 
от метро- или жп станциите 
се изпълняват в изкопи между 
шлицови стени. Сами по себе 
си шлиц стените или пилотите 
са един крепеж на изкопа и 

никога не могат да бъдат 100% 
водоплътни. Подземните съо-
ръжения, както и всички дру-
ги съоръжения са подложени 
на неизбежни слягания, като 
отклоненията във вертикала 
поради земния натиск достигат 
до 4-5 см при дълбочини от по-
рядъка на 20-25 м. Получават 
се и температурни деформа-
ции, и вибрации от премина-
ването на превозните средства. 
Това изисква да се проектира 
и изпълни хидроизолационна 
система, която да не е свързана 
с шлиц стените или пилотите. 
Това проектно решение се из-
пълнява отлично с хидроизола-
ционната система Preprufe®	и 
нейната иновативна самозалеп-
ваща се система. Произведена 
и предназначена за тази цел, 
тя предлага изцяло свързана 
с бетона хидроизолационна 
мембрана с ключови ползи за 
критичните зони. Семплата 
форма на мембраната, както и 
лекотата, с която се полага, я 
прави особено подходяща за 
тесните места при подземните 
метролинии и жп станции. 

Използвайки самозалепващ 
се повърхностен слой, развит 
от GRACE, Preprufe®, мем-
браните опростяват инстала-
ционния процес, премахвайки 

необходимостта от защитен 
бетон 8-10 см (по дъно) и ком-
плицираните детайли, свързани 
с това.

Премахнати са предпазните 
слоеве от бетон, намалена е 
дълбочината на изкопа, пече-
лейки време и ускорявайки 
процеса на строителството, 
което е задължително при стан-
дартните листови хидроизола-
ции, използвани по дъната.

Спазването на точните де-
тайли е много важно, когато 
трябва да се изпълни успешно-
то хидроизолиране в критич-
ните зони при преминаването 
от бетонните тунелни сегменти 

в станциите - преминаването 
от сферично в правоъгълно 
сечение.
GRACE предлага от нейната 

доказана в практиката гама от 
детайли, базирани на значи-
телния опит в областта на жп 
(метро) сектора на много пре-
дизвикателни проекти в света.
Preprufe® съчетава екстрем-

но устойчивия високо плътен 
полиетилен със силно залеп-
ващ се адхезив. Той се свързва 
директно с изливания бетон на 
новата стоманобетонна кон-

струкция, образувайки непре-
късната проникваща плътна из-
олация, отделяща конструкци-
ята от обкръжаващата я среда. 
Preprufe® избягва евентуал-

ните дефекти (бъдещи течове), 
възникнали от мигрирането 
на водата, проникнала през 
мембраната към други части на 
конструкцията при евентуален 
механичен пробив. Нейното 
уникално самозалепване пре-
дотвратява също така и пробле-
мите при свободно лежащите 
мембрани при сляганията на 
конструкцията.
Preprufe® има самозалепва-

щи се ивици от двете страни на 

всеки лист, което осигурява си-
гурно презастъпване между от-
делните листове. Мембраната 
може да се полага върху влаж-
ни и мокри повърхности, също 
така функционира и като газова 
и парна бариера, за да се по-
стигне напълно суха конструк-
ция. Уникалният Preprufe® 
позволява мембраната да стои 
на открито до 8 седмици, преди 
да бъде излят бетонът, и да се 
държи чиста, алтернативно на 
текстурираните или покрити с 
геотекстил повърхности.
Preprufe® е доказана в мно-

го предизвикателни условия 
в целия свят, включително в 

проекти с високо водно ниво и 
висока концентрация на хло-
риди и сулфати, които атакуват 
стоманената армировка, рес-
пективно и бетона. Основата от 
HDPE осигурява мембранната 
структура да остане без дефе-
кти дори и когато химическата 
концентрация на подземните 
води се променя във времето.

Пълната защита на кон-
струкцията от вода означава да 
се избере такава мембрана, коя-
то не само не позволява на во-
дата да достигне до бетона, но 

също така и да спре миграция-
та на водата между мембраната 
и конструкцията. Миграцията 
на водата между конвенцио-
налните несвързани мембрани 
и конструкцията струва скъпи 
решения и трудни локализа-
ции, както и скъпи инжекци-
онни действия за спиране на 
течовете, тъй като видимият 
теч е в повечето случаи далече 
от източника на вода. Един от 
многото големи метро- и жп 
проекти, в които може да се 
види скорошното приложение 
на Preprufe®, е метрото в Доха, 
Катар, където 4 от 5 контракта 
полагат мембраната на метро-
станциите в мултимилиардната 
инфраструктурна програма. 
Състоящ се от 4 линии и около 
100 метростанции (МС), про-
ектът изисква напълно сухи 
МС и 120 години проектен жи-
вот. В проекта може да се види 
и приложението на широката 
гама от продукти на GRACE, 
използвани в конструкциите. 
Проектната спецификация из-
исква хидроизолационната сис-
тема да бъде така изпълнена и 
проектирана, че да се справи 
с подземната вода със средна 
годишна температура 32 °С и с 
много висока концентрация на 
хлориди и сулфати.

Заради специфичните си ха-
рактеристики Preprufe® наско-
ро бе включена и в специфи-
кацията на Парижкото метро 
от Societe du Grand Paris, пред-
виждащо строителството на 70 
метростанции в следващите 
14 години. Това е ясно доказа-
телство за уникалното добро 
представяне на мембраната в 
най-големите ентметросхеми. 
Проектите от цял свят непре-
къснато продължават да из-
ползват продуктите на GRACE 
за защита на конструкциите 
от водата, подчертавайки важ-
ността на дълготрайния живот 
на конструкцията. Особено 
важен е правилният избор на 
материалите да бъде извършен 
още в началната фаза на проек-
тирането.

В България за последните 25 
години „Хидромат“ ООД е из-
пълнила успешно със система-
та Preprufe® следните метроу-
частъци: MС 11 „Джеймс Бау-
чер“, Mетротунел по милански 
способ към МС 12 „Витоша“, 
MС 16 „Бизнес парк София“, 
ВУ между МС в „Опълченска“ 
и МС 7 „Сердика“, Старто-
ва шахта на МС 7 „Сердика“, 
Пешеходен подлез на МС 8 
„Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“. 

Как да проектираме и изпълним 
сухи подземни съоръжения - система Preprufe®

1309, гр. София                                 тел.: +359 2 92 92 015
бул. „Тодор Александров“ 132       факс: +359 2 92 01 566

e-mail: offi ce@hydromat-bg.com          www.hydromat.bg

Система Preprufe® при зимни условия

МС 11 „Джеймс Баучер“
 МС 16
„Бизнес парк София“

Метротунел по милански способ 
към МС 12 „Витоша“


