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Поне 16 са проблемните тунели в България, 
над 200 са мостовете в лошо състояние

Нужни са промени във финансирането 
на дейностите и нормативната база

С какво градската среда на София 
отстъпва на тази на Виена?

Инж. Валентин Йовев, председател на Камарата на инженерите по геодезия:
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В 6 министерства са 
установени тежки про-
блеми с обществените 
поръчки, като най-много 
нередности има в Ми-
нистерството на отбрана-
та (МО) и ресорната на 
Министерството на реги-

оналното развитие и бла-
гоустройството Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(АПИ). Това е изводът от 
проверките, които слу-
жебното правителство 
направи за две седмици, 
а резюме на резултатите 

беше обявено от преми-
ера Огнян Герджиков. 
Министерството на от-
браната е първо в спи-
съка с нарушения. През 
2016 г. там са проведени 
116 процедури, като 31 
от тях са прекратени. На-
рушения на Закона за 
обществените поръчки 
и други нормативи са 
открити в 45 договора 
от общо 85 сключени. В 
9 договора, сключени от 
бившия министър Нико-
лай Ненчев, има „инди-
катори за измама и други 
нарушения и са дадени 
на прокуратурата“, обяви 
Герджиков. Останалите 

пропуски се разследват 
от Агенцията за държав-
на финансова инспекция.

Сериозни проблеми 
са открити при Агенция 
„Пътна инфраструкту-
ра“, която е под шапката 
на Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството, во-
дено през 2015 и 2016 г. 
от Лиляна Павлова. При 
възлагането на общест-
вени поръчки за под-
дръжка на участъци от 
магистралите „Хемус“ и 
„Тракия“, както и при ре-
монтирането на тунелите 
„Витиня“, „Топли дол“, 
„Ечемишка“, „Правеш-

ки ханове“, условията 
са правени така, че да 
облагодетелстват даде-
ни участници и в също-
то време да изключват 
други. Дискриминаци-
онни условия е залага-
ло и Министерството на 
икономиката, водено от 
Божидар Лукарски. Ос-
вен че критериите са на-
гласяни за определени 
участници, понякога те 
са променяни дори след 
отварянето на поръчки-
те, стана ясно от думите 
на Герджиков. Минис-
терството на земеделие-
то и храните е забавило 
поръчка за изготвяне на 

последваща оценка на 
Програма за развитие на 
селските райони, което 
може да доведе до спи-
ране на средствата от 
Европейския съюз. 

Сред ведомствата, в 
които не са установени 
съществени нарушения, 
са министерствата на 
финансите, на транспор-
та и информационните 
технологии и съобщени-
ята, на младежта и спор-
та, на околната среда и 
водите, на труда и со-
циалната политика, на 
образованието и науката, 
на туризма и на енерге-
тиката.

ОТ СЕДМИцАТА
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Шест министерства с тежки нарушения 
в обществените поръчки

Назначени са нови 
управители на дъщер-
ните дружества за път-
нически и товарни пре-
вози на „Холдинг БДЖ“. 
Рокадите в държавните 
железници се случват 
дни след като служеб-
ният министър Христо 
Алексиев освободи из-
пълнителния директор 
на „Холдинг Български 
държавни железници“ 
Владимир Владимиров 
и на Националната ком-
пания „Железопътна ин-
фраструктура“ Милчо 

Ламбрев. Освободени от 
длъжност са управите-
лите на „БДЖ - Пътни-
чески превози“ ЕOOД 
Димитър Костадинов 
и „БДЖ - Товарни пре-
вози“ ЕООД Любомир 
Илиев. На тяхно мяс-
то за управители в дру-
жествата са назначени 
Христо Иванов и Алек-
сандър Александров. 

Новите управители 
са дългогодишни спе-
циалисти в областта на 
железницата, като кари-
ерата им е изцяло свър-

зана с железопътния 
транспорт, информираха 
от БДЖ. 

Христо Иванов е ма-
гистър по финанси във 
ВУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“. Преди това е 
завършил специалност 
„Експлоатация на желе-
зопътния транспорт“ в 
ТУ. Опитът му включва 
превоз на опасни това-
ри, пътнически превози 
и организация на прево-
за при прекъснато вла-
ково движение. До 2012 
г. се е занимавал с екс-

плоатацията на цялост-
ната дейност в „БДЖ 
- Пътнически превози“ 
ЕOOД.

Александър Алек -
сандров е магистър по 
„Технология и упра-
вление на транспорта“. 
Има и още една магис-
търска степен - по „Ико-
номика на транспорт-
ната фирма“. Израства 
в кариерата от инструк-
тор в Превозна служба 
в БДЖ до директор в 
„БДЖ - Товарни прево-
зи“ ЕООД.

Нови шефове във фирмите на БДЖ за пътнически и товарни превози

Като мярка за подо-
бряване качеството на 
въздуха в София Столич-
на община официално 
възложи разработването 
на системата за ранно 
предупреждение за за-
мърсяване от фини пра-
хови частици. За изпъл-
нител на проекта е из-
бран Националният ин-
ститут по метеорология 
и хидрология към БАН, 
съобщиха от общината.

Моделът на НИМХ 
ще позволява 48-часова 
прогноза, която чрез ме-
теорологичен алгоритъм 
и статистически модел 
ще изчислява предпос-
тавките за поява на над-
нормени концентрации 
на фини прахови части-
ци за района на София. 
„Този проект е изключи-
телно важен за нас, защо-
то чрез него ще можем да 
взимаме своевременни и 

ефективни управленски 
решения, свързани с ор-
ганизацията на дейности-
те в града. 

Когато прогнозите по-
кажат възможно атмос-
ферно замърсяване, това 
ще бъде основание да се 
предприемат конкретни 
последващи действия, с 
които да се минимизира 
рискът от реално пре-
вишаване на нормите от 
фини прахови частици“, 
коментира зам.-кметът 
по екология Йоана Хри-
стова.

Очаква се проектът 
да е напълно готов и да 
започне изследванията 
преди началото на след-
ващия зимен сезон, ин-
формират от Столична 
община. 

Още за мерките сре-
щу замърсяването на 
въздуха на стр. 11

София със система за ранно 
предупреждение за мръсен въздух 

Жп подлезът в Стам-
болийски не е опасен, се 
казва в готовия доклад 
на комисията към стро-
ителния надзор, която 
беше сформирана спеш-
но с разпореждане на 
генeралния директор на 
НКЖИ инж. Красимир 
Папукчийски. Мнението 
на специалистите е кате-
горично: няма конструк-
тивни изменения или 
нарушаване целостта на 
съоръжението и опас-
ност за сигурността му 
към момента и при бъде-
щата му експлоатация. 

Комисията препоръч-
ва спешни ремонтни 
действия за отстраняване 
на течовете, обработка 
на компрометираните 
фуги, поставяне на „мар-
ки“ за следене на евенту-
ални бъдещи проблеми и 
т.н. В доклада се посочва 

още при изпълнението 
на възстановителните ра-
боти да се вземат пред-
вид изискванията на об-
щина Стамболийски за 
нормална проходимост 
и среда на гражданите 
и пътниците. Предпи-
санията на комисията 
бяха връчени на фирма-
та изпълнител за бърза 
реализация. Генерални-
ят директор на НКЖИ 
разпореди ремонтът да 
приключи възможно най-
скоро. Припомняме, че 
жителите на Стамболий-
ски излязоха на масов 
протест заради смятания 
за опасен подлез. Хората 
обвиниха Националната 
компания „Железопътна 
инфраструктура“, че е 
наела строителна фирма, 
която некачествено ре-
монтира съоръжението 
и има риск подлезът да 

се срути и да затрупа де-
сетки пешеходци. Оказва 
се, че тежкогабаритната 
техника, с която се ре-
монтират релсите и га-
рата, за да поемат свръх-
бързите влакове, предиз-
виква вибрации, които 
разрушават стените на 
жп подлеза. Жп подлезът 
е дълъг около сто метра 
и широк около три. Той 
се явява единственият 
достъп между двете час-
ти на града. От едната 
страна са жилищни сгра-
ди и търговският център, 
от другата - общината, 
полицията, пощата, бан-
ки и институции. Кме-
тът Мараджиев обяви, 
че ако не се вземат спеш-
но мерки, гражданският 
протест ще продължи, 
а като крайна мярка ще 
бъде блокирана и жп ли-
нията.

Стамболийски на протест 
заради опасен жп подлез

Ревизията на властта:

Новите управителите на “БДЖ - Товарни превози”  
Александър Александров и “БДЖ - Пътнически пре-
вози”  Христо Иванов

ПРОЕКТ
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Топлофикационните 
дружества, химическата 
промишленост, машино-
строенето, стъкларството 
и хлебопроизводството 
ще бъдат най-засегнати-
те сектори от готвено-
то шоково поскъпване 
на цената на газа от 1 
април. В същото време 
индустрията не може да 
си позволи ръст в цените 
на крайния продукт, за 
да не загуби пазари. От 
Федерацията на големите 
енергийни консуматори 

съобщиха, че природният 
газ формира около 70 на 
сто от производствените 
разходи. И коментира-
ха, че няма бранш, който 
да може да компенсира 
такова увеличение с въ-
трешни резерви.

Реакцията на бизне-
са е заради обявеното от 
държавния доставчик 
„Булгаргаз“ прогнозно 
поскъпване на синьото 
гориво с 32.44% от 1 ап-
рил 2017 г. Резкият ръст 
на цената се налага зара-

ди наложените от регу-
латора по-ниски цени от 
реалните от началото на 
тази година. Освен това 
за второто тримесечие 
„Газпром“ предвижда 
повишаване на цената 
заради по-скъпия долар 
и по-високите котировки 
на петрола. Според из-
численията на „Булгар-
газ“ от 1 април цената на 
продавания от нея приро-
ден газ трябва да е 371.10 
лв. за 1000 куб. м, като в 
нея не се включват так-

сите за пренос, акциз и 
ДДС (общо около 20 лв.). 
Увеличението е с 90.89 
лв., или 32.44% спрямо 
прилаганата в момента 
тарифа. 

В същото време иконо-
мисти успокоиха, че ре-
гулаторът едва ли ще до-
пусне увеличение на газа 
в рамките на исканите 32 
процента. Техните прог-
нози са за около 20%, но 
дори и в такъв размер 
поскъпването ще се отра-
зи тежко на фирмите.

ОТ СЕДМИцАТА

Реакцията е заради обявеното от „Булгаргаз“ прогнозно поскъпване на синьото гориво с 32.44% от април

Бизнесът против новите цени на газа

Повишените цени на газа ще се отразят и на произ-
водството на строителни материали

Професор Гриша Спа-
сов - декан на Факул-
тета по електроника и 
автоматика, е „двигател“ 
на проект „Умен град“. 
Ние създаваме изкуст-
вен интелект за всеки 
„умен град“, а не само 
на Пловдив, казва той. 

Защото системата „Умен 
град“ може да автома-
тизира живота и да по-
виши стандарта не само 
на градове с размера 
на Пловдив, но също 
така на по-големи и по-
малки населени места. 
Разработването на иде-

ята започва от четири-
ма доктори в областта 
на техническите науки 
- доайена проф. Гриша 
Спасов, доц. Николай 
Каканаков, гл. ас. Ми-
тко Шопов, гл. ас. Борис 
Рилов. Дотук групата 
е защитила и разрабо-
тила 3 проекта, финан-
сирани от националния 
фонд „Наука“. Сред тях 
е и проект „Приложение 
на облачни технологии 
в електроенергийната 
ефективност“, който е 
свързан с енергийната 
ефективност в частта, 
касаеща „умните сгра-
ди“, като подсистема в 
„умния град“. 

Според проф. Гриша 
Спасов smart city е съби-

рателно понятие от авто-
матизирани транспортни 
системи, управляващи 
всякакъв тип придвиж-
ване на хората, „умни 
сгради“, „умни мрежи“ 
- има се предвид енер-
гийната инфраструктура, 
проветряване, отопле-
ние и охлаждане. И тъй 
като се преплитат много 
системи, без информа-
ционни технологии „ум-

ният град“ е невъзмо-
жен. Затова той е благо-
датен за специалистите 
по софтуер. Идеята за 
„умния град“ идва от 
еколозите - да намалим 
разходите за енергия, за 
да ограничим емисиите 
на въглероден двуокис 
в атмосферата. Но също 
така намалява разходите 
за енергия на домакин-
ствата, подобрява орга-

низацията на транспорта 
и създава по-висок жиз-
нен стандарт. В „умния 
град“ ние навлизаме от 
гледна точка на инфор-
мационните технологии, 
а не от гледна точка на 
екология, архитектура и 
урбанизация, поясняват 
от екипа на универси-
тета.

Продължава на стр. 
12-13

Учени искат да направят Пловдив „умен град“

Изпълнителната агенция за насърчаване на малки-
те и средните предприятия (ИАНМСП) разработва 
проект за създаването на първата дигитална инфра-
структура на българската икономика

Студенти - участни-
ци в  проведеното в 
края на миналата го-
дина българо-френско 
ателие „Иновативна 
градска трансформа-
ция чрез архитектурно 
наследство и култура“, 
представиха резултати-
те от проектите си в Ба-
лабановата къща в Ста-
рия Пловдив. В иници-
ативата взеха участие 
35 студенти от Висше 
училище по архитекту-

ра „Ла Вилет“, Париж, 
Университет по архи-
тектура, сградостро-
ителство и геодезия, 
София, Пловдивския 
университет „Паисий 
Хилендарски“, органи-
заторите от дружество 
„цветоскоп“, базирано 
в Париж, както и чети-
римата преподаватели, 
които подпомагаха ра-
ботата на младите хора 
-доц. Елена Малджие-
ва, доц. Краси Кръста-

нова, арх. Мария Лопез 
Диаз и арх. Елена Ди-
митрова.

Те мат а ,  п о  коя то 
работиха участници-
те, се вписва в клъс-
тер „Градски мечти“ в 
проектната платфор-
ма ТРАНСФОРМИРА-
НЕ от програмата на 
„Пловдив - ЕСК 2019“. 
„целта на ателието е 
да се провокира пуб-
личното приемане на 
архитектурен анализ, 
който идва отвън (от 
чужбина), но на базата 
на конкретни нужди за 
община Пловдив, ко-
ментират от Сдружение 
„цветоскоп“. Очаква 
се бъдеща конкретна 
работа по тези проекти 
в рамките на предсто-
ящото домакинство на 
Пловдив като Европей-
ска столица на култура-
та 2019.

Още по темата в 
следващия брой

КЛЪСТЕР „ГРАДСКИ М ЕЧТИ“

Френски и български млади архитекти 
с проекти за Пловдив
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Спешен ремонт затво-
ри моста в русенското 
село Басарбово, който 
разделя селото на две и е 
част от обходния марш-
рут по направлението Ру-
се-Бяла. Причината е, че 
преди дни рухна едната 
от двете метални пеше-
ходни пътеки, които ми-
нават от двете страни на 
съоръжението. Инциден-
тът е станал през нощта 
и за щастие няма постра-

дали. От години селото 
настоява пред Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
за цялостен ремонт, тъй 
като и основите са ком-
прометирани. Екипи от 
АПИ започнаха веднага 
ремонт, но само на пе-
шеходната зона, а до ме-
сец се очаква да е готов 
проектът за укрепване на 
целия мост.

Има притеснения, че и 
втората пешеходна пъте-

ка също може да подда-
де, още повече че според 
специалистите допъл-
нителните метални кон-
струкции не са направени 
както трябва. Те смятат, 
че има и други наруше-
ния на съоръжението.

Мостът е строен през 
20-те години на мина-
лия век и досега не са 
извършвани основни ре-
монтни дейности. Пеше-
ходните пътеки са монти-

рани пък през 1983 г.
Според кмета на село-

то Николай Колев ситу-
ацията е повече от ужа-
сяваща. По думите му, 
са минавали множество 
комисии, които са кон-
статирали лошото състо-
янието на моста, но не са 
били предприемани кон-
кретни мерки, които да 
предотвратят инциденти. 
Самата основа на моста е 
компрометирана. Не знам 
докога ще продължи това 
писане на писма, това 
прехвърляне на топката 
от единия отбор в другия. 
Общината има крайна 
позиция, че този мост 

е належащ за основен 
ремонт, той не е за козме-
тичен ремонт. Не се пра-
ви ремонт, когато едно 
съоръжение падне. Тога-
ва вече безкрайно много 
сме закъснели, каза още 
Колев.

Обяснението от АПИ 
е, че няма средства за ос-

новен ремонт. Притесне-
нията са, че при топенето 
на снеговете ще има от-
ново пълноводие на река 
Русенски Лом, а основи-
те на моста са във водите 
й. Хората се страхуват, че 
съоръжението може да 
рухне и да стане още по-
голяма беля.

По разпореждане на 
министър-председателя 
Огнян Герджиков беше 
направена проверка на 
всички тунели у нас, 
които са общо 34. Бяха 
констатирани 16 про-
блемни тунела с умерен 
до сериозен риск. Сред 
тях са тези край Велико 

Търново, при входа на 
Ловеч, също и „Топли 
дол“ и „Витиня“, обяви 
новият председател на 
Управителния съвет на 
АПИ инж. Пирин Пен-
чев.

Над 200 пък са мос-
товите съоръжения, ко-
ито са компрометирани 

и състоянието им буди 
тревога. Според Пен-
чев някои от мерките 
по обезопасяването на 
съоръженията могат да 
стартират веднага, за 
други е нужно по-об-
стойно обследване.

„При всички тунели и 
мостови съоръжения, ко-

ито са опасни, пътят ще 
бъде затворен“, преду-
преди инж. Пенчев. Той 
допълни, че веднага след 
завършването на ремон-
та на дясната тръба на 
тунел „Ечемишка“ тряб-
ва да започне и ремонтът 
на лявата тръба.

„Има рискове, има ко-

агенция „Пътна инфРастРуктуРа“:

ТЕМАТА

Поне 16 са проблемните тунели в България,   над 200 са мостовете в лошо състояние
Служебният кабинет търси спешно средства за ремонти

Рухна съоръжение в Русенско

Фирми от пътностро-
ителния бранш, които са 
членове и на строител-
ната камара, се обявиха 
срещу уволнението на 
шефа на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ) 
Дончо Атанасов и на не-
гови колеги. Според тях 
ходът на служебния ка-
бинет не е бил правилен. 
Поради тази причина те 
изпратиха официално об-
ръщение до служебния 
премиер Огнян Герджи-
ков в защита на отстране-
ния от поста председател 
на УС на АПИ. В него 
фирмите отбелязват, че 
няма как Атанасов да е 
пряко виновен за фатал-
ния инцидент в тунела 
на магистрала „Хемус“, 
тъй като е бил на ръко-
водната длъжност в аген-
цията едва от 2 месеца, а 
е наследил огромни про-
блеми, натрупани през 
годините и причинени от 
политиците не само на 
АПИ, а и на цялата дър-
жава. И е нямало как те да 
бъдат решени за толкова 
кратък срок. Според ръ-
ководителите на фирми-
те инж. Дончо Атанасов 

не заслужава да бъде ос-
вободен от поста заради 
„престъпна небрежност“, 
с която бе аргументира-
но уволнението му. Под 
самото писмо подписите 
си са сложили собстве-
никът и управител на 
фирма „ИСА 2000“ инж. 
Юлиян Инджов, двамата 
изпълнителни директо-

ри на компанията „Авто-
магистрали Хемус“ инж. 
Веселин Воденичаров и 
инж. Николай Ръжев и 
др. От централата на КСБ 
се дистанцираха от пози-
цията на горепосочените 
лица и заявиха пред меди-
ите, че това е частно мне-
ние, което не е обсъждано 
с ръководните органи.

Пътностроителни фирми не 
одобряват уволненията в АПИ
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За пет дни се свърши 
повече работа, отколкото 
за пет години. Това заяви 
министър-председателят 
Огнян Герджиков по по-
вод обезопасяването на 
тунел „Ечемишка“ на ав-
томагистрала „Хемус“, 
който отново беше пус-
нат в експлоатация. Слу-
жебният премиер под-
черта, че краткото време, 
в което са извършени 
ремонтните дейности, е 
било от изключителна 
важност, защото в про-
тивен случай Северна 

България е щяла да ос-
тане задълго със затворе-
ни транспортни връзки, 
съобщиха от Министер-
ския съвет. Всички стро-
ители, които работиха 
денонощно, ще ги поканя 
в Министерския съвет 
да изразя лично моята 
благодарност към тях, 
каза още министър-пред-
седателят.

Припомняме, че тунел 
„Ечемишка“ беше затво-
рен след трагичен инци-
дент на 5 февруари, при 
който загина жена.

мисия, която оценява ри-
ска. Ако е необходимо, 
след преглед опасните 
съоръжения ще бъдат за-
творени. Ще поискаме 
от регионалния минис-
тър разрешение да ста-
не публично достояние 
обследването на всич-
ки опасни съоръжения. 
Всички да знаят какви 
са ни проблемите, колко 
пари са необходими. И 

да е ясно, че пътищата са 
една услуга, която за об-
ществото и икономиката 
е скъпа услуга“, заяви 
инж. Пенчев.

„Ако закъсняваме сис-
темно с превантивните 
ремонти, нещата ще ста-
ват все по-зле“, направи 
анализ на състоянието 
на част от пътната ин-
фраструктура в страната 
той. Според инж. Пи-

рин Пенчев служебно-
то правителство няма 
необходимите средства, 
но ще направи всичко 
възможно за  тяхното 
осигуряване. Система-
та изпитва остър недос-
тиг на финансов ресурс. 
Трябва да поддържаме 
инфраструктурата си, да 
се грижим за нея като 
добър стопанин, катего-
рични са от АПИ.

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

ЕТАЛКОМ ИНВЕСТ

ВНОСИТЕЛ НА ПЪТНИ БИТУМИ 
ПРОИЗВОДСТВО НА НИС ПАНЧЕВО 

B 50/70; B 70/100; B 160/220

ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРАНИ
 БИТУМИ:

PMB 25-55-55; PMB 45-80-65 

Поне 16 са проблемните тунели в България,   над 200 са мостовете в лошо състояние

Над 30 кв.  м PVC 
плоскости пропаднаха 
точно над стълбите на 
подлеза на жп гарата 
в Търговище. Съоръ-
жението не се ползва 
активно, тъй като е без 
осветление и е потъна-
ло в боклуци. Навярно 
и това е причина при 
падането на елементи-
те да няма пострадали. 
Вследствие на топенето 
на снега са се появили 
течове, от които пове-
чето елементи на кон-
струкцията са подути и 
могат да паднат всеки 
момент. Заради опас-
ността мястото е огра-
дено с предупредителни 
ленти.

Стърчащите метални 
елементи, на които са 

били задържани плос-
костите, вече са демон-
тирани. Очевидци обаче 
съобщават, че таванът 
е провиснал и на други 
места поради множе-
ство течове и все още 
има опасност.

Това е второто про-
падане на тавана след 
цялостния ремонт на 
перона на гарата, кой-
то беше извършен през 
2010 година, припомнят 
запознати. Ремонтът то-
гава е бил на стойност 
над 60 000 лв.

Началникът на гарата 
Стефан Стойнев отказа 
коментар веднага след 
инцидента с мотив, че 
„няма право да говори 
пред медии“. От ръко-
водството на гарата все 

пак поясниха, че още 
тече гаранция на съоръ-
жението и поради тази 
причина покривът ще 

бъде възстановен във 
възможно най-кратки 
срокове за сметка на 
фирмата изпълнител.

Срути се окачен таван на гарата 
в Търговище

Изказването на Огнян 
Герджиков, че за 5 дни са 
свършили повече работа, 
отколкото за 5 години, 
граничи с нахалство. Да 
обиколи малко и да види 
как са ремонтирани ту-
нели, виадукти, естакади, 
построени са магистра-
ли, по които хората се 
движат безплатно, защо-
то, когато управляваха те, 
искаха да дадат АМ „Тра-
кия“ на концесия. Тога-
ва едно пътуване от Со-
фия до Бургас щеше да 
струва 15 лв. Това заяви 
бившият министър-пред-

седател Бойко Борисов 
след обезопасяването и 
пускането в експлоатация 
на тунел „Ечемишка“ на 
автомагистрала „Хемус“.

По думите му, при т. 
нар. Тройна коалиция за 
това съоръжение са били 
дадени парите. „Те бяха 
съдени и после връща-
ни. Трябваше тогава този 
тунел да се ремонтира, а 
не всички тунели и еста-
кади да се ремонтират 
при нас, колко удобно“, 
коментира още Борисов 
изказването на служеб-
ния премиер.

Изказването на Герджиков 
граничи с нахалство

Експремиерът Бойко Борисов:

За пет дни свършихме повече работа, отколкото 
за цели пет години

Министър-председателят Огнян Герджиков:

Служебният премиер Огнян Герджиков и министъ-
рът на регионалното развитие и благоустройството 
Спас Попниколов след аварийния ремонт на тунел 
“Ечемишка”
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Разговаря  
Виолета ВЛАСТАНОВА

- Инж. Йовев, наскоро бяха 
приети поредните промени 
в Закона за кадастъра и им-
отния регистър. Смятате ли, 
че те са стъпка в правилната 
посока и бяха ли взети под 
внимание предложенията на 
браншовите организации за 
промени в текстовете?

- Съвършени закони няма и 
не може да има най-малкото за-
щото обществените отношения, 
които те уреждат, непрекъснато 
се променят, но всяка една про-
мяна трябва да води до по-добро 
уреждане на съответната мате-
рия. Е, точно това не се случи с 
последните промени в Закона за 
кадастъра и имотния регистър 
(ЗКИР), обнародван в бр. 57 на 
„Държавен вестник“ (ДВ) от 
2016 г., въпреки че в мотивите 
към законопроекта е записано, 
че „целта на изготвения законо-
проект е да се ускори процесът 
по създаване на кадастрална 
карта и кадастрални регистри 
за територията на страната, като 
се регламентира облекчена про-
цедура за създаването им за 
неурбанизираните територии“. 
Нито опашките от хора намаля-
ха, нито собствеността е по-на-
деждно защитена. Последните 
скандали са плод преди всичко 
на „пропуски“ и „вратички“ в 
законите, уреждащи собстве-
ността, от което се възползват 
мошеници не без помощ „от въ-
тре“. Като прибавим към това и 
промените в чл. 49а, ал. 4 (нова 
редакция в ДВ, бр. 57 от 2016 
г.), според които „одобрената 
кадастрална карта и кадастрални 
регистри по ал. 1 не подлежат 
на обжалване“, картинката с то-
тално нарушените и то в голяма 
степен права на българските 
граждани, гарантирани им от 
Конституцията на РБългария, 
е пълна. Тези изменения бяха 
приети от мнозинството в 43-ото 
НС, без тотално да се съобразят 
с мненията на професионални-
те гилдии - нашата на КИГ, на 

КИИП, на съдиите по вписвани-
ята, на нотариусите, Съюза по 
геодезия към НТС, Асоциацията 
на геодезическите фирми и др. 
Очевидно е, че едно ново НС ще 
трябва да поправя тези недомис-
лици, защото, както се вижда, 
мотивите на измененията са в 
правилна посока и после в за-
кона се отменя правото на граж-
даните да търсят своите права, 
като оспорват по съдебен път 
актовете на администрацията, 
които ги засягат. Това „простич-
ко“ изменение обаче нарушава, 
от една страна, редица норми, 
на които България като страна 
членка на ЕС е длъжна да се 
подчинява, а от друга, консти-
туцията и законите на страната 
(може да звучи малко крайно, но 
наистина мисля, че е така). Ами 
ако може така, нека да дадем 
възможност и на органите на 

НАП, КАТ, НОИ и т.н. да изда-
ват необжалваеми администра-
тивни актове. И приходите ще 
са фантастични и за държавата, 
и познайте за кого. Механичното 
обединение на графичните части 
на Картата на възстановената 
собственост (КВС) (получено и 
изработено чрез дигитализиране 
на карти в М1:5000, актуални 
към 1980 г., почти без измер-
вания на място) с Кадастрална 
карта (КК) (получена чрез ново 
заснемане, съчетана с кадас-
трални и регулационни планове 
в М1:500 и 1:1000) и „неизчис-
тени“ предварително контактни 
зони помежду тях е нещо като 
дървено желязо, т.е. нищо. С 
други думи, отговорът ми на 
вашия въпрос е: Да, изменения-
та са стъпка в правилна посока, 
обединението на регистрите от 
КВС и КК е предвидено да се 
случи още в началния вид на 
ЗКИР, но така направени и в 
момент, когато нито е изпълне-
на дългосрочната програма за 
кадастъра и имотния регистър 
поне на 80-90%, нито капаците-
тът на АГКК е достатъчен, нито 
пък ръководството на агенцията 
бе подготвено в организацион-
но, камо ли в професионално 
отношение за такава мащабна 
реформа, приетите изменения 

са катастрофа. И резултатът е 
видим - АГКК е с отстранен 
поради съмнения за конфликт 
на интереси изпълнителен ди-
ректор, освободен е главният 
секретар, назначен е нов (пре-
дишен съветник в МРРБ), няма 
директор на Дирекция „Геоде-
зия“ - „напуснал“ е, липсва и 
човешки състав в дирекцията, 
а никакви дейности, разписани 
в ЗГК, вече не се изпълняват. 
Същото е в Дирекция „Кадас-
трална и специализирани карти“ 
- директорът е в продължителни 
болнични, малкото останали 
служители правят каквото могат, 
за да кърпят положението. От 
административно-правната ди-
рекция „напуснаха“ най-добрите 
и най-опитните юристи. Аген-
цията по геодезия, картография 
и кадастър е „обезкостена“. Об-
ластните служби по кадастър 
работят без централизиран кон-
трол и добре че колегите по мес-
та са изключително съвестни, та 
не стават по-големи бели. Пре-
дупредихме още в средата на 
годината, че ако се продължава 
така, опашките ще заприличат 
на митинги. И както виждате, 
инцидентите не закъсняха. Бяха 
освободени от работа опитни 
служители, безпричинно и без-
принципно. Свърши се една 

башибозушка работа. Беззакони-
ето взе връх и резултатите са на-
лице. Извършеният мониторинг 
от Агенцията по обществени 
поръчки (АОП) върху дейността 
на АГКК през 2016 г. доведе до 
спиране на поръчките, а напра-
вените изводи са ужасяващи. 
Съветът по геодезия се е съби-
рал за последно при служебното 
правителство на проф. Георги 
Близнашки. Този орган е важен 
за управлението на сектора, съз-
даден по закон и е със задължи-
телни членове. Задължителен 
член на съвета е и председателят 
на УС на КИГ, който и да е той, 
но... съвет няма, не е свикван.

- Как ще коментирате обе-
динението на два кадастрални 
продукта с различни по своята 
същност качества, ще се обле-
кчи ли издаването на скици?

- Издаването на скици е най-
малкият проблем. Те могат да 
се издават за секунди. Инфор-
мационната система може в най-
близко бъдеще да осигури и 
отдалечено издаване на скици, 
заверени с електронен подпис. 
Засега подобна услуга има за но-
тариусите и тя действа от 2014 
г., но за всички останали скици-
те се издават на гише. Големият 
проблем е не със скиците, а с 
явните и неявните фактически 
и нефактически грешки, с изме-
ненията на кадастралните карти, 
тяхното процедиране и контрол. 
Проблеми има и със създаване-
то и приемането на новите КК. 
Там липсва капацитет, липсва 
достатъчна специализирана ад-
министрация. Организацията 
и контролът на работата не са 
на необходимото ниво. Знаете 
какво е заплащането и млади 
кадри (геодезисти, правоспособ-
ни лица) много трудно идват да 
работят там, особено при създа-
деното напрежение напоследък. 
От друга страна, АГКК носи на 
бюджета фантастични приходи. 
КИГ се стреми в максимална 
степен да контролира професи-
онализма на своите членове, ко-
ито, както знаете, са и инженери 
от частния сектор, и работещи 
в общински и държавни адми-
нистрации - така е по ЗГК. Това 
се осъществява при ежеднев-
ните контакти, които имат тези 
категории колеги едни с други, 
сведенията и жалбите, които 
разглежда комисията по профе-
сионална етика, както и чрез 
различните форуми, комисии и 
съвети, в които участват наши 
представители.

Продължава на стр. 11

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Нужни са промени във финансирането 
на дейностите и нормативната база

Инж. Валентин Йовев, председател на Камарата на инженерите по геодезия: 

Инж. Валентин Йовев е роден през 1958 
г. Завършва Университета по архитекту-
ра, строителство и геодезия, специалност 
„Геодезия, фотограметрия и картография“. 
Има сериозен опит в сферата на геодезията 
и кадастъра. През годините заема различни 
постове в Генерална дирекция „Опазване на 
държавни ценности и съкровища“ към МС и 
Военно-икономическия блок към Министер-
ството на отбраната. Участва в УС на Асо-
циацията на геодезическите фирми. Работи 

и в Постоянната комисия по архитектура 
и строителство в Националната агенция за 
професионално образование и обучение. През 
2013 г. е назначен за изпълнителен директор 
на Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър (АГКК). На следващата година, с 
решение на тогавашния вицепремиер Екате-
рина Захариева, е определен за представител 
на РБългария в GEOSS. През юни 2015 г. е 
избран за председател на Камарата на ин-
женерите по геодезия (КИГ).

Големият проблем не е със скиците, 
а с явните и неявните фактически и 
нефактически грешки

През последните години условията 
за създаване на монополизъм станаха 
максимално благоприятни

ИНТЕРВЮ

Задължително трябва да се увеличи и капацитетът на Агенцията по кадастър



бр. 7 (1173), 20 - 26 февруари 2017 г.

7
МЛАДИТЕ В БРАНША

- Защо избрахте да се реа-
лизирате в България?

- Избрах да се реализирам 
в България, защото това е 
моята страна и мястото, към 

което чувствам принадлеж-
ност. Нека това не прозвучи 
като някакво клише. Често 
хората обмислят какво може 
да им предложи дадена дър-

жава като условия на живот 
и стандарт, но не трябва да 
се забравя и обратната връзка 
- какво ние можем да предло-
жим като личностен потенци-

ал, защото бъдещето на една 
страна се определя в голяма 
степен от активността или 
пасивността на гражданите. 
Така че, ако искаме да видим 
България по даден начин, е 
време да осъзнаем, че това е 
и наша отговорност. 

Отделно, професионалните 
ми търсения през послед-
ните години ме отведоха и 
към сферата на опазването 
на архитектурното ни на-
следство. Става въпрос за 
огромен брой обекти, дати-
рани към различни периоди 
от нашата историята чак до 
най-дълбока древност назад. 
Естествено, опазването не е 
дейност, която се извършва 
от разстояние.

- Какви са трудностите, 
с които се сблъсквате във 
Вашата работа?

-  Вме сто  „т рудно сти“ 
предпочитам да използвам 
думата „предизвикателства“, 
защото тя вече носи в себе 
си нагласата за откриване на 
решения. 

В сферата на проектиране-
то и строителството основ-
ното предизвикателство е да 
се намери балансът между 
различните страни в проце-
са, особено предвид факта, 
че интересите им може да 
дърпат в противоположни по-

соки. От една страна са иде-
ите на проектанта, от друга 
- виждането на инвеститора, 
препоръките на инженерните 
специалности, финансовите 
разчети, сроковете, законова-
та база и разбира се, съобра-
зяването с особеностите на 
средата, където се предвижда 
намесата. Работа на архите-
кта е да постигне този фин 
баланс и когато успее, резул-
татът е добър!

- В каква обществена ка-
уза във Вашия град бихте 
се включили?

- Бих се включила във вся-
ка кауза, която има за цел 
да подобри градската среда. 
Смятам, че един град трябва 
да е преди всичко удобен за 
хората, живеещи в него, а ко-
гато на територията му има и 
исторически структури, ста-
рото и новото трябва да „вър-
вят“ в симбиоза. Това като 
принцип трябва да е заложе-
но в проектирането на всички 
нива - от градоустройствено-
то планиране до детайлите 
на градското обзавеждане. 
А ако нещата не се случват 
добре, обществото трябва да 
е коректив. Затова много се 
радвам, че през последните 
години гражданите са все по-
активни по въпросите, касае-
щи заобикалящата ни среда.

Радвам се, че гражданите стават все по–активни по въпросите, касаещи заобикалящата ни среда

ПРОЕКТИ

Арх. Ирина Дакова:

Работа на архитекта е да постигне финия 
баланс между всички участници в процеса

Ирина Да -
кова е родена 
на 6 .09 .1982 
г. в Пловдив. 
З а в ъ р ш в а 
специалност 
„ М а т е м а -
т и ка  и  и н -
форматика“ 
в  Образцова 
математиче-
ска гимназия 
(ОМГ) „Ака-
демик Кирил 
Попов“ в род-
ния си град. 
През  2007 г. 
се  дипломи -
ра като ма -
гистър архи-
тект в Уни-
верситета по 
архитектура, 
с т р о и т е л -
ство и геоде-
зия към Кате-
дра „Градоу-
стройство“ в 
София.

Обемно-пространствено решение с експониране на археологията на площад “Централен” , Пловдив



8

София има всички 
предпоставки за моде-
рен и удобен за живеене 
европейски град. С раз-
ширението на метрото, 
с подобрените пътища, 
с модерните общест-
вени сгради и бизнес 
центрове, с моловете... 
Всичко това - добре, но 
в съседство с тези обек-
ти човек вижда едни 
ужасни панелни блоко-
ве и комплекси. Това е 
проблем на столицата. 
Недопустимо е от по-
следния етаж на мола, 
при цялата панорама, 
да се виждат блокове в 
такова окаяно състоя-
ние. Наред със скъпите 
и луксозни сгради по 
бул. „България“ да има 
блокове, които не са ре-
монтирани от 70-те го-

дини на миналия век, 
когато са построени. Та-
кова нещо няма в нито 
една европейска столи-
ца. Моите наблюдения 
са от Париж, тъй като 
често ходя там. Няма 
подобно нещо и това 
трябва да се промени 
колкото се може по-ско-
ро и в София. Не съм 
финансист, но мисля, 
че средствата не се из-
разходват рационално 
за санирането. Правят 
се показно по един-
два блока в „Люлин“ и 
„Младост“ например, но 
това не променя облика 
на тези квартали. Някак 
по-цялостно трябва да 
се случват нещата. Има 
европейски програми, 
които могат да подпо-
могнат този процес да 
се реализира по-бързо.

Дори ако няма въз-
можност на 100% без-
платно да става санира-
нето, на собствениците 
на апартаменти може 
да се предложи вариант 
- да участват примерно 
с една трета собствени 
средства, а другото да се 

поеме или от общината, 
или от някакви други 
източници. Важно е оба-
че да не се допуска фа-
садите на блоковете да 
са в този вид. В Париж, 
а и в други европейски 
градове има много се-
риозни санкции за соб-
ствениците на сгради, 
ако фасадите им не са 
в добър вид. И тук това 
трябва да се приложи, 
разбира се, с подкрепа 
на държавата, колкото е 
възможно. Това е важно 
както за качеството на 
средата, която обитава-
ме, така и за привлича-
нето на повече туристи. 
София е прекрасна, зе-
лен град е, планината е 
в близост, което е голям 
плюс. Имаме природа, 
имаме култура, история, 
археология... Можем да 
сме много по-атрактив-
ни, ако подобрим ви-
зията и на кварталите. 
Дори мисля, че е удачно 
част от средствата, ко-
ито Столична община 
има за озеленяване, да 
се прехвърлят за санира-
не. Ефектът ще е видим.

Арх. Милена Косева, РК на КАБ - София:

Да санираме панелните комплекси

С какво градската среда на София    отстъпва на тази на Виена?

Виенските паркове са 
хубави, защото се под-
държат. Софийските са 
съизмерими като зами-
съл, композиция, има 
връзката с Витоша, зе-
лените клинове... 90% 
от визията на един парк 
е поддръжката. Как да 
имаш хубава трева, ко-
гато системата за напо-
яване не работи? Това 
ни е основният проблем. 
Дори да се изгради един 
парк, след 3-4 години 
той не прилича на нищо, 
понеже не се поддържа. 
А това е дейност, която 

изисква да се прави без 
компромиси, с достатъч-
но пари и опитни гради-
нари. Какво се получава 
сега? Наблюдавах как 
се прави реконструк-
цията на района около 
НДК. Идват едни безра-
ботни от малцинството, 
които прекарваха тук 
по една седмица, за да 
вземат бележки за по-
мощи. Нито имат квали-
фикация, нито свършиха 
работа. Пъддържането 
на зелените площи не 
свършва за една седми-
ца или два месеца. Нека 
на тези хора им се съз-
даде постоянна заетост, 
да минат курсове. Защо 
поддържането на даден 
парк да не се даде на 
фирма след провежда-
не на търг? Когато има 
дългосрочен договор, 
за 5 години примерно, 
фирмата ще има интерес 
да го поддържа през все-
ки сезон, ще инвестира 
в съоръжения и техника.

Освен това рекон -
струкциите на зелените 
площи в София трябва 
да се прави по-добре. 
Не просто да се усвоят 
едни пари, а да се из-
ползват подходящите 
видове, да се засаждат 
дървета с подходящи 
размери. Тук се садят 
млади дръвчета и пре-
димно от видове, които 
издържат на градски-
те отрови. Вижте кес-
тените по „Витошка“ 
- трябва да минат поне 
30 години, за да запри-
личат на нещо. Направи 
се парк „Възраждане“ 
- хубава идея, прекрас-
на. През лятото не да 
седиш на пейките, а да 
минеш през него, не се 
препоръчва в този пек. 
Няма една сянка. И там 
ще чакаме 30 години. 
Убедена съм, че при 
озеленяването на Виена 
се използва съвсем раз-
личен материал от този 
в София.

Ланд. арх. Рая Борисова, РК на КАБ - София-град:

Основната разлика 
е в поддържането
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София е много ин-
тересен град. В него 
има много натрупва-
ния, епохи, архите-
ктурни стилове... Не 
само археологията 
прави столицата ни 
уникална, а и стро-
ежите от Средновеко-

вието, църквите. Из-
явяването им обаче е 
проблемно.

Особено в началото 
на миналия век Со-
фия не е отстъпвала 
на Виена. Тук са ра-
ботили много българ-
ски архитекти, завър-
шили в Европа, както 
и чужденци. Оста-
вили са в наследство 
много архитектурни 
шедьоври. Бих посо-
чила ансамбъла око-
ло Археологическия 
музей и БНБ, той ми 
е любим. Минете по 
улица „Леге“, и ви-
жте какви сгради има. 
Само че няма как да 
погледнете нагоре, за-

щото тротоарите са в 
безобразно състояние 
и внимавате преди 
всичко да не се спъ-
нете.

За цялостната визия 
уличните фронтове са 
много важни. При тях 
е задължително да се 
работи ансамблово, 
а не на парче. Голям 
потенциал има и във 
вътрешните дворове 
в центъра на столица-
та. цялата красота и 
атмосфера трябва да 
се покажат. Това опи-
ра и до финанси, до 
мислене и грижа. На 
нас, софиянци, трябва 
да ни е грижа за гра-
да, в който живеем. 

Арх. Галина Иванчева, РК на КАБ - София-град:

Дадености в столицата има, 
проблем е изявяването им

С какво градската среда на София    отстъпва на тази на Виена?

За да заприлича Со-
фия на истинска евро-
пейска столица, най-
напред трябва да се 
подобри инфраструк-
турата - булеварди, 
кръстовища, подлези, 
надлези, транспорт и 
т.н. В посока озеленя-
ване също има какво 

да се желае. Може би 
като площ парковете 
са достатъчни, но те 
трябва да бъдат мо-
дернизирани - да се 
оформят алеи, да се 
изградят повече дет-
ски площадки и раз-
бира се, да има повече 
зеленина. За да бъде 
достъпна средата, на-
всякъде е нужно да 
се ремонтират трото-
арите, както и да се 
изградят повече вело-
алеи. Иначе по отно-
шение на развитието 
и модернизирането на 
транспорта вече се ра-
боти доста активно, 
имам предвид подмя-
на на автопарка, стро-
ителството на метрото 

и т.н. Но за да станем 
като Виена, основно 
трябва да се модер-
низират парковете и 
да се изградят повече 
алеи за велосипеди-
сти. Мисля, че моде-
лът за развитие на ав-
стрийската столица е 
много добър, и можем 
спокойно да следваме 
техния пример. Още 
повече че Виена и Со-
фия си приличат, те са 
сходни и като площ, и 
като брой население, 
и т.н. Можем да полз-
ваме опита и на други 
европейски градове, 
като Стокхолм напри-
мер, където също имат 
много добри решения 
и успешни практики.

Арх. Анастас Узунов, РК на КАБ - София-област:

Трябва да се модернизират парковете 
и да има повече велоалеи
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НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

И НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 
 

23 февруари 2017, х-л Арена ди Сердика,  
ет. -2, зала Арена, ул. Будапеща 2, София 

 
 
 

13:00 – 13:30 Регистрация 
 

13:30 – 13:40 Откриване и представяне на проекта BUILD UPON 
 арх. Весела Вълчева – МакГий, Председател на BGBC 
 арх. Нора Йовчева, Изп. директор на BGBC 
 

13:40 – 14:30 Представяне на европейски стандарт EN 16883: 2017 "Консервация на  културно 
наследство: Насоки за подобряване на енергийните характеристики  

 на исторически сгради" 
 д-р инж. Александра Трой (Alexandra Troi), Зам. директор на Институт за енергия от 

възобновяеми източници, Европейска академия в Болцано, Италия  
 

14:30 – 15:20 От френската национална стратегия до локалните инициативи за прилагане на 
мерки за енергийна ефективност в сгради – паметници на културата  
 Катя Самарджич (Katya Samardzic), архитект и урбанист, Министерство на екологията, 
устойчивото развитие и енергетиката, École de Chaillot, Париж, Франция 

 
15:20 – 15:40 Кафе пауза 
 
15:40 – 16:30 Подобряване енергийните характеристики на исторически сгради – 

холистичният подход в практиката 
 Thibault de La Laurencie, архитект и преподавател в École de Chaillot, Париж, Франция 
 

16:30 – 17:00  Предизвикателства пред прилагането на мерки за енергийна ефективност  
 на архитектурни паметници в България 

арх. Галина Пировска, главен експерт, Национален институт за недвижимо културно 
наследство  

 
17:00 – 18:00 Уъркшоп сесия – кръгли маси 

 Участниците се разделят на няколко тематични кръгли маси и обсъждат 
предизвикателствата и бариерите пред качественото прилагане на мерки за енергийна 
ефектвност в сгради – паметници на културата в България. След дискусиите всяка група 
предлага конкретни препоръки, които BGBC ще представи на отговорните институции с цел 
по-успешна национална стратегия за енергийно ефективно обновяване на 
съществуващите сгради. 

  
18:00 – 18:30 Коктейл 

Български Съвет за Устойчиво Развитие (BGBC) 
с партньорството на КАБ Ви канят на семинар: 
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Това, което най-мно-
го липсва в момента, е 
научното изследване на 
проблемите на София. 
Ликвидираха се същест-
вуващите преди години 
големи научни учреж-
дения, които заедно с 
големи групи професио-
налисти правиха изслед-
вания месеци наред при-
мерно по транспортните 
въпроси на столицата. 

Събираха данни, обоб-
щаваха, на база на тях 
се изготвяха анализи и 
тогава се пристъпваше 
към разработката на да-
ден проект. Сега всичко 
се прави много бързо и 
в известна степен по-
върхностно. Ето и слу-
чая с „Ечемишка“ - след 
инцидента там набързо 
се направи проверка, об-
следване, ремонт... липс-

ва цялостен подход. И 
другото, което според 
мен не се прилага, е, че 
не се търсят най-добри-
те кадри, най-добрите 
специалисти и доказани 
професионалисти, ко-
ито да се ангажират с 
обществено важни про-
екти. По-скоро се дава 
работа на „наши“ хора. 
Затова и резултатите не 
са задоволителни.

Пропускаме научното 
изследване на проблемите

Инж. Любомир Ташков, РК на КИИП - София:

През последните го-
дини се работи много по 
транспортната схема и 
София определено дръ-
пна напред. Направиха 
се нови улици, пробиви, 
които облекчиха движе-
нието. Работи се по из-
граждането на автома-
тизираната система за 
управление на трафика, 
част от която са т.нар. 
умни светофари. Градът 
вече има бързо и мо-
дерно метро и особено 
след пускането на тре-
тия метродиаметър дос-
та европейски столици 
ще бъдат след София по 
отношение на подземния 
транспорт.

Да, цитира се, че все 
по-голяма част от жите-
лите на Виена използват 
велотранспорт. Идеята е 
хубава, но София нико-
га няма да бъде град на 
велосипедите. По една 
основна причина, която 
много хора не отчитат 
- столицата ни е стръ-
мен град. Велосипеди 
има много в Копенхаген 
или Стокхолм, но там е 
равно като тепсия. Този 
транспорт е подходящ, 
да кажем, за Пловдив, 
Пазарджик заради реле-
фа там. Освен това ули-
ците в централната чат 
на столицата са тесни 
- само с боя и маркиров-

ка не става. Затова съм 
скептик за бъдещето на 
велосипедния транспорт.

За развитието на ос-
новните булеварди има 
политика и визия и там 
нещата ще се случат. 
Има нужда в София да 
се действа по квартални-
те улици и улички. Сега 
тротоарите са задръсте-
ни от коли, а хората вър-
вят по платната. Трябва 
повече от тези улички да 
се регулират като едно-
посочни и да се разреши 
паркирането на колите 
на принципа ½ на плат-
ното и ½ на тротоара. 
Инвестициите тук не са 
толкова големи. 

Столицата няма да стане 
град на велосипедите

Инж. Калоян Панов, РК на КИИП - София-град:

София има шансове 
да достигне Виена, но 
на този етап все още 
е далече. Например у 
нас няма правилна орга-
низация на движението 
в еднопосочните ули-
ци, проблем са много-
то леки коли. Липсва 
и стройна система за 
чистене на улиците. Не 
е измислен механизмът, 
по който дадена улица 
да бъде освобождавана 

от автомобили в опреде-
лен ден и час, например 
от 12 ч. през нощта до 6 
ч. сутринта, за да може 
през това време служби-
те да изчистят боклука 
и да измият улиците. 
Във Виена това е масова 
практика. Иначе като 
качество нашето строи-
телство не отстъпва по 
нищо на чуждото. Както 
тук, така и в Австрия 
сградите се изпълняват 

съгласно единни евро-
пейски норми, или т. 
нар. еврокодове. Почти 
всички наши стари ин-
женери и архитекти са 
били образовани в нем-
ските и австрийските 
висши училища, всички 
знания са взаимствани 
от партньорите ни във 
Виена, Прага и т.н. А 
техническите науки са 
се развивали именно 
там.

Нашето строителство не е 
по–лошо от австрийското

Инж. Михаил Цанков, РК на КИИП - София-град:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
1164 София, бул. “Христо Смирненски“ N1; тел: 02/969 20 73; 
Факс 02/969 20 70; www.kiip.bg; e-mail: kiip@mail.bg;

РЕДОВНОТО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КИИП
ще се проведе на 02 април 2017 г. от 09:30 часа

в аула „Максима“ на УАСГ, гр. София
при следния дневен ред:

Водещ на събранието - инж. Св. Николчева 

Регистрация на делегатите на 02.04.2017 г. 
от 09:00 до 09:30 часа

1. Доклад на Техническата коми-
сия.

Докладва Председателят на 
техническата комисия

2. Гласуване Регламент за рабо-
тата на ОС на КИИП.

Докладва инж. ив. Каралеев
3. Избор на комисия по избора.
води инж. Чипев
4. Избор на комисия по предло-

женията.
води инж. Чипев
5. Отчет за дейността на Управи-

телния съвет на КИИП за 2016 г.
Докладва инж. ив. Каралеев
6. Представяне на годишен фи-

нансов отчет за 2016 г. и доклад на 
одитора.

Докладва инж. ив. Каралеев
7. Отчет за дейността на Кон-

тролния съвет за 2016 г.
Докладва инж. ив. Банов
8. Отчет за дейността на Коми-

сията по дисциплинарно производ-
ство за 2016 г.

Докладва инж. С. александров

9. Обсъждания на представените 
доклади.

води инж. Св. Николчева
10. Приемане на годишния фи-

нансов отчет, отчетите на Управи-
телния съвет, Контролния съвет 
и Комисията по дисциплинарно 
производство и освобождаване 
Ръководството на Управителния 
съвет и Контролния съвет от отго-
ворност.

води инж. Св. Николчева
11. Определяне размерът на 

членския внос за 2018 г. и приема-
не бюджетът на КИИП за 2017г.

води инж. Св. Николчева
12. Избор на Комисия по дисци-

плинарно производство.
води Председател на комисия-

та по избора
13. Избор на Председател на 

Комисията по дисциплинарно про-
изводство.

води Председател на комисия-
та по избора

14. Разни.

С какво градската среда на София 
отстъпва на тази на Виена?
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Катя КОСТОВА

Столична община ще 
бори замърсяването на 
въздуха в София с рязко 
ограничаване на скорост-
та на движение на авто-
мобилите. В определени 
зони, основно в центъра, 
тя ще се ограничи до 30 
км/ч. По този начин ще 
се направи опит да се на-
мали замърсяването на 
въздуха с фини прахови 
частици. През последни-
те седмици стойностите 
на този параметър дос-
тигнаха 500 милиграма 
на кубически метър при 
максимална допустима 
норма от 50 мг.

Първата зона, където 
се планира скоростта на 
автомобилите да бъде 
рязко ограничена, ще е в 
карето между бул. „Хрис-
то Ботев“, ул. „Алабин“, 
„Леге“, бул. „цар Осво-
бодител“ и бул. „Васил 
Левски“.

За да стимулира хората 
да слязат от колите си, 

столичният кмет Йордан-
ка Фандъкова предлага 
още велосипеди под наем 
в замърсените зони, с ко-
ито те да се придвижват. 
Тепърва се обмисля и 
идеята при какви усло-
вия градският транспорт 
пък ще може да се ползва 
безплатно. Най-вероятно 

ограничаването на трафи-
ка и безплатният градски 
транспорт ще се реши на 
сесията на Столичния об-
щински съвет на 23 фев-
руари.

Друга мярка са заси-
лените проверки за изга-
ряне на гуми, пластмаси, 
както и завишен контрол 

върху строежите.
Столична община смя-

та още да предложи и 
специални стандарти за 
горивата, които да га-
рантират ниска влага за 
дървата за отопление. 
А също така и лимит от 
10% за съдържанието на 
пепел в продаваните въ-
глища и брикети, както 
подпомагане на енергий-
но бедните с горива, ко-
ито имат ниски емисии. 
Ще се иска стартирането 
на специална програма 
за подмяна на остарели 
отоплителни инсталации. 

Ще бъде направено про-
учване за броя на дома-
кинствата, които се ото-
пляват на дърва и въгли-
ща. Отделно ще се прави 
регистър на източниците 
на фини прахови частици.

Общината ще разра-
боти и местна система за 
контрол на качеството на 
въздуха с инсталиране-
то на още измервателни 
станции. 

Друга мярка срещу 
мръсния въздух са плано-
вете на Столична община 
да купи 13 чисто нови 
нископодови трамвая. 

Вече е обявена общест-
вена поръчка на стойност 
61 135 986 лв. В рамки-
те на месец пък София 
ще бъдат пуснати 4 от 
общо 28 трамвая втора 
употреба от швейцарския 
град Базел. Те ще се дви-
жат по линии №№ 6 и 
12. Доставените наско-
ро мотриси са подарък 
за столицата ни. Те са 
произведени през 1989 
г. и се очаква да бъдат в 
експлоатация докъм 2032 
г. Всички трамваи трябва 
да пристигнат в София до 
края на 2018 г.

П р о д ъ л ж е н и е  о т 
стр. 6

- Инж. Йовев, има ли 
недостиг на млади спе-
циалисти в сектора?

- Млади кадри в сек-
тора не липсват, но мла-
дите колеги са демоти-
вирани от заплащането 
и от липсата на перспек-
тиви за така нареченото 
израстване на място, в 
администрацията дейст-
ват подмолни механи-
зми, а частният сектор 
е недофинансиран и не-
доразвит. 90% от геоде-
зическите фирми имат 
по не повече от петима-
шестима специалисти и 
текучеството на кадри е 
голямо. През последните 
две години условията за 
създаване на монополи-
зъм станаха максимално 
благоприятни. Ако ви-
дите обществените по-
ръчки за нови ККР през 
2016 г., ще се убедите, 
че 50 обявени поръчки 
са спечелени от 5 фир-
ми, като част от тях ня-

мат и никога не са имали 
дейности по кадастрална 
карта или въобще по ге-
одезия. Участниците са 
над 50. Този факт създа-
де огромно напрежение 
в гилдията и доведе до 
отлив на млади колеги - 
магистри по геодезия от 
сектора.

- Защо е важно да 
има съвременна кадас-
трална карта?

- Съвременната кадас-
трална карта е продукт, 
който в максимална сте-
пен защитава недвижи-
мата собственост, има 
охранителни, регистра-
ционни и оповестителни 
функции. Създаването 
и поддържането в акту-
ално състояние на един-
на за цялата територия 
на страната кадастрална 
карта в електронен вид е 
гаранция за нейното веч-
но съществуване. Обеди-
нението на графични и 
семантични данни, както 
и данните от Агенция-
та по вписванията, об-
лекчава обслужването, 

историята на имота и 
поддържането му в ак-
туално състояние. С въз-
можностите на интернет 
и електронните социални 
мрежи тези изменения 
могат да се проследяват 
в реално време от всички 
заинтересовани лица. 

- Увеличило ли се е 
покритието на тери-
торията на страната 
с кадастрални карти 
и има ли още пробле-
ми с т.нар. „контактни 
зони“?

- За съжаление до мо-
мента покритие с КК за 
страната - при 18% през 
2009 г., е около 22%, т.е. 
за времето от 2009 до 
2013 е 18%, през 2014-та 
са възложени поръчки 
за около 5% и в момента 
покритието е около 22%. 
С тези темпове няма да 
дочакаме покритието на 
цялата страна. Трябва да 
се увеличи рязко финан-
сирането на дейностите, 
да се промени норма-
тивната база, да се до-
пуснат нови технологии 

и прозрачност, справед-
ливост и законност при 
обществените поръчки. 
Увеличението на капаци-
тета на АГКК е задължи-
телно условие. За да се 
върне авторитетът на на-
ционалната геодезическа 
служба, специализирана-
та администрация трябва 
да се увеличи в пъти, 
имам предвид в цялата 
страна.

- Добре ли си сътруд-
ничите с останалите 
браншови организа-
ции?

- Сътрудничеството на 
КИГ с другите браншови 
организации е на отлич-
но ниво. Заедно с Кама-
рата на строителите сме 
членове на КРИБ и има-
ме съвместни инициати-
ви, една от които е стро-
ителството на 11 къщи 
за най-пострадалите жи-
тели на с. Хитрино. КИГ 
ще подпомогне, вклю-
чително и финансово, 
извършването на необ-
ходимите геодезически 
дейности както в проце-

са на проектиране, така 
и по време на строител-
ството. С КИИП имаме 
почти винаги съвместни 
становища по професи-
онални теми. Единстве-
ното нещо, което създава 
сериозно напрежение, 
е фактът, че от всички 
специалисти, участващи 
в процеса на инвести-
ционното проектиране, 
единствено геодезистите 
са задължени по закон 
(ЗКИИП и ЗГК) да чле-
нуват в две камари - КИГ 
и КИИП. Доколкото раз-
брах, вече има сериозна 
подписка сред колегията 
това положение да се по-
прави от следващото НС, 
да имаме право на избор 
(както е в редица страни 
от ЕО) и всеки геодезист 
да членува само в една, 
избрана от него камара - 
КИГ или КИИП секция 
ГЕОДЕЗИЯ. Няма здрава 
логика в сегашното по-
ложение. Не е прецедент 
- архитектите също имат 
отделна камара, но ни-
кой не ги принуждава да 

членуват едновременно 
в две.

-  Какво предстои 
пред камарата през 
тази година?

- През тази година 
КИГ ще кандидатства за 
домакинство на Генерал-
ната асамблея на CLGE 
през 2018 г. в България, 
когато Европредседател-
ството ще бъде поверено 
на нашата страна. CLGE 
е създадена през 1962 г. 
и е утвърдена в сегашния 
си вид през 1972 г. във 
Висбаден. целта й е да 
подпомага изпълнението 
на Римския договор за 
създаване на Европей-
ската икономическа общ-
ност по отношение на ге-
одезическата професия. 
В рамките на CLGE е ин-
тегрирана европейската 
група на геодезистите с 
делегирани от държавата 
правомощия (IG-PARLS) 
- т.нар. правоспособ-
ни геодезически лица. 
КИГ е член на CLGE от 
2008-а, а на ядрото на 
IG-PARLS - от 2010 г.

Нужни са промени във финансирането 
на дейностите и нормативната база

Инж. Валентин Йовев, председател на Камарата на инженерите по геодезия:

МЕРКИ

Борят мръсния въздух в София с ниска 
скорост на колите

На 23 февруари общината ще решава окончателно за мерките срещу мръсния въздух

Администрацията обмисля и идеята за безплатен градски 
транспорт в периодите на най-голямо замърсяване на 
въздуха в София

Монтират още станции за контрол на атмосферата
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Катя КОСТОВА

София да се научи да 
прилага по-успешно опита 
на Виена в по-бързо пре-
връщане на българската 
столица в европейска, бе 
един от акцентите на Дни-
те на Виена в София. Се-
рията от различни прояви 
започнаха с традиционния 
Виенски бал.

Деловата част от дните 
бе поставена официално 
със срещата на столичния 
кмет Йорданка Фандъкова 
с председателя на Общин-
ския съвет на Виена Томас 
Райндл. След нея стана 
ясно, че ще се учим от ав-
стрийците как да строим 
общински жилища заедно 
с бизнеса. Освен това ще 
ползваме опита им в пуб-
лично частното партньор-

ство и при изграждането 
на спортни зали и площад-
ки. Екология, опазване на 
околната среда, подобря-
ване качеството на възду-
ха, на градския транспорт 
- множество от мерките 
сме заимствали от Вие-
на, но разбира се, е било 
необходимо време те да 
се осъществят, припомни 
Фандъкова при откриване-
то на дните. Тя добави, че 

организацията на зоните 
за паркиране в центъра на 
столицата е било в тясно 
сътрудничество с виенски 
експерти.

По време на културния 
форум „Музей на бъдеще-
то“ основните теми бяха 
„Управление на музеи“ и 
„Опазване на стария град-
ски център“. Бяха диску-
тирани съхраняването на 
историческия център на 
градовете и опитът на Ви-
ена с обекти, включени 
през 2001 г. в Списъка на 
световното културно на-
следство на ЮНЕСКО.

Директорът на виенския 
Дом на музиката Симон 
Пош представи необичай-
ния интерактивен музей, 
който той ръководи вече 
близо 15 години. Домът е 
създаден през 2000 г. и не е 
традиционният музей, къ-
дето посетителите са само 
наблюдатели. Там всеки 
може да подбере сам неща-
та, които будят любопит-
ството му, да експеримен-
тира със звуците или дори 
с Виенската филхармония. 
Онова, което го отличава 
от традиционните музеи, 
е експерименталното на-

чало.
Вторият ден бе посветен 

на конференцията „Гра-
дове на бъдещето: Виена 
и София“ в Национална 
галерия „Квадрат 500“. 
Форумът бе открит от Йо-
ана Христова, зам.-кмет по 
направление „Зелена сис-
тема, екология и земеполз-
ване“, която информира, 
че за 2017 г. бюджетът за 
озеленяване на българска-
та столица е увеличена с 4 
млн. лв. 

Озеленяването на града 
и грижата за зелените пло-
щи е сред приоритетите на 
общината за 2017 г., отбе-
ляза Христова. Тази годи-
на са планирани ремонт и 
възстановяване на Западен 
парк, на парк „Въртопо“ 
в „Младост“ и на парка 
в „Дружба“, допълни тя. 
Предстоят още целенасо-
чени усилия, които да на-
редят София сред най-зе-
лените градове в Европа, 

каза още Христова.
Архитект Димитър Дан-

чев, в. и. д. директор „Зе-
лена система“, направи 
преглед на ремонтираните 
и обновените зелени пло-
щи в столицата от 2010 г. 
насам, сред които цвет-
ната фигура, изобразява-
ща герба на София на бул. 
„Яворов“, Южният парк и 
парк „Гео Милев“, гради-
ната пред Националната 
библиотека „Св. св. Кирил 
и Методий“, пешеходна-

та зона на бул. „Витоша“, 
възстановяването на парк 
„Врана“ и отварянето му за 
посещения.

От 2012 до 2016 г. е на-
правен частичен ремонт на 
Борисовата градина, като 
през 2012 г. е поставено 
ново парково осветление, 
а през 2015-2016 г. е осъ-
ществен ремонт на детска-
та площадка „Слончето“ 
и на чешмата и е разноо-
бразено и осъвременено 

П р одъ л же н и е  о т 
стр. 3

Ф и н а н с и р а н е то  н а 
разработки  за  „умни 
градове“ в страните от 
ЕС е много интензивно. 
През 2015 г. учените от 
Техническия универси-
тет - филиал Пловдив, 
са присъствали на старта 
на проект „Катапулт“ в 
Нотингам, Англия, с кой-
то се финансират уни-
верситети, общини, стар-
тиращи фирми и фирми, 
разработващи различни 
области на „умния град“. 
Проектът на Нотингам е 
за 3 години, а сумата му 
е 25 млн. евро. В проек-
та са включени общо 4 
общини, 4 университе-
та и множество фирми. 
Община Нотингам отде-
ля експериментално 100 
общински къщи, които 
ще бъдат обзаведени със 

системи за управление на 
енергийната ефективност, 
на покривите им ще има 
фотоволтаици, ще използ-
ват природен газ за ото-
пление. Като бонус за из-
ползването на елементите 
на „умната къща“ общи-
ната предоставя електро-

НА ФОКУС

София става европейски град по модел на Виена

Учени искат да направят Пловдив smart city

Форумите в рамките на Дните на Виена в София предизвикаха голям интерес сред експертите

София следва европейската практика да подменя поетапно 
автопарка с екологичен

Българската столица инвестира 4 млн. лв. повече за зеленина през тази година

По време на форума 
„Градове на бъдещето 
- Интелигентна мобил-
ност“ стана ясно, че във 
Виена планират през 2025 
г. 80% от пътуванията да 
са с обществен транспорт 
и велосипед или пеша. В 
момента този дял набли-
жава 40 на сто.

Б я х а  п р е д с т а в е н и 
и иновативни проекти, 
участвали в конкурса на 
община Виена „Златната 
щафета“. Сред тях е и 
съвместен пилотен про-
ект на общината и Ав-
стрийския институт за 
технологии за създаване-
то на сензори при непра-
вилно паркиране. Табела 
с мигащ сигнал показва 
на шофьора дали автомо-
билът излиза извън очер-
танията на паркомястото 
и по този начин пречи на 
движението. Системата 
вече е изпробвана в раз-
лични места с натоварен 
трафик и навсякъде дове-
ла до осезаемо подобре-
ние.

Всеки четвърти виен-
чанин вече живее в не-
посредствена близост до 
спирка на метро, автобус, 

трамвай или градска же-
лезница. Така австрий-
ската столица стимулира 
използването на общест-
вения транспорт и нама-
лява значително замърся-
ването на околната среда.

През изминалата годи-
на виенските транспортни 
предприятия са обслужи-

ли 954,2 млн. пътници и 
са продали 733 000 карти 
за годишен абонамент, 
струващи 365 евро, което 
е нов абсолютен рекорд 
за града.

Виена акцентира на 
използването на инова-
циите, отговарящи на 
световните тенденции за 

мобилност на бъдеще-
то. Сред тях са насър-
чаването на споделяне 
под мотото „споделяне 
вместо собственост“ и 
изграждането на „точки 
за мобилност“, предос-
тавящи лесен достъп до 
алтернативни форми на 
придвижване в града.

Планират 80% от пътуванията да са 
с обществен транспорт и велосипед

През 2025 година

В момента 40% от пътуванията на виенчани стават с градския транспорт, с велосипеди или 
пеша



бр. 7 (1173), 20 - 26 февруари 2017 г.

озеленяването. 
Данчев информира още, 

че започнатата през 2014 
г. реконструкция на зеле-
ните площи по бул. „Бо-
тевградско шосе“ е изця-
ло завършена. Полагат се 
усилия и за освежаването 
на цветните пространства, 
като тези пред сградата на 
общината, Софийския уни-
верситет, Народната биб-
лиотека, бул. „Черни връх“ 
и Градската градина.

Пространството около 
паметника на Патриарх 
Евтимий е ремонтирано и 
реконструирано, зелените 
площи около паметника 
на Иван Вазов са възста-
новени, а Докторският па-
метник е ремонтиран през 
2014 г., като е дообогатен 
със скален кът и фонтан, 
построена е нова детска 
площадка и е инсталирано 
ново парково обзавеждане, 
каза още Данчев.

Томас Райндл сподели 
опита на австрийската сто-
лица в опазването и разви-
ването на зелените площи, 
които са 50% от територи-
ята на града. „Виена си е 
поставила за цел да бъде 
образцов екологичен град. 
Населението й се разраст-
ва много бързо - със 70 000 
нови жители в последни-
те години, и има огромна 
нужда от жилищно прос-
транство и разширяване 
на транспортната мрежа. 
В същото време вземаме 
мерки за опазване на зеле-
ната площ.

В момента в австрийска-

та столица има 280 голе-
ми парка и общо над 2000 
паркови пространства. 
Статистиката показва, че 
на всеки живеещ се падат 
120 кв. м зелени площи. 
Градът има 18 защитени 
зони на площ около 15 000 
хектара. Общо около 31% 
от цялата площ на Виена 
са защитени.

целта ни е да запазим 
качеството на живот, като 
щадим ресурсите, подчер-

та Петра Шанер от Smart 
City Wien. целта е на все-
ки гражданин да му се на-
лага да върви не повече от 
250 м до следващата зеле-
на зона. Властите полагат 
усилия и за озеленяването 
на вътрешноградската зона 
и разчитат и на активното 
участие на гражданите, ко-
ито могат да се включат в 
озеленяването чрез градско 
земеделие и градско гради-
нарство, добави тя.

Една от най-харак -
терните черти на Виена 
е, че повече от 50% от 
територията на града е 
зелена площ. Взели сме 
решение на общинско 
ниво да запазим този дял 
на зелена площ въпреки 
ръста на населението. 
Към всичко, което избро-
их, трябва да прибавим 
транспортната и култур-
ната инфраструктура, 
квалифицираните кадри, 
които живеят в града. 
Това е миксът, който пре-
връща Виена в добър за 
живеене град. Това каза 
при откриването на Кул-
турен форум, организи-
ран в рамките на Дните 
на Виена в София, пред-
седателят на Общинския 
съвет на австрийската 
столица Томас Райндл.

Зеленият град се по-

стига с много работа. От 
десетилетия засаждаме 
гори във Виена. Обик-
новено по време на на-
ционалния празник на 

Австрия - 26 октомври, 
всеки гражданин може 
да засади дърво. И сега 
нашата идея е да засадим 
друга „Виенска гора“. 

Също така по протеже-
ние на Дунав до грани-
цата със Словакия има 
гора. Преди 25 години 
сме внесли искането с 
провинция Долна Ав-
стрия тази гора да бъде 
обявена за национален 
парк. Така че Виена е 
град с национален парк 
и той се приема добре, 
толкова хора ходят там, 
че посетителите стават 
твърде много за защите-
на зона. Затова сега има-
ме проект за залесяване 
и на полетата в началото 

му. В сила е и една на-
редба, която се критику-
ва много, но всяко дърво, 
с дебелина на ствола 90 
см, не може да бъде от-
сечено.

Другият акцент в раз-
витието на града е опаз-
ването на културно-ис-
торическото наследство 
на Виена, обясни още 
Райндл. Традициите за 
съхраняването му да-
тира още от времето на 
Хабсбургската монар-
хия. Много от музеите 
във Виена, като Музея 
„Албертина“, Музея за 
модерно изкуство, Кул-
турно-историческия му-
зей, са собственост на 
държавата и тя се грижи 
за тях. Разбира се, опаз-
ването на тези ценности 
става в много тясно съ-
трудничество с община-
та. Общината има Музей 
на Виена, който разказва 
историята на столицата 
ни, но и прави тематични 
експозиции. Разположен 
е на много видно място 
- на площада „Карплац“, 
а в момента подготвяме 
проект за нова сграда и 
предстои Общинският 
съвет да вземе решение 
за строежа й.

мобили на наемателите 
на тези 100 къщи. „При 
това проектът „Катапулт“ 
е само за подготовка на 
кандидатстване на голе-
ми проекти, финансирани 
било от ЕС, било от ан-
глийското правителство, 
било от частни фондове“, 

обяснява проф. Спасов. 
Пловдивските разра-

ботки на части от проект 
за „умен град“ засега са 
финансирани от частни 
фирми и от държавния 
фонд „Наука“. Сумите 
са значително по-малки 
от парите, които заделя 

Нотингам за същата цел. 
Това в известна степен 
предопределя и насоката 
на работа на пловдивския 
екип от учени. „На прак-
тика ние работим вър-
ху „мозъка“ на „умния 
град“, плюс сензорната 
му част“, обяснява проф. 
Гриша Спасов. 

Той е убеден, че ака-
демичните разработки в 
Техническия университет 
най-вероятно ще бъдат 
използвани в Пловдив. 
Бихме подпомогнали об-
щина Пловдив в разрабо-
тване на базови проекти, 
които в бъдеще да търсят 
финансиране и реализа-
ция, обяснява проф. Спа-
сов. Научните разработки 
за „умен транспорт“ на-
пример могат не само да 
оптимизират трафика на 
града, но да служат като 
основа за развитието на 
градската пътна мрежа. 

И докато в научна-
та част проектът „Умен 
град“ е съизмерим със 
световните постижения в 
тази насока, българският 
бизнес все още не може 
да види преки печалби за 
себе си от внедряването 
на върховите технологии. 
цената на една сградна 
автоматизация на една 
„умна къща“ на Сименс 
например е съизмерима 
със стойността на обза-
веждането на един дом, 
обяснява професор Спа-
сов. Екипът на професо-
ра обаче използва друг 
подход, при който разхо-
дите за „поумняването“ 
на една къща могат да се 
сведат до суми между 500 
и 1000 лв. Това става чрез 
т. нар. отворени системи 
и е съвременна научна 
тенденция, която още не е 
съвсем готова за пазарно 
приложение. 

София става европейски град по модел на Виена

Учени искат да направят Пловдив smart city

В австрийската столица има 280 големи парка и общо над 2000 паркови пространства

Българската столица инвестира 4 млн. лв. повече за зеленина през тази година

Половината от площта на австрийския мегаполис са паркове
Томас Райндл, председател на Общинския съвет във Виена
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Разговаря 
Поли ВАСИЛЕВА

- Г-н Живков, преди 
12 месеца казахте, че 
2016-а ще бъде годи-
ната на селата от об-
щината. Предстоеше 
ремонт на сгради на 
кметства, читалища, 
храмове. Състоя ли се 
всичко това?

-  Д а ,  и з п ъ л н и х м е 
всичко, което предви-
дихме. Ремонтирахме 
сградите на читалищата 
в Смолянови, Д-р Йоси-
фово, Благово, Бездени-
ца, Николово. Санирах-
ме две училища, детска 
градина „Детелина“. 
Започна строежът на 
нова забавачка в квар-
тал „Кошарник“, която 
се финансира от прави-
телството на Швейца-
рия. Пред завършване 
са храмовете в селата 
Трифоново, Войници, 
Крапчене. Продължава 
изграждането на храма 
„Свети Дух“ в Монта-
на, който е завършен в 
груб строеж. Предстои 
вътрешно обзавеждане 
и изографисване. Пет 
улици успяхме да ре-
м о н т и р а м е  о с н о в н о 
„Димитър Ерийски“, „6 
септември“, „Янтра“, бу-
левард „Трети март“ и 
„Димитър Талев“. Те-
кущ ремонт направихме 
на 60 улици. За ремон-
та им бяхме заделили  
300 000 лв., но вложи-
хме 1,7 млн. лв. Един 
милион получихме от 
правителството специал-

но за реконструкция на 
улици.

- Получи ли масо-
вост  Националнат а 
програма за енергийна 
ефективност?

- В началото не. Хора-
та като че ли изчакваха. 
Но след като видяха как 
се променят жилищни-
те сгради, се раздвижи-
ха. Вече открихме 4 са-
нирани блока по тази 
програма, още 6 са пред 
завършване. Близо 600 
души живеят в обновени 
домове. След първите 
видими резултати в гра-

да бяха регистрирани 
46 нови сдружения на 
собственици. През тази 
и следващата година в 
града ще има още много 
санирани блокове.

- Как оценявате на-
правеното през изми-
налата година?

- Като много добро. 
Ако през 2015 г. успях-
ме да изпълним големия 
проект за обновление на 
водния цикъл, то през 
2016-а успяхме да про-
меним облика на града 
- ремонтирахме улици, 
паркове, площади, сел-

ски обществени сгради. 
Успяхме да изпълним и 
един сравнително висок 
бюджет - 33 млн. лв.

- Какво планирате да 
промените през 2017 г.?

 -  През 2017 г. има-
ме най-високия досе-
га бюджет на общината 
в Монтана - цели 35,5 
млн. лв., с 2,5 млн. лв. 
повече от миналогодиш-
ния.  Собствените ни 
приходи са 15,2 млн. лв., 
а останалите от субсиди-
ята от държавата. Про-
дължаваме ремонтите 
в града и общината. 2,5 

млн. лв. сме предвидили 
за ремонти на учили-
ща, читалища, храмове, 
улици, спортни и детски 
площадки, нови автобус-
ни спирки.

- Има ли общината 
сключени договори за 
финансиране на про-
екти от европейските 
фондове?

- Имаме сключени до-
говори за 8,1 млн. лв. 
Това са инвестиции, ко-
ито сме осигурили от 
програмите „Региони 
в растеж“, „Интеррег“, 
„Развитие на човеш-
ките ресурси“, Държа-
вен фонд „Земеделие“. 
Само 4 са проектите ни 
с партньори от общи-
ни в Сърбия. С тях ще 
изградим нови спортни 
и културни обекти. Ще 
продължим експонира-
нето на нашата римска 
крепост „Монтанезиум“, 
която искаме да превър-
нем в интересна турис-
тическа атракция. За са-
ниране на сгради през 
2017 г. ще разполагаме с 
тройно повече от сегаш-
ните 7 млн. лв. 

- Кое все пак е най-
важното, което общи-
ната ще изпълни през 
тази година?

- Ще открием втори 
технологичен парк. Той 
ще бъде разположен на 
изхода на града за Вра-
ца по главния път Е- 79. 
Монтана има технологи-
чен парк от 85 дка, който 
вече е запълнен с фирми. 
Всички парцели са ку-
пени или наети. Той се 
намира по пътя за Лом 

и е много известен сред 
чуждите инвеститори. 
Само през миналата го-
дина в него бяха открити 
два завода - на „Опти-
ком“ и на швейцарската 
фирма „Пале Монтех“ за 
производство на метал-
ни палети. С комплекса 
на „Оптиком“ Монтана 
се превърна в един от 
5-те центъра в страната 
за продажба и обслуж-
ване на селскостопанска 
техника. 

- За всичко ли стигат 
парите на една общи-
на?

- Не, не ни стигат па-
рите за всичко. За зим-
ното почистване напри-
мер не са достатъчни. 
Разполагаме със 73 000 
лв., от които сме полу-
чили 75%. При меки 
зими тези пари може и 
да стигнат, но при се-
гашната - не. Нашите 
13 снегорина навъртяха 
15 000 км по време на 
големия сняг при 260 км 
улична мрежа. Работни-
ците по чистотата дадо-
ха 2000 часа извънреден 
труд, за да чистят нощем 
пътищата. Веднага за-
почнахме да освобожда-
ваме улиците от снега. 
Извозихме 1650 куб. м 
сняг. Хвърлихме 240 т 
сол, при 80 т за цялата 
минала година. Затова 
ще настоявам пред На-
ционалното сдружение 
на общините в България 
средствата за зимното 
поддържане да бъдат 
увеличени. Същия про-
блем имат и други общи-
ни в региона и страната. 

РЕГИОНИ

Цвета ИВАНОВА

Повече от 5 часа във 
Видинския окръжен съд 
продължи четенето на 
обвинителния акт срещу 
уличените за виновни 
за взрива в завода за бо-
еприпаси „Миджур“ в 
село Горни Лом, избух-
нал на 1 октомври 2014 
г. Взривът отне живота 
на 15 души - 13 мъже 
и 2 жени, работници и 
ръководен екип. Обви-
нителният акт, който е 
от 100 страници, бе про-
четен при закрити врати 
заради държавните тай-
ни, които се съдържат 
в него. Делото ще про-
дължи до края на март 

с разпит на свидетели и 
вещи лица.

Изправените  пред 
съда Валери Митков, 
собственик на завода, 
Палма Иванова, отго-
ворник по безопасност-
та на труда в него, Бо-
жидар Василев, начал-
ник на служба КОС в 
МВР, и Ивелина Бах-
чеванова, бивш дирек-
тор в икономическото 
министерство, са ули-
чени във вина за смърт 
по непредпазливо ст.  
През декември м.г. съд-
ът предложи съкратено 
производство, но един 
от обвиняемите не се 
съгласи и делото про-
дължава по общия ред. 
Трябва да бъдат разпи-

тани 200 свидетели и 50 
вещи лица. Събраните 
материали са 152 тома.

48 от близките на за-
гиналите поискаха да 

бъдат конституирани 
като граждански ищци. 
Съдът уважи иска им, 
но отказа съвместно раз-
глеждане на граждан-

ските им искове. Това би 
усложнило наказател-
ния процес. Те могат да 
бъдат разгледани в от-
делно дело и ние ще на-
стояваме за това, обяви 
Александър Кашъмов, 
адвокат на шестима от 
близките на загиналите.

Близки на четирима 
от загиналите във взрива 
са завели дела и в Ад-

министративния съд на 
Видин срещу министер-
ствата на икономиката 
и отбраната и Минис-
терския съвет. С тях те 
искат обезщетения за 
вреди в размер от 200 
до 400 хиляди лева. Ад-
министративният съд е 
разгледал едно от тях, 
но още не е взел реше-
ние по иска. 

Златко Живков, кмет на община Монтана:

З л а т к о 
Ж и в к о в  е 
кмет на Мон-
тана за пети 
мандат. За-
вършил е ис-
т о р и я  в ъ в 
В ел и ко т ъ р -
новския уни-
в е р с и т е т . 
Бил е учител 
по история, 
директор на 
у ч и л и щ е  и 
директор на 
Регионалния 
образовате -
лен инспек -
торат. През 
1999 г. е из-
бран за първи 
път за кмет 
на Монтана. 
О т т о г а в а 
повтаря из-
бора си още 
четири пъти.

Продължаваме работата по обновлението на улици, сгради и паркове

Тази година разполагаме с най-големия бюджет досега

Уличиха четирима за взрива в завода за боеприпаси 
в с. Горни Лом
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Лилия ЛОЗАНОВА

Десет частни къщи - 
културни паметници, във 
Велико Търново са вече 
с нова визия. Те се на-
мират в старата част на 
града, по протежение на 
улиците „Независимост“, 
„Стефан Стамболов“ и 
„Михаил Кефалов“. В 
напреднала фаза е об-
новяването на още шест 
сгради, които са в същата 
градска зона. Строител-
ните работи са извърше-

ни през последните ня-
колко месеца.

Собствениците  на 
сградите получиха гра-
моти лично от кмета Да-
ниел Панов. Той им бла-
годари, че са откликнали 
на призива му за опазва-
не на културно-историче-
ското наследство на Ве-
лико Търново и съвестно 
са изпълни предписани-
ята на общината. Градо-
началникът отбеляза, че 
старите търновски къщи 
и улички са неизменна 
част от идентичността на 

града. Вече има одобрен 
проект за пълно обно-
вяване, благоустрояване 
и озеленяване на над 40 

улици и тротоари в Старо 
Търново. Строителните 
работи ще бъдат финан-
сирани по Оперативна 

програма „Региони в рас-
теж 2014-2020“. Специа-
листът по културно-исто-
рическо наследство арх. 
Румяна Брайнова споде-
ли, че подобни мащабни 
ремонти по вековните 
сгради са правени преди 
повече от 30 години. 

Специална комисия 
е проверила състояние-
то на 111 сгради частна 
собственост, които имат 
статут на недвижими 
културни ценности. Из-
дадени са 55 предписа-
ния за предприемане на 

необходимите ремонтни 
или обезопасителни дей-
ности. През пролетта ще 
бъдат предприети и про-
верки относно изпълне-
нието им. Новият Закон 
за културното наслед-
ство въвежда сериозни 
санкции за собственици, 
които не полагат необхо-
димите грижи за недви-
жими имоти - паметници 
на културата. Глобите за 
физически лица са меж-
ду 3 и 10 хил. лв., а за 
юридически лица - до  
30 000 лв.

Николай АНТОНОВ

Новият годишен бю-
джет на  община Пе -
трич според утвърдена-
та макрорамка възлиза 
на 32 856 861 лв. при  
28 692 935 лв. за минала-
та година. Предвидените 
средства за капиталови 
разходи са 4 228 634 лв., 
докато за 2016 г. сума-
та е била 1 825 981 лв., 
уточниха от общинската 
управа. Те включват и  
1 300 000 лв. за изграж-

дането на нов кооперати-
вен пазар в Петрич, като 
е осигурено външно фи-
нансиране от държавата. 

В бюджета за тази 
година приоритетно е 
заложено благоустроя-
ването на улици в реди-
ца селища на общината, 
както и довършване на 
канализацията в най-го-
лямото село - Първомай. 
Предвидени са  също 
средства за подобрява-
не на инфраструктурата 
и достъпа до разкрити-
те останки от античния 

град Хераклея Синтика 
в местността Рупите - 
един от най-интересните 
културно-исторически 
обекти в общината. Ин-
вестиционната програма 
включва осъществяване-
то и на други важни про-
екти. За обезпечаване на 
културния календар през 
годината са предвидени 
320 000 лв., а 400 000 лв. 
са отделени за спортните 
клубове и прояви. 

С новия бюджет общи-
на Петрич ще разплати 
също около един милион 

лева наследени стари за-
дължения, допълниха от 
администрацията. Към 
началото на тази година 

от 12 млн. лв. общо на-
трупани недобори през 
годините и поради изти-
чане на давност общи-

ната губи 710 000 лв. До 
края на годината се очак-
ва сумата да нарасне до  
1 200 000 лв.

Новият бюджет на Петрич с 4 млн. лв. 
над миналогодишния
Ремонт на улици и канализация са приоритет 
в строителната програма на общината

Лилия ЛОЗАНОВА

Община Горна Оря-
ховица ще кандидат-
ства по проект „Красива 
България“ за текущ ре-
монт на Народно чита-
лище „Напредък 1869“. 
Финансирането е не-
обходимо най-вече за 
реновиране на залата за 

репетиции и прилежа-
щите помещения, както 
и за подмяна на съоръ-
жения и инсталации. 
Предложението бе под-
крепено от общинските 
съветници в железни-
чарския град.

Стойността на про-
ектното предложение 
е 65 568 лв., като об-
щ и н а т а  о с и г у р я в а  

32 784 лв. съфинанси-
ране. Ръководството на 
читалището и община 
Горна Оряховица се ан-
гажират да не променят 
предназначението на 
помещенията за срок от 
5 г. след изпълнението 
на проекта по „Красива 
България“ и да се гри-
жат за поддръжката им. 

Читалище „Напредък 
1869“ е строено през 
1958 г., като залата за 
репетиции и помещени-
ята към нея са разполо-
жени в полуподземен 
етаж. Състоянието им 
е лошо и застрашават 
безопасността и здраве-
то на хората, което на-
лага ремонта. Той пред-
вижда подмяна на подо-
ви настилки, мазилка, 
шпакловка и облицовка 
на стени, поставяне на 
олекотени окачени та-
вани, цялостно обно-
вяване на санитарните 
помещения. 

Репетиционната зала и помещенията към нея се из-
ползват активно от танцовите формации на читалището

РЕГИОНИ

Николай АНТОНОВ

Кметът на община 
Банско Георги Иконо-
мов подписа договор за 
преустройство на съ-
ществуваща кухня и 
столова в сградата на 
ОУ „Св. Климент Ох-
ридски“ в гр. Добрини-
ще. След като повече 
от 10 години столовата 
в училището стои за-
творена, в нея вече са 
започнали ремонтните 
дейности. Те са на стой-

ност близо 106 000 лв., 
като средствата са оси-
гурени от общинския 
бюджет, информираха 
от общината.

Основно ще се реха-
билитират съществува-
щите помещения, пред-
назначени за изхранване 
на учениците. Проектът 
предвижда обособява-
нето на столова, в която 
ще има възможност ед-
новременно да се хра-
нят 94 души, както и 
разливна кухня, в която 
да се доставя храна от 

кухня-майка. Ще се ре-
монтират и прилежа-
щите санитарни поме-
щения. Срокът за из-
пълнение на ремонтите 
дейности е два месеца. 
С осъществяването на 
проекта учениците в 
най-голямото населено 
място след общинския 
център ще могат да се 
възползват от изцяло 
подновено помещение 
за топъл обяд, така, как-
то децата в Банско вече 
го правят, коментира 
кметът Икономов.

Модернизират читалище 
по „Красива България“

ГОРнА ОРяхОвИцА

Десет къщи – паметници на културата, във Велико Търново с подобрена визия

Преустройват столовата в училището 
в Добринище
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Когато чуете за къща в града, 
в съзнанието ви може би ведна-
га изниква онази малка къщич-
ка на мишока Стюърд Литъл от 
едноименния филм, притисната 
от масивните гиганти, които все 
повече завземат урбанизирани-
те територии.

Представете си обаче място, 
изпълнено с простор и зелени-
на, което се намира само някол-
ко метра от плажа. Спокойстви-
ето е изцяло ваше, а динамиката 
на града е само на 10 минути 
път с кола. Разполагате с две 
лично ваши градини и винаги 
имате място да паркирате авто-
мобила си.

Това не е утопия. Наскоро 
в бургаския район „Сарафово 
ЮГ“ завърши строителството 
на Atlantis Homes 2 - затво-
рен комплекс от градски къщи, 
т.нар. таунхауси.

Тази нова за България кон-
цепция в световен мащаб е по-
зната отдавна. Таунхаусите са 
група от къщи, които обикно-
вено са обединени в общ ком-
плекс. Модерните жилища са с 
обща архитектурна визия, като 
са долепени едно до друго. Сво-
ебразните къщи са напълно са-
мостоятелни и всяко домакин-
ство разполага със свой вход и 2 
собствени градини.

Именно комбинацията на 
тези два фактора е това, кое-
то прави градските къщи по-
желани от апартаментите и 
класическите къщи. В Atlantis 
Homes 2 всяко жилище има 
два етажа, които принадлежат 
изцяло на собственика. 

Високият брой на кражбите 
в индивидуалните селски къщи 
е фактор, който често отказва 
хората да пристъпят към по-
купка на подобен имот, а охра-

ната би излязла доста солено за 
семейния бюджет. 

От своя страна, таунхаусът 
се намира в затворен комплекс, 
обитаван целогодишно и от 
други живеещи. Тук отпадат 
всички притеснения, свързани 
с периодите, в които къщата се 
оставя необитаема. Друго пре-
димство е и контролираният 
достъп при централния вход. 
Така собствениците се любуват 
едновременно на самостоятел-
ност в дома си и предимството 
на постоянно обитавания и от 
други хора имот.

Когато говорим за класи-
ческа къща, един от най-клю-
човите въпроси е как ще бъде 
отоплявана. Таунхаусите имат 
сериозно предимство в това 
отношение, тъй като само две 
от стените са външни, което 
автоматично означава по-ниски 
сметки за ток.

Поддръжката на зелените 
пространства също е значител-
но по-лесна. Ако желаят, соб-
ствениците могат да си наемат 
градинар, който да ги отменя 
в тази работа и да си поделят 
разходите. 

За разлика от покупката на 
апартамент, където трябва да си 
купиш паркомясто отделно, при 
Atlantis Homes 2 паркомястото 
е безплатно.

Разпределението на този съ-
временен тип дом също не е за 
пренебрегване. Активният или 
спокоен живот в къщата са въ-
прос на личен избор. 

С влизането през вратата 
се оказвате във външната си 
градина - място, перфектно за 
барбекю, събиране с приятели 
или време, прекарано със се-
мейството. Той е преграден от 
останалите с висока и плътна 
естествена растителност, която 
дава усещане за уют и уеди-
нение. Влизайки в сградата, 
пред вас се намира просторна и 
светла всекидневна с кухненски 
бокс. На приземния етаж има 
още санитарен възел и килер. 
От другата страна на хола се 
намира вратата към втората гра-
дина. Там е идеалното място за 
сутрешно кафе и чаша прясно 
изцеден фреш или спокоен сле-
добед с любимата книга в ръка. 
Зелените пространства са и 
перфектно място за детска игра 
на напълно обезопасено място 
сред природата. Този тип жили-
ще е идеален и за всички, които 
има свой домашен любимец.

Второто ниво е отредено из-
цяло за спалните помещения. 
Можете да се отдадете на то-
тален релакс, за да отпочинете 
от напрегнатото ежедневие и 
да се заредите за новия ден. На 
този етаж се намира още един 

санитарен възел и тераса към с 
изглед към градината.

Класиката сред затворените 
комплекси обикновено е общ 
басейн. Неговата поддръжка 
обаче често е доста скъпа, а и 
кой има нужда от това, когато 
плажът е само на 100 метра 
от входната му врата. 

Именно заради това създате-
лите на Atlantis Homes 2 реша-
ват да заложат на нестандартно 
и природосъобразно решение. 
В централната част на компле-
кса изграждат алеи, изпълнени 
с дървета, цветя и храсти.

С ъ щ е в р е м е н н о  о б щ и т е 
пространства са сведени до ми-
нимум за сметка на по-големи 
лични градини. Това носи със 
себе си и един от най-големите 
плюсове - в комплекса няма 
такса поддръжка.

Atlantis Homes 2 е изграден 
в престижния район на Бургас 
- „Сарафово ЮГ“. През послед-
ните години инвеститорите на 
проекта от „Атлантис България 
Холдинг“ развиха уникална ин-
фраструктура в района. През 
2016 г. те изградиха цялостната 
канализация на района, както и 

чисто нова улица, която свързва 
новите сгради с основната път-
на артерия. 

Изключително положителен 
фактор е ниската плътност на 
застрояване, която е в пълен 
противовес с масовата урбани-
зация в централните градски 
части. В синхрон с това и сгра-
дите на компанията залагат на 
простора, както и на баланса 
между зелени и застроени пло-
щи, който е все по-рядко срещан 
сред новото строителство.

Разрастването на града в по-
сока Сарафово е вече факт. Мес-
тоположението на жилищата в 
рамките на Бургас определя тях-
ното лесно и бързо закупуване 
с ипотечен кредит, който по-
крива до 90% от стойността им. 
Поради покачилото се търсене 
на готови жилища прогнозите 
са до няколко години цените 
на имоти в новия район да се 
увеличат значително. Това оп-
ределя добрата ликвидност на 
жилищата - бърза продажба 
на цена около и над пазарната 
стойност на имота.

Много от купувачите купу-
ват жилища с ясната идея за 
добра инвестиция и бъдеща 
печалба. Те са привлечени и от 
факта, че на цената на апарта-
мент в крайморски квартал като 
„Лазур“, където плътността на 
застрояване е изключително 
висока, в „Сарафово ЮГ“ могат 
да си купят самостоятелна 
градска къща.

„Имаме купувачи не само от 
Бургас, но и от София, Пловдив 
и други големи градове. Значи-
телен брой от покупките са на-
правени от българи, които жи-
веят в чужбина. Като цяло по-
предприемчивите хора бързо 
се ориентират към успешната 
инвестиция. Все по-чести са 
случаите на клиенти, които из-
бират да вложат парите си в наш 
имот“, каза Елизавета Фучиджи, 
ръководител на търговския от-
дел на холдинга.

ИНВЕСТИцИИ

Atlantis Homes 2 в Бургас, или какво е таунхаус 
и защо да го предпочетем пред класическата къща?

Какво е таунхаус?

Лично пространство и 
сигурност

Значително 
по-малко разходи

Комфортен живот сред 
море от зеленина

Общи пространства сред 
естествена растителност

Защо инвестицията си 
струва?
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И з ку п у ва н е то  н а 
частни гори от държав-
ните горски предпри-
ятия е добра практика 
и трябва да бъде про-
дължена. Практиката 
показа,  че частните 
стопани имат малки 
по площ гори и не мо-
гат да ги управляват 
ефективно. Освен това 
те не могат да поддър-
жат горските терито-
рии в добро състоя-
ние. Това са изводите 
от проведения първи 
търг, сделките от кой-
то бяха финализира-
ни преди дни. С него 
в държавния фонд се 
включиха над 1100 дка 
гори във всички обла-
сти на страната при 

обща цена 580 хил. лв. 
През пролетта на тази 
година предстои да 
бъде обявен нов търг с 
бюджет от 1.1 млн. лв.

О с ъ щ е с т в е н и т е 
сделки са за 156 имота 
при средна цена от 519 
лв. за декар. Данните 
показват, че най-много 
сделки има в общини-
те Севлиево, Бургас, 
Габрово и Средец. С 
най-малко реализира-
ни сделки е Североиз-
точното държавно гор-
ско предприятие, което 
е успяло да купи само 
два имота от 6.5 дка в 
Шумен, като платената 
цена е 4250 лв. Соб-
ствениците тук искат 
значително по-високи 

цени от пазарните, тъй 
като се влияят от це-
ните на земеделските 
земи в този район.

Успоредно с изку-
пуването ще бъде про-
ведена и национална 
горска инвентаризация 
по стандартите на ЕС. 

От 28-те страни член-
ки само България и 
още една държава не 
са въвели тези норми. 
Пилотният проект ще 
се реализира в Южно-
то централно държав-
но предприятие и ще 
се финансира с 1 млн. 

евро от Европейската 
банка за възстановява-
не и развитие.

Провеждането на на-
ционалната инвента-
ризация на горите ще 
даде възможност да се 
направи точен анализ 
на мъртвата дървеси-

на, чиято площ през 
последните години се 
увеличава. Към момен-
та тя достига 360 хил. 
ха, което е около 3% от 
всички гори. На около 
1 млн. куб. м се изчис-
лява повалената дърве-
сина от лавини и сняг. 

Ускоряване на ин-
флацията и плавно на-
маление на безработи-
цата в България през 
2017 г. очаква Евро-
пейската комисия. Това 
е записано в зимната 
прогноза на институ-
цията за икономиката 
на Европейския съюз 
и еврозоната. Изводите 
са важни, тъй като те 
се използват при фор-
мирането на общата 
политика на ЕС.

През  тази  година 

прогнозите на ЕК са за 
край на продължител-
ния период на дефла-
ция в България. Инфла-
цията у нас се очаква 
да нарасне с 0,8% в ре-
зултат на увеличаване 
на вътрешното потреб-
ление и поскъпване на 
преработените храни 
и енергийните стоки. 
Прогнозата е инфла-
цията да се ускори до 
1,2% през 2018 г.

Експертите от Брюк-
сел запазват вече даде-

ните прогнози за расте-
жа на българската ико-
номика през 2017 г. и 
2018 г. Очакванията са 
ръстът на БВП през тях 
да е съответно с 2,9% и 
2,8%. След понижение 
с 0,5% през 2016 г. ин-
вестициите ще отбеле-
жат растеж през 2017 
г. поради по-доброто 
усвояване на европей-
ските средства. Съще-
временно приносът на 
нетния износ ще нама-
лява, тъй като повише-

нието на вътрешното 
търсене ще доведе и до 
нарастване на вноса.

ЕК прогнозира и по-
добряване на фискал-
ните показатели на 
страната. Въпреки че 
бюджетът отново ще се 
върне на дефицит през 
2017 г., той ще бъде 0,8 
на сто, а през 2018 г. 
ще падне до 0,7. Дър-
жавният дълг ще спад-
не от 29,4 процента от 
БВП през 2016 г. на 
26,3 през тази година и 
до 25,9% през 2018 г.

В документа се каз-
ва още, че разликата 

между доходите  на 
българите и на остана-
лите европейци се топи 
много бавно. Очаква-
нията на ЕК са поло-
жителните тенденции 
на пазара на труда у 
нас да продължат. На-
растването на заетост-
та заедно с намалява-
нето на работната сила 
ще обуслови по-ната-
тъшния спад в ниво-
то на безработица до 
7,1% през настоящата 
година, като се очаква 
ново понижение на ко-
ефициента догодина до 
ниво от 6,8%.

Горските площи у нас заемат 4.2 млн. хектара, което е 
37% от територията на страната

Туризмът е сред малкото отрасли, при които темповете 
на развитие ще се забавят

ИКОНОМИКА

Повишеното потребление в страната 
ще доведе до увеличаване на вноса

За България краят на периода с дефлация приближава

За  първи  път  от 
2008 г. насам прог-
нозата на комисията 
сочи икономически 
растеж във всички 
страни от ЕС за це-
лия прогнозен период 
(2016-2018 г.). Очак-
ва се, че дори иконо-
миките на държавите, 
засегнати най-силно 
от рецесията, да пре-
минат отново към рас-
теж. Поскъпването на 
щатския долар и по-

високите дългосроч-
ни лихвени проценти 
обаче могат да дове-
дат до задълбочаване 
на различията в тем-
повете на растеж меж-
ду страните от съюза.

И ко н ом и ч е с ко т о 
възстановяване  ще 
продължи. Очаква се 
растежът в ЕС през 
следващата година да 
достигне 1,8 процен-
та, а в еврозоната - 
1,6%.

ТЕнДЕнцИИ

Държавата продължава изкупуването на гори

европейската комисия:
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Ето и въпросите, които 
зададохме към дирекция 
„Технически правила и 
норми“ към Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството:

В отговор на поста-
вени от Вас въпроси към 
Дирекция „Технически 
правила и норми“ към 
Министерството на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството от-
носно промените в нор-
мативната уредба, каса-
еща изискванията към 
влаганите строителни 

материали в строежи-
те, предоставяме след-
ната информация:

Съгласно Наредба № 
РД-02-20-1 от 2015 г. от 
5 февруари 2015 г. за ус-
ловията и реда за влагане 
на строителни продукти 
в строежите на Републи-
ка България (Наредба 
№ РД-02-20-1 от 2015 г.) 
строителните продукти 
се влагат в строежите въз 
основа на съставени от 
производителя деклара-

ции: за експлоатационни-
те показатели, за характе-
ристиките на строителния 
продукт, за съответствие 
с изискванията на инвес-
тиционния проект за кон-
кретния строеж), които 
следва да демонстрират 
съответствие с български-
те национални изисквания 
по отношение на предви-
дената употреба или упо-
треби на продукта. Де-
кларациите съдържат съ-
ществена информация за 
експлоатационните пока-
затели/характеристиките 
на строителния продукт, 
декларирани за негова-
та конкретна употреба. 
Именно тя позволява на 
проектантите, възложи-
телите и строителите да 
направят правилния избор 
на строителни продукти и 

дава възможност за осъ-
ществяване на контрол на 
предвижданите и влагани-
те в строежа строителни 
продукти. 

Новите  моменти  в 
създадената нормативна 
уредба са свързани с из-
даването на заповед на 
министъра на регионал-
ното развитие и благоу-
стройството, в която са 
определени българските 
национални изисквания 
за влагането на строител-
ни продукти в строежите 
във връзка с предвидената 
им употреба. Заповедта 
включва списък с наци-
онални приложения към 
европейски стандарти и 
национални изисквания, в 
които са посочени задъл-
жителните за деклариране 
експлоатационни показа-

тели/характеристики на 
голям брой строителни 
продукти, определени 
чрез нива и класове. Тя 
може да бъде намерена на 
сайта на Министерството 
на регионалното разви-
тие и благоустройството 
в раздел Звено за контакт 
относно продукти в строи-
телството. 

В нормативната уредба 
по устройство на терито-
рията са залегнали усло-
вия за ефективен контрол 
за опазване на живота и 
здравето на хората, както 
и безопасност в случай на 
пожар.

Законът за устройство 
на територията (ЗУТ) в 
чл. 169, ал. 1 определя, че 
строежите се проектират, 
изпълняват и поддържат 
в съответствие с основ-

ните изисквания към тях, 
определени в приложе-
ние І на Регламент (ЕС) № 
305/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета от 
9 март 2011 г. за опреде-
ляне на хармонизирани 
условия за предлагането 
на пазара на строителни 
продукти. Съгласно при-
ложение І на регламен-
та строежите като цяло и 
като отделни части тряб-
ва да са годни за предви-
дената за тях употреба, 
като по-специално се взе-
мат предвид здравето и 
безопасността на лицата, 
участващи в целия жизнен 
цикъл на строежите. При 
условие че е налице нор-
мално поддържане, стро-
ежите трябва да отговарят 
на основните изисквания 
в продължение на един 

икономически обоснован 
период на експлоатация, в 
това число на основните 
изисквания „Безопасност 
в случай на пожар“ и на 
„Хигиена, здраве и околна 
среда“.

Съгласно чл. 169а от 
ЗУТ в строежите се влагат 
само строителни проду-
кти, които осигуряват из-
пълнението на основните 
изисквания към строежите 
и отговарят на изисквани-
ята, определени със Зако-
на за техническите изис-
квания към продуктите и с 
Наредба № РД-02-20-1 от 
5 февруари 2015 г. 

Съгласно чл. 4, ал. 2 от 
тази наредба деклараци-
ите, които придружават 
строителните продукти, 
следва да доказват съот-
ветствие с българските 

национални изисквания за 
употребата на строителен 
продукт, които са опре-
делени с нормативните 
актове за проектиране, из-
пълнение, контрол и под-
държане на строежите, ко-
гато съдържат изисквания 
към строителните проду-
кти, в т. ч. изискванията на 
Наредба № Iз-1971 от 29 
октомври 2009 г. за строи-
телно-технически правила 
и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар.

Съгласно чл. 7 от На-
редба № РД-02-20-1 от 
2015 г. контролът на пред-
вижданите и влаганите 
в строежите строителни 
продукти, с които се оси-
гурява изпълнението на 
основните изисквания към 
строежите, се осъщест-
вява от консултанта или 

експертния съвет на одо-
бряващата администрация 
при извършване на оцен-
ката на съответствието на 
инвестиционните проекти. 
Контрол може да бъде из-
вършван и от консултанта 
или техническия ръково-
дител при упражняване на 
строителен надзор по реда 
на ЗУТ.

Административният 
контрол на строителните 
продукти при проектира-
нето и строителството се 
осъществява от органи-
те по чл. 220 - чл. 223 на 
ЗУТ. Съгласно ЗУТ адми-
нистративният контрол 
на строителните проду-
кти при проектирането 
и строителството се осъ-
ществява от началника на 
Дирекцията за национален 
и строителен контрол, съ-

ответно от кмета на об-
щината, в зависимост от 
категорията на строежа. 
Съгласно чл. 163, ал. 2, 
т. 2 от ЗУТ строителят 
носи отговорност за из-
пълнението на строител-
ните и монтажните работи 
с материали, изделия и 
продукти в съответствие 
с основните изисквания 
към строежите, както и за 
спазване на технологични-
те изисквания за влагането 
им.

За строежите от първа, 
втора и трета категория 
началникът на Дирекцията 
за национален строителен 
контрол или упълномо-
щено от него длъжностно 
лице забранява влагането 
на строителни продукти, 
които не са оценени за 
съответствие с основните 
изисквания към строежи-
те, и извършва проверки 
в местата за производство 
на строителни продукти 
(чл. 222, ал. 1, т. 5 от ЗУТ).

За строежите от четвър-
та, пета и шеста категория 
кметът на общината (ра-
йона) или упълномоще-
но от него длъжностно 
лице забранява влагането 
на строителни продукти, 
които не са оценени за 
съответствие със същест-
вените изисквания към 
строежите и не отгова-
рят на изискванията на 
чл. 169а, ал. 1, и извършва 
проверки в местата за про-
изводство на строителни 
продукти (чл. 223, ал. 1, т. 
5 от ЗУТ).

Наредба № 3 от 31 юли 
2003 г. за съставяне на ак-
тове и протоколи по време 
на строителството (На-
редба № 3 от 2003 г.) оп-
ределя условията и реда 
за съставяне на актове и 
протоколи в строителния 
процес (за приемане на 
завършени видове строи-
телни и монтажни работи 
при изпълнението на стро-
ежите, на отделни етапи 
или части от тях). Съглас-
но чл. 4, ал. 1 на Наредба  
№ 3 от 2003 г. лицата, 
участници в строителство-
то - възложител, строител, 
проектант, консултант, фи-
зическото лице, упражня-
ващо технически контрол 
за част „Конструктивна“, 
технически ръководител, 
доставчик, както и опре-
делените с тази наредба 
лица, съставят актовете 
и протоколите непосред-
ствено след извършените 
проверки, огледи и измер-
вания на място само ко-
гато са постигнати изис-
кванията към строежите 
по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 на 
ЗУТ за съответните извър-
шени строителни и мон-
тажни работи. 

СТАНДАРТИ

Бум на пожари в сгради без коминни системи,    гражданите в неведение за риска
Институциите допускат порочната практика вместо безопасни        съоръжения да се ползват въздуховодиВ разгара на отоплителния сезон ряз-

ко зачестиха случаите на пожари, тръг-
нали от неизправни комини. Масова прак-
тика у нас е сградите да ползват въздухо-
води вместо нужните безопасни коминни 
системи. Това е поводът да отправим 
питане към институциите какви мерки 
се предприемат и кой следи за безопас-
ността на тези строителни елементи.

♦  П е р и од и ч н о 
представители на Ди-
рекция „Технически 
правила и норми“ 
към МРРБ участ -
ват като лекторите в 
организирани прак-
тически курсове за 
изискванията при 
влаганите строител-
ни материали в стро-
ежите. Кои са новите 
моменти в норматив-
ната уредба?

♦ Обществена тай-
на е, че над 90% от 
сградите у нас напри-
мер се изграждат не с 
коминни системи, а с 
„коминни тела“, кои-
то всъщност са венти-
лационни. Редно ли е 
да се допуска това?

♦ Как МРРБ се от-
нася към подобни на-
рушения и какви са 
санкциите?

♦ Случва ли се въ-
веждане в експлоата-
ция на сгради, в ко-
ито комините не са 
енергоефективни и 
са пожароопасни, тъй 
като се изграждат от 
вентилационни тела? 

♦ Във връзка с мер-
ките срещу замърся-
ването на въздуха от 
Брюксел препоръч-
ват монтирането на 
специални филтри на 
комините, които да 
ограничат вредните 
емисии. Как ще се 
приложи това у нас, 
след като комините 
съществуват само по 
документи, а са изгра-
дени като вентилации 
или аспирация?
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Съгласно чл. 7, ал. 3, т. 
12 от Наредба № 3 от 2003 
г. акт за установяване на 
всички видове строител-
ни и монтажни работи, 
подлежащи на закриване, 
удостоверяващ, че са по-
стигнати изискванията на 
проекта (приложение № 
12 към посочения член), 
се съставя от строителя, 
проектантите по съответ-
ната част и технически 
правоспособните физи-
чески лица по съответ-
ните части към лицето, 
упражняващо строителен 
надзор. Актът съдържа 
данни за всички извърше-
ни строителни и монтаж-
ни работи (скрити работи), 
които подлежат на закри-
ване или чието количество 
и качество по-късно не 
може да бъде установено 
при закриването им с пос-
ледващите технологични 
операции, процеси, работи 
и др. Актът се съставя за 
тези видове скрити рабо-
ти, необходими за правил-
ната оценка на строежа, 
етапа или на частта от 
него по спазване на изис-
кванията за безопасност 

и за експлоатационната 
му пригодност съобразно 
действащата нормативна 
уредба.

Актовете и протоколи-
те се подписват от със-
тавителите и присъства-
лите лица, които носят 
солидарна отговорност за 
достоверността на съдър-
жащите се в тях данни, 
съгласно чл. 4, ал. 4 от На-
редба № 3 от 2003 г.

Съгласно чл. 13, ал. 2 
от Наредба № 2 от 31 юли 
2003 г. за въвеждане в екс-
плоатация на строежите 
в Република България и 
минимални гаранцион-
ни срокове за изпълне-
ни строителни и монтаж-
ни работи, съоръжения 
и  строителни обекти 
(Наредба № 2 от 2003 г.) 
Държавната приемателна 
комисия, назначена за съ-
ставяне на протокол (об-
разец 16) за установяване 
годността за ползване на 
строежа (съгласно изис-
кванията на чл. 7, ал. 3, 
т. 16 от Наредба № 3 от 
2003 г.), установява из-
пълнението на строежа и 
неговата функционална 

пригодност съобразно из-
даденото разрешение за 
строеж, одобрените про-
екти или заверената екзе-
кутивна документация и 
действащата нормативна 
уредба по изпълнението и 
приемането на строител-
ството и в съответствие с 
изискванията на чл. 169, 
ал. 1 и ал. 3 на ЗУТ. 

Следва да се има пред-
вид, че в състава на дър-
жавната приемателна ко-
мисия за жилищни сгради 
задължително се включват 
и представители на Главна 
дирекция „Пожарна безо-
пасност и защита на насе-
лението“ и на Районната 
здравна инспекция. 

Държавната приемател-
на комисия съставя прото-
кол (образец 16) с реше-
ние за отказ за приемане 
на строежа, когато строеж-
ът или части от него не са 
изпълнени в съответствие 
с изискванията на чл. 169, 
ал. 1 и ал. 3 на ЗУТ.

От всичко гореизложе-
ното е видно, че в нор-
мативната уредба по ус-
тройство на територията 
са разписани задължения-

та на всички участници в 
строителния процес. Ако 
те спазват задълженията 
си във всеки един етап на 
строителния процес, не 
би следвало в строежите 
да се влагат строителни 
продукти, които не отго-
варят на изискванията на 
нормативната уредба и са 
пожароопасни или енерго-
неефективни.

За комини и коминни 
системи има различни 
хармонизирани стандарти 
от приложното поле на Ре-
гламент (ЕС) № 305/2011, 
в зависимост от предви-
дената им употреба, усло-
вията, при които работят, 
и материалите, които се 
използват за направата на 
коминните системи, като 

EN 1806, EN 14471, EN 
13063, EN 1858 и др. В 
стандартите са включени 
изисквания за изпитване, 
маркировка и контрол. За 
влагането в строежите на 
комини и коминни систе-
ми, произведени по хар-
монизиран стандарт, се 
изисква декларация за екс-
плоатационни показатели. 
Именно съдържанието на 
декларациите за строител-
ните продукти и нацио-
налните изисквания, опре-
делени за тях, са главните 
акценти на предстоящото 
обучение. 

Във връзка с мерките 
срещу замърсяването на 
въздуха и ограничаването 
на вредните емисии в на-
ционалното приложение 

към БДС EN 13240, който 
се отнася за отоплителни 
уреди за помещения, ра-
ботещи на твърдо гориво, 
са дадени изискванията за 
емисиите на въглероден 
оксид (СО), отделен в из-
горелите газове, и коефи-
циента на полезно дейст-
вие на уреда. Действащото 
национално приложение е 
от 2012 г. и в момента се 
преработва. В новия про-
ект са заложени по-строги 
изисквания, като гранич-
ните нива на емисиите на 
CO в димните газове за 
уреди с водонагревател и 
за уреди без водонагрева-
тел са различни. Очаква се 
новото национално прило-
жение да бъде публикува-
но през март 2017 г.

Бум на пожари в сгради без коминни системи,    гражданите в неведение за риска
Институциите допускат порочната практика вместо безопасни        съоръжения да се ползват въздуховоди

- Инж. Лилов, допус-
ка ли се у нас прак-
тиката въздуховодите 
в сградите, най-вече 
в блоковете и в коо-
перациите, да бъдат 
ползвани за комини? 
Какви рискове крие 
това?

- Да, за съжаление 
това се е превърнало 
в обичайна практика. 
Реално погледнато, в 
кооперациите се проек-
тират и изграждат въз-
духоводи, които служат 
и като комини за димо-
отвеждане. Най-общо 
казано, коминът е та-
къв строителен елемент, 
през който преминават 
продукти от  горене.  
Вентилационната сис-
тема или един въздухо-
вод е друг продукт, през 
който преминава въздух 
в по-топло, в по-студено 
състояние от вентили-
ране на различни поме-
щения. Така че комини-
те се използват, когато 
имаме горене, а всичко 
друго са вентилационни 
системи и въздуховоди.

Рисковете са големи, 
първо материалът, от 
който са изработени, 
не може да издържи на 
такива температурни 

разлики и процеси, на 
които би трябвало да 
издържи една коминна 
система, тъй като това е 
нейното предназначение 
- има риск от пожар. На 
второ място, замърсява-
нето на въздуха зависи 
не само от горивото, а и 
от това дали има пълно 
изгаряне и коефициен-
тът на полезно действие 
на уреда са силно по-
влияни от тягата, която 
създава коминът, т.е., 
ако коминът е съобра-
зен с горивната камера 
(печка, камина, котел), 
то тя не само ще е по-
икономична, но и ще 
има по-пълно изгаря-
не и така изхвърлени-
те вредни вещества във 
въздуха ще са по-малко. 

- Редно ли е комини-
те масово да се правят 
от т.нар. коминни тела 
или от тухли. Защо 
българинът все още 
няма култура за ко-
минните системи?

- Тъй наречените „ко-
минни тела “ са абсо-
лютно неподходящи за 
изграждане на комин 
за димоотвеждане. Те 
могат да се ползват за 
вентилация на бани,  
кухни и т.н., но не и за 

отвеждане на димни га-
зове. Исторически по-
гледнато, в България, 
пък и в Европа старите 
комини са изграждани 
с плътни тухли. Тен-
денциите обаче в отоп-
лителната техника през 
последните десетилетия 
и стремежите към подо-
бряване на енергийната 
ефективност доведоха 
до използване на все 
по-високоефективни 
отоплителни котли и 
горивни камери. Тези 
уреди работят с все по-
ниска температура на 
димните газове, които 
трябва много бързо да 
се отведат от комина, 
преди да се охладят и 
да започнат да конден-
зират по стените. Това 
изисква използването на 
коминни системи, които 
са топлоизолирани, не 
позволяват охлаждане и 
получаване на конденз в 
комина.

Според мен крайният 
потребител не е длъ-
жен да има култура на 
изграждане на коминни 
системи, но специали-
стите, проектиращи и 
изграждащи сгради - да. 
Ако погледнем стари-
те блокове, ще видим, 

че за всеки апартамент 
е изграждан минимум 
един индивидуален за 
него комин от тухли, в 
повечето случаи и по-
вече от един. През 90-те 
години се появяват бе-
тонните блокчета, т.нар. 
коминни тела, които на-
влизат с идеята, че мо-
гат да се ползват с уни-
версално приложение 
за вентилация и димо-
отвеждане, и най-вече 
заемат малка жилищна 
площ, което е огромен 
плюс от архитектурна и 
строителна гледна точ-
ка. За съжаление обаче 
те нямат качества и не 
могат да се ползват за 
отвеждане на димни га-
зове по пожаробезопа-
сен и енергоефективен 
- екологичен начин. 

-  Некачествените 
комини са сред чести-
те причини за пожари. 
Прави ли се компро-
мис с безопасността на 
комините? Кой и защо 
не осъществява надле-
жен контрол?

- Бих могъл да кажа, 
че некачествените ко-
мини са най-честите 
причини за пожари и 
това е резултат от не-
добрия контрол, който 

се осъществява от стра-
на на държавните орга-
ни. В Германия и почти 
всички европейски дър-
жави при въвеждане в 
експлоатация на нова 
сграда комините спе-
циално и задължително 
се проверяват от надзо-
рен орган, в Хърватска 
например се изгражда 
задължително втори ре-
зервен комин във всяко 
жилище. 

- Какъв е съветът 
Ви към хората за пра-
вилен избор на на -
деждни, пожаробезо-
пасни и енергоефек-
тивни коминни систе-
ми? 

- Примерите и случа-
ите на пожари, възник-
нали от некачествени 
комини, през последни-
те години са все повече 
и зачестяват. Съветът 
ми към хората и най-
вече специалистите е 
да обърнат по-сериозно 
внимание на този неза-
бележим с просто око, 
но много важен елемент 
в една сграда. Реално 
погледнато, стойността 
на една коминна систе-
ма в сграда е изключи-
телно ниска на фона на 
цялата инвестиция (2-4 

евро/кв.м), но пробле-
мите, които могат да 
възникнат, са огромни и 
скъпоструващи, прераз-
ход на гориво, замърся-
ване на околната среда, 
включително риск за 
живота и здравето. 

- Колко е важна ро-
лята на комина за ко-
ефициента на полезно 
действие на горивната 
камера най-общо ка-
зано (печка, камина, 
котел), а оттам и за 
екологичната работа 
на съответния уред? 

- Коминът и горив-
ната камера са една 
обща взаимосвързана 
система. Бързото и без-
проблемно отвеждане 
на димните газове е за-
дължително условие за 
достигане на висок ко-
ефициент на полезно 
действие на горивната 
камера. Имаме много 
примери на комини, ко-
ито не „теглят“ добре, 
защото са изградени от 
неподходящи материа-
ли, което води до непъ-
лен процес на горене в 
горивната камера, а от-
там и на по-нисък КПД 
на уреда, а и по-висок 
разход на гориво за ото-
пление. 

Пожаробезопасни и екологични коминни системи или въздуховоди!?
Инж. Пламен Лилов:
МнЕнИЕТО нА ЕКСПЕРТА
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Работният  кът,  кабинет 
или офис в дома стават необ-
ходимост за все повече хора. 
Предизвикателство за инте-
риорните дизайнери е да обо-
собят такова помещение като 
ненатрапчива и хармонична 
част на жилището, за която не 
е жертван домашен уют. Добре 
е организирането на работното 
място да е в унисон с цялостния 
интериор и стил на апартамента 
или къщата. Най-удачно е при 
възможност работната зона да 
е самостоятелно помещение. 
Много често обаче се налага 
домашният кабинет да е обосо-
бен като част от друга жилищ-
на стая - спалня, дневна или 
таванско пространство. Хората 
предпочитат да отделят място 
за бюро и компютър в спалнята 

си в близост до прозорците и 
голямата тераса. За други пък 
подобен кът може да се обо-
соби както в коридора, така 
и под верандата на открито. 
Каквото и да изберете, съветът 
е: освободете си терен, така че 
да може да направите поне ня-
колко крачки около домашния 
си офис, без да се препъвате 
в нищо. Формулата е: Повече 
въздух - повече спокойствие - 
по-голяма ефективност. Нишите 
в жилището са добро място за 
потенциален работен кът, неза-
висимо дали са в коридор, или 
някоя от стаите. Те са добро 

място за „вграждане“ на офис. 
А с врата тип „хармоника“ лес-
но може да го прикриете и из-
олирате след приключване на 
задачите си. 

Естествената светлина е от 
значение за всеки работен офис. 
Прекрасно е, ако може да го 
позиционирате близо до някой 
от прозорците в дома, но така, 
че техниката да е с гръб към 
светлината. При всички случаи 
настолно осветително тяло е до-
бро решение, а и възможност да 
придадете колорит на мястото 
край бюрото си вкъщи.

При организиране на кабинет 
в жилището трябва да се съо-
бразите, че най-вероятно той ще 
се използва от повече от един 
член на семейството. Това е от 
особено значение и при подбора 
на мебелите. Заложете на прак-
тичното, съветват дизайнерите. 
Бягайте от тежките бюра и офис 
стелажи. Използвайте олекоте-
ни варианти, за да внесете ред и 
да поберете работната докумен-
тация. Кутии, плетени големи 
панери и дори керамични ка-
шпи в подходяща форма могат 
да ви свършат чудесна работа. 
Картини, артпредмети, фотоси в 
красиви рамки или оригинални 
офисни принадлежности при-
дават идентичност и творчески 
дух на работния кът у дома. 

Нишите в жилището са добро място за потенциален кабинет, съветват дизайнери

ИНТЕРИОР

Предизвикателството - работен офис у дома
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Остров Лансароте е известен 
на туристите със своите полета 
от застинала лава и необикно-
вена геология, ярко слънце и 
лазурносиньо море. Наскоро 
обаче той прибави към атрак-
циите си още една - потопения 
свят на Museo Atlántico. Нео-
бичайният музей е разположен 
под водата на дълбочина между 
12 и 15 м върху площ от 2500 
кв. м, а експонатите могат да 
бъдат разгледани със специална 
лодка с прозрачно дъно или с 
помощта на водолаз и съответ-
ното оборудване.

Всички творби са дело на 
британския скулптор Джейсън 
Тейлър, който вече е създал 
подобни инсталации в Канкун, 
Мексико и Гренада, в Западна 
Индия. Тейлър е свалил на дъ-
ното цели композиции, които 
изобразяват ситуации от все-
кидневието ни. Статуите са с 
човешки ръст и са изваяни от 
много инертен тип морски ци-
мент, запазващ устойчивостта 
си в продължение на стотици 
години. Британският артист 
избягва да използва метали в 
работата си, защото те са коро-
зивни и замърсяват околната 
среда. целта на твореца е да 
обърне внимание на проблеми-
те, с които е свързан животът 

на морските обитатели.
Избраният район се намира в 

защитен биосферен резерват от 
ЮНЕСКО. Основната идея на 
експонатите на подводния му-
зей всъщност е те да се превър-
нат в изкуствен риф, позволя-
ващ на местните морски видове 
да продължат да се възпроиз-
веждат. За мащабните си про-
екти Джейсън Тейлър избира 
само места, които описва като 
пусти. Понякога ги разполага 
така, че да отклони вниманието 
на туристите от пренаселени с 
посетители райони и да ги при-
мами далеч от морски зони с 
крехко биологично равновесие.

Атлантическият музей е по-
брал общо 400 фигури. Една 
голяма част от тях са „заети“ 
с обичайните туристически 
занимания - разхождат се с 
раници, снимат наоколо и дори 
си правят селфита. Любопитна 
инсталация, озаглавена „Салът 
на Лампедуза“, изобразява лод-
ка с отчаяни хора, които сякаш 
очакват помощта ни - алюзия 
за продължаващата бежанска 
криза. Има и няколко хибридни 
скулптури - получовеци-полу-
кактуси, които символизират 
симбиозата между човека и 
природата. Инсталацията „Ру-
бикон“ пък представлява група 

от 35 човешки фигури, които 
са застинали, ходейки в една 
посока между вълните. Нейна-
та тема са климатичните про-
блеми, а идеята на автора е, че 
няма връщане назад.

Морските обитатели вече са 
свикнали с новите потопени 
фигури и ги заобикалят без 
страх. Тейлър се надява музеят 
да стане популярна атракция и 
сред гмуркачите.

ЕКСТЕРИОР

Той е разположен край бреговете на остров Лансароте на дълбочина от около 15 метра

Първият подводен музей в 
Европа вече посреща туристи
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Седмичен хороскоп за периода 20-26 февруари

В голяма степен дела-
та ви ще зависят от ва-
шата активност и жела-
ние. Ще се възползвате 
от ситуациите, като ги 
насочвате в своя полза. 
Добре е да анализирате 
отминалите събития и 
набележите стратегията 
си за действията, които 
планирате. Реализмът 
ще ви помогне да види-

те къде сте и доколко 
намеренията отговарят 
на възможностите.

На мнозина ще им се 
наложи да се приспосо-
бят към някои промени 
в начина си на живот. 
Опитайте се да не при-
емате лично критиките, 
отправени ви от начал-
ници и делови партньо-
ри. 

Преценете 
реално

Насочете усилията си 
в утвърждаване на пози-
ции, върху които работите 
от много време. Склонни 
сте да рискувате в мате-
риално отношение. Съ-
битията са така сложени, 
че трябва да разчитате 
единствено на себе си. Не 
е препоръчително да тър-
сите вина в другите, ако 
пъзелът не се подреди.

Освободете се от въ-
трешните си противо-
речия, щом се стреми-
те да постигнете нещо 
конкретно в материален 
план. Колкото по-песте-
ливи сте в думите, тол-
кова е по-малка вероят-
ността да издадете свой 
замисъл на недоброжела-
тел, който да ви попречи 
в реализацията.

Разчитайте на 
себе си

Като цяло през следва-
щия седемдневен период 
ще имате шанс. Възможно 
е от конкурентна фирма 
да ви предложат по-до-
бри възможности за рабо-
та и повишаване на ква-
лификацията, което със 
сигурност ще доведе до 
поредица от още положи-
телни промени в бъдеще. 
Постарайте се да постиг-

нете добри условия, за да 
получите и подобаващо 
финансово изражение.

Склонността ви да екс-
периментирате в любовта 
може да ви подведе. Не 
започвайте авантюра с 
колега - това няма да ви 
изведе на добър край, а 
само ще създаде напреже-
ние и неприятности при 
двамата. 

Забежки с 
колега

Бизнесът ви ще се 
развива предсказуемо - 
без изненади от колеги 
и партньори. Следваща-
та седмица не е подхо-
дяща за инвестиции и 
ремонти. Ще се изпра-
вите пред дълго отлаган 
материален проблем. 
Ще трябва да смените 
тактиката и да отстъпи-
те пред предложенията 

на другите. Направете 
което те искат - след 
време ще се убедите, че 
това е било правилното 
решение за момента.

По отношение на 
любовта ще бъдете в 
подчинена позиция. Не 
мрънкайте и не се про-
тивопоставяйте, защото 
е сигурно, че ще загу-
бите!

В началото на седми-
цата мнозина от роде-
ните под този зодиака-
лен знак ще бъдат из-
правени пред трудности 
в професионалната сфе-
ра, които ще подложат 
на изпитание емоцио-
налната издръжливост. 
Добре е да подобрите 
своята квалификация и 
да вдигнете критериите 

към себе си.
Не пръскайте парите 

си за вещи, които за вас 
не са от първа необхо-
димост. Ще постигнете 
стабилност както в про-
фесионалната сфера, 
така и в личния живот. 
Предстои ви уикенд, 
пълен с изненади. Но 
при условие, че го пре-
карате с приятели.

Постигате 
стабилност

Стремете се да оста-
нете верни на себе си, 
дори и да сте предизви-
кани от близки прияте-
ли. Ако имате конкрет-
ни успехи на работното 
място, не вирете нос. 
Доверието, което сте 
оставили у партньорите 
си, ще бъде разклатено, 
ако не проявите отго-
ворност. 

В любовта не се до-
верявайте лесно, осо-
бено ако интимната ви 
връзка е отскоро. Не се 
доверявайте и на хора, 
които не познавате до-
бре, особено в края на 
седмицата. На някои 
ще им се наложи спеш-
но пътуване, свърза-
но със здравословното 
състояние на близък. 

Не вирете нос

Дните от вторник до 
четвъртък са подходя-
щи да планирате работа-
та си в няколко насоки, 
свързани с професио-
налното ви занимание. 
Другите очакват пове-
че усилия и иновати-
вен подход. Лесно ще 
печелите доверието на 
високопоставени осо-
би, и то благодарение на 

концентрацията и спо-
собността да изпипвате 
детайлите. Вероятно е 
да установите контакти, 
които в бъдеще ще се 
развият по благоприя-
тен начин. Свалете мас-
ката и бъдете себе си!

Може да се появят 
здравословни проблеми 
и затова вземете преван-
тивни мерки. 

Свалете маската

От 22 до 24 февруари 
бъдете внимателни и не 
рискувайте в нищо. Вли-
янието на звездите ще 
ви направи по-твърди, 
по-проницателни и по-
упорити. Ще проявите 
прецизност в действията 
си, което ще ви доне-
се широко признание и 
одобрение.

Ще настъпи подобре-

ние на отношенията ви 
с партньора. Промяната 
във вас ще окаже мно-
го добро впечатление 
и любимият ви човек 
ще започне да проявява 
повече внимание. В ре-
зултат на това ще имате 
желание всички да ви 
гледат и ще искате не-
прекъснато да чувате 
суперлативи за себе си.

Промяна към 
добро

Ще имате възмож-
ност внимателно да пла-
нирате предстоящите 
си ходове в професио-
налната сфера. Напълно 
възможно е част от вас 
да станат жертва на не-
доброжелателни колеги. 
Но нищо няма да е с не-
гативен знак до момен-
та, в който не го при-
емете за такова. Всяка 

неправилно преценена 
дума може да се обър-
не срещу вас. Ще ус-
тановите нови работни 
контакти, които много 
скоро ще ви помогнат.

Не се отдалечавай-
те от семейството си. 
През този период това е 
най-сигурният пристан 
за вас, каквото и да си 
мислите. 

Нови контакти

Част от вас ще прове-
дат важни професионал-
ни разговори, от които 
ще произтекат добро 
предложение и нови от-
говорности. Понедел-
никът за мнозина от вас 
ще е добър, за да разгър-
нат напълно способно-
стите си на работното 
място. Като резултат от 
това доходите чувстви-

телно ще се повишат.
Напълно възможно е 

по-голяма част от пред-
ставителите на знака 
да правят преоценка 
на приятелствата и по-
знанствата си. Здраве-
то ви ще е стабилно, а 
от любовта ще черпите 
вдъхновението, необхо-
димо, за да сте винаги 
на ниво. 

Вдъхновение от 
любовта

Периодът е успешен 
за делови начинания и 
сделки с имоти. При-
ключвате започнати про-
екти и задачи. Все пак 
през дните от вторник 
до четвъртък бъдете по-
внимателни и не пред-
приемайте рисковани 
начинания. Не се прето-
варвайте и мислете по-
зитивно! Ще имате мно-

го и хубави поводи да 
сте доволни и щастливи.

На необвързаните 
предстои важна среща. 
Но бъдете разумни и не 
предприемайте прибър-
зани стъпки само защо-
то хормоните бушуват. 
Изчакайте достатъчно, 
за да сте сигурни в чув-
ствата си, и тогава ми-
слете за трайна връзка.

Мислете 
позитивно

Тази седмица е бла-
гоприятна за вас. Тя ще 
ви предложи избор на 
възможности и от вас 
зависи какво ще предпо-
четете. В добро настро-
ение сте и е сигурно, че 
ви очакват приятни дни. 
Внимавайте да не прово-
кирате негативно отно-
шение било то на работ-
ното място, или в личния 

живот. Колкото по-толе-
рантно се отнасяте към 
заобикалящите, толкова 
по-голяма е вероятност-
та да имате успех. 

Самоуверени сте и 
поводът за това най-ве-
роятно е свързан с лю-
бимия ви човек. Добри 
новини, свързани с него, 
ще дадат нова перспек-
тива на връзката ви. 

Дни без облаци
БЛИЗНАЦИТЕЛЕЦ

Сменете 
тактикатаОВЕН

РАК ЛЪВ ДЕВА

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ

КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ

АСТРОЛОГ
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Тронна зала от дворе-
ца „Севтополис“, восъч-
ни фигури на тракийски 
владетели и аристокра-
ти, 4D киносалон, зона 
за работилници и демон-
страции на тракийски 
занаяти и бойни умения. 
Това са част от многото 
елементи и зони, които 
ще включва бъдещият 
атракцион „Светът на 
траките“. Комплексът 
ще бъде изграден на 
площ от 20 дка до Шип-
ка. Той е композиран и 
организиран в границите 
на шест имота, за кои-
то Общинският съвет 
гласува преди време из-
работването на подро-
бен устройствен план на 
терени в землището на 
град Шипка. С реализи-
рането на този проект 
ще бъде създадена връз-
ка за туристите между 
градския център и До-
лината на тракийските 
царе, поясниха тогава от 
местната управа. От там 
допълниха, че изисква-
нето за развитие на До-
лината и от ЮНЕСКО е 
да има интеграция с ту-
ристическите и култур-
ните обекти на градския 
център и Долината.

Атракционът ще се 
намира на главния път 
за прохода Шипка и ще 
е  разположен между 
пътя за град Шипка и 
гробниците Хелвеция и 
Грифони. Мястото е в 
близост до още 3 ориги-
нални и социализирани 
за посещение тракийски 
гробници от Долината 
на царете - Шушманец 
и уникалните Оструша 
и Гробницата на Севт III 
в могилата Голяма Кос-
матка.

Към комплекса  ще 
има още място за нощув-
ки и ресторант с тракий-

ски ястия. Хотелската 
част ще бъде обособена 
в 5 самостоятелни се-
мейни бунгала, пресъз-
даващи атмосферата на 
автентично тракийско 
жилище под формата на 
шатра, съчетана със съ-
временните удобства за 
хотелска почивка.

А т р а к ц и о н ъ т  щ е 
включва и розова гра-
дина с широко място и 
сцена за провеждането 
на ритуалите „Розобер“ 
и „Розоварене“. По този 

начин туристите, които 
идват в Казанлък, най-
после ще имат възмож-
ност да посетят естест-
вена розова градина и да 
си откъснат цвят, което е 
най-честото желание на 
посетителите.

Предвижда се изграж-
дането и на свързваща 
велоалея от Шипка до 
Казанлък. Идеята е на 
паркинга да се предла-
га услугата „велосипед 
под наем“ за посещение 
на забележителностите 

в околността. Туристи-
ческо влакче също ще 
пътува по маршрута от 
Тюлбето, през Розари-
ума до „Светът на траки-
те“ в Шипка.

Проектант на ком -
плекса е арх. Ивелин 
Недялков, който заед-
но със Сребра Касева 
- началник на кабината 
на кмета на Казанлък, и 
траколози от ИМ „Ис-
кра“ подготвят в детай-
ли обектите, екстери-
ора, а впоследствие и 

интериора на „Светът на 
траките“. Проектът бе 
представен наскоро пред 
Консултативния съвет по 
култура и туризъм на об-
щина Казанлък, като се 
предвижда той да бъде 
презентиран и пред об-
ществеността на Казан-
лък в 3D визуализация.

Подробният устрой-
ствен план вече е одо-
б р е н  от  О б щ и н с к и я 
съвет,  предстоят още 
няколко процедури и 
осигуряване на финан-

сиране, преди старта на 
строителството. Първо-
началната идея за съз-
даването на тракийския 
атракцион бе той да бъде 
в близост до неолитно-
то селище край Крън. 
Според експертите оба-
че новата локация на 
„Светът на траките“ е с 
много по-добро и под-
ходящо местоположение 
заради непосредствена-
та близост с останалите 
тракийски могили и до 
главния път. 

ПРОЕКТ

Светът на траките оживява в 
Долината на царете до Шипка
Тематичният атракцион ще бъде изграден на площ от 20 дка 


