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Пестенето на енергия и модерните технологии 
акцент на Българска строителна седмица

Липсата на кадри пречи на 
развитието на отрасъла

Изпълняваме ли санирането 
съгласно нормите на ЕС?

Инж. Светослав Глосов, почетен председател на КСБ:
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52% от мерките за 
подобряване на бизнес 
климата, набелязани през 
май 2016 г., все още не са 
влезли в сила, а изпълне-
нието на 14% дори не е 
започнало. 

Това става ясно от от-
чета на Министерския 
съвет за напредъка в из-
пълнението на мерките.

От общо 118 мерки в 
средата на миналия ме-
сец са били реализирани 
56. В процес на изпълне-
ние са 45, а осъществя-
ването на 17 все още не 
е започнало, съобщи пра-
вителствената пресслуж-
ба. В рамките на послед-
ния тримесечен период 
(16 ноември 2016 г. - 15 
февруари 2017 г.) са из-
пълнени общо 37 мерки. 
Те са свързани предимно 

с нормативни промени, 
чрез които се облекчават 
административни режи-
ми и се намаляват ад-
министративни срокове, 
свързани с реализацията 
на инвестиционни наме-
рения.

Някои от изпълнени-
те мерки:

• отпада изискването 
за изготвяне на доклад за 
енергийна ефективност 
от специално лицензира-
ни лица и фирми на етап 
инвестиционен проект 
- прието допълнение в 
чл. 142 от Закона за ус-
тройство на територията 
(ЗУТ), ал. 11 за оценката 
за съответствие на инвес-
тиционни проекти;

• определени са сроко-
ве за изменения в одобре-
ни инвестиционни проек-

ти, съответно 14-дневен 
или едномесечен срок, 
като чл. 154 от ЗУТ е до-
пълнен с нова ал. 6;

• ускорява се проце-
дурата за съставяне на 
протокол за откриване на 
строителна площадка и 
определяне на строител-
на линия и ниво с изме-
нение и допълнение на 
чл. 157 от ЗУТ;

• улеснява се достъ-
път на обществеността 
до одобрените устрой-
ствени планове чрез въ-
веждане на задължение 
за публикуването им на 
интернет страниците на 
съответната област и на 
МРРБ (чл. 129, ал. 2 и 
ал. 5 от ЗУТ за одобрява-
не в 14-дневен срок след 
приемането на проекта 
за подробен устройствен 

план от общинския екс-
пертен съвет и за одобря-
ване на публикуването на 
устройствените планове 
в тридневен срок от одо-
бряването им);

• определят се ясни и 
конкретни отговорности 
и санкции при неизпъл-

нение на сроковете за 
процедиране на устрой-
ствени планове и одобря-
ване на инвестиционни 
проекти, откриване на 
строителна площадка и 
приемане на строител-
ството (чл. 232, ал. 5 и 
чл. 157, ал. 2 и ал. 6 от 

ЗУТ);
• облекчава се проце-

дурата по издаване на 
Удостоверение за въвеж-
дане в експлоатация на 
обекти от 4-а и 5-а кате-
гория и се намаляват из-
искващите се документи 
(чл. 177, ал. 3 от ЗУТ).

ОТ седМицаТа

Те са свързани предимно с нормативни промени, 
чрез които се облекчават административни режими 

Над 50% от мерките за подобряване на бизнес 
климата не са изпълнени

Бизнес борд ще при-
влича инвеститори и ще 
бъде основната движеща 
сила в развитието на „со-
фия Тех Парк“. екипът 
ще изработи стратегия 

как да се действа успеш-
но с цялата общност, 
участваща в технологич-
ния парк. Това ще бъде 
свързващото звено между 
наука, бизнес и стартира-
щи компании и ще гаран-
тира възходящото разви-
тие на „софия Тех Парк“.

Това стана ясно по вре-
ме на официалното пред-
ставяне на новото ръко-
водство на технологич-
ния парк. В състава му 
влизат трима експерти, 
които имат сериозен биз-
нес опит и стаж в чужби-
на - асен Ненчев, Васил 
Караиванов и Натанаил 
стефанов. 

Бизнес съветът ще 
подготви публични кон-
курси за всички зони в 
„софия Тех Парк“. Те ще 
се провеждат по еднакви 
правила, така че всички 

потенциални инвести-
тори да бъдат равнопо-
ставени и да могат да 
кандидатстват при едни 
и същи условия.

За развитието на тех-
нологичния парк има на-
истина амбициозни идеи. 
Предвижда се да бъдат 
привлечени максимален 
брой български и чуж-
дестранни инвеститори 
от различни браншове. 
Очакваните инвестиции 
само от строителните 
дейности са в размер на 
100 млн. лв. сред прояви-
лите интерес да участват 
в „софия Тех Парк“ вече 
са водещи технологични 
компании и обединения 
като „аутомотив Клъс-
тер България“, WMware, 
„Телелинк“ и др. Все още 
се водят преговори, за да 
бъде потвърдено тяхното 

участие. Преговаря се и с 
чуждестранни компании, 
които за пръв път ще стъ-
пят на българския пазар.

Работи се активно и 
върху развитието на на-
учните лаборатории, 
които вече имат своите 
ръководители и събират 
експертни екипи. Необхо-
димо е довършването на 
някои лаборатории, така 
че да функционират ус-
пешно. Те трябва да бъ-
дат довършени с частен 
капитал. целта на новия 
екип е да осигури парите, 
с които да се докомплек-
товат научните лаборато-
рии и да започне тяхната 
реална дейност. идеята 
на Тех Парка е да има все 
по-намаляващо държавно 
финансиране. Там тряб-
ва да инвестират преди 
всичко частни компании.

Министерски съвет:

Чужди компании ще 
дарят терени на столич-
на община за изгражда-
нето на чакания от десе-
тилетия булевард между 
кварталите „Младост“ 
и „дружба“, информи-
рат от администрацията 
на района. Проектът за 
транспортната връзка е 
още от времето на соци-
ализма. след промените 
през 1990 г. обаче земи-

те са върнати по Закона 
за реституцията на соб-
ствениците, което блоки-
рало намерението.

Четирима чужди ин-
веститори вече са изку-
пили почти всички имо-
ти и когато процедурата 
приключи, ще ги дарят 
на софийска община, за 
да се пристъпи към реа-
лизация на проекта.

доизграждането на 

булеварда, който сега 
спира при автокъщите 
на „Горубляне“, към ме-
тростанция „Младост“ 3, 
би позволило пренасоч-
ване на част от трафика 
в пиковите часове от бул. 
„александър Малинов“. 

изграждането на но-
вия булевард ще напра-
ви района около него 
привлекателен за ин-
веститорите. В близост 

до бул. „цариградско 
шосе“ през последните 
години бяха построени 
множество офис сгради 
и търговски центрове. 
Такива обекти ще бъ-
дат изградени и покрай 
бъдещия булевард на 
терени, до които в мо-
мента няма транспортна 
връзка. Предвижда се 
продължението на буле-
вард „Копенхаген“ към 

„Младост“ да е с по три 
ленти за движение във 
всяка посока. Планирано 
е между платната да има 

широкорелсова трамвай-
на линия, за да има бърз 
градски транспорт меж-
ду двата квартала.

Търсят нови инвеститори в „София Тех Парк“

Новият директор Асен Нен-
чев и членовете на борда 
Натанаил Стефанов и Васил 
Караиванов бяха представе-
ни на брифинг пред медиите

Чужди компании даряват терени за булевард, чакан от 1990–а
Между „Младост“ и „дружба“ в столицата
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Николай АНТОНОВ

Над 27 на сто се уве-
личиха оборотите в тър-
говски обекти в Банско и 
Боровец в сравнение със 
същия период на мина-
лата година след зимна-
та кампания. Тя бе осъ-
ществена от инспектори-
те от отдел „Оперативни 
проверки“ на Територи-
алната дирекция (Тд) на 
Националната агенция 
по приходите (НаП), со-
фия, съобщиха от при-
ходната агенция. 

От старта на зимните 
кампании през 2014 г. до 
момента този процент е 
над 60, констатират ин-

спекторите. В хода на 
кампанията са извършва-
ни скрити и явни наблю-
дения, инвентаризации и 
реално отчитане на обо-
ротите. По-голяма част 
от най-посещаваните за-
ведения за обществено 
хранене в курортите са 
били поставени под по-
стоянно наблюдение, с 
физическо присъствие на 
служители на агенцията. 
целта на наблюденията 
бе да се сравняват оборо-
тите, отчитани за минали 
периоди, с регистрира-
ните по време на провер-
ката, поясняват от НаП. 
Наличието на съществе-
ни различия е наложило 
фирмите да бъдат пред-

ложени за пълна ревизия. 
Констатирани са разлики 
в оборотите в сравне-
ние с миналата година 
в размер на над 10 пъти 
в полза на наблюдава-
ния период. По време на 
кампанията за контролни 
мерки в зимните курор-
ти данъчните служители 
са извършили над 2200 
проверки, съставени са 
128 акта за установени 
административни нару-
шения, издадени са запо-
веди за затваряне на 31 
обекта. Констатираните 
нарушения, наложили 
запечатването за срок до 
един месец, са липса на 
фискално устройство и 
неиздаване на касова бе-
лежка, уточняват от Тд 
на НаП, софия. Уста-
новени са и множество 
случаи на разлики меж-
ду регистрираните през 
фискалното устройство 
продажби и наличните в 

касата на обекта парични 
средства. 

„целта на кампанията 
тази година бе насочена 
по-скоро към промяна в 
поведението на бизнеса, 
а не толкова към налага-
не на санкции, коментира 
за медиите директорът на 

Тд на НаП - софия или-
ана Христова. стараем 
се да бъдем в помощ на 
коректните данъкопла-
тци и да ограничим мак-
симално действията на 
тези, които нарушават за-
кона. Опитът ни сочи, че 
превантивният контрол 

е много по-резултатен 
от съставяне на актове 
и констатиране на нару-
шения. изграждането на 
партньорски отношения 
с бизнеса и спазването 
на закона е акцентът в 
нашата работа“, подчер-
тава илиана Христова.

изграждането на нови 
жп връзки към индус-
триалните мощности са 
обсъдили на среща ми-
нистрите на транспорта, 
информационните тех-
нологии и съобщенията 
Христо алексиев и на 
икономиката Теодор се-
дларски.

идеята е заложена в 
петгодишна инвестици-
онна програма на Наци-
оналната компания „Же-
лезопътна инфраструк-
тура“. В нея са предви-
дени близо 40 млн. лв. 
за изграждане на нови 
индустриални коловози 

към производствените 
бази в страната, съоб-
щават от пресцентъра на 
транспортното ведом-
ство. 

Жп мрежата на Бъл-
гария е проектирана и 
изградена при различни 
от сегашните социално-
икономически условия, 
което налага тя да бъде 
актуализирана.

По време на разго-
вора министър Христо 
алексиев е поискал съ-
действие от министър 
Теодор седларски за по-
пуляризирането на кон-
цепцията сред бизнеса 

в България и в частност 
сред новоизградените 
индустриални зони.

От страна на НКЖи 
предстои да бъдат напра-
вени анализи за възвръ-
щаемостта на инвести-
цията, както и оценка на 
обема от потенциалните 
товари.

изграждането на нови 
жп връзки към производ-
ствените зони ще доведе 
до икономически ползи 
както за железопътната 
инфраструктура и желе-
зопътните превозвачи, 
така и за бизнеса, смятат 
двамата министри.

ОТ седМицаТа

Идеята е заложена в петгодишната инвестиционна програма на НКЖИ

Изграждат нови жп връзки към индустриалните зони

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Хрис-
то Алексиев (вляво) и министърът на икономиката Теодор Седларски обсъдиха 
възможностите за нови индустриални коловози

Знаковият за Пловдив 
бивш тютюнев склад 
на ул. „Одрин“ 8, не-
правомерно съборен от 
собствениците, ще бъде 
укрепен от общината, 
информира кметът на 
града инж. иван Тотев. 
Проектът за това вече 
е одобрен от експертен 
съвет и съгласуван с 
Националния институт 
за паметниците на кул-
турата (НиНКН). Той 
е изготвен след извър-
шено от общината фо-
тограматично заснема-
не, всички данни са ди-
гитализирани и всякак-
ви дейности по сградата 
не могат да се отклоня-
ват от тях, съобщиха от 
администрацията.

Към момента соб-
ствениците на „Одрин“ 
8 са изоставили сграда-
та, затова общината ще 
направи укрепването за 
своя сметка, като след 
това предяви иск към 
бизнесмените. данъчна-
та оценка на имота е 5 

млн. лв., така че община 
Пловдив ще си събере 
парите. Междувремен-
но е наложен запор над 
едноименното друже-
ство заради неплатени 
повече от 300 хил. лв. 
данъчни задължения 
към местната хазна.

Данъчни проверки вдигнаха оборотите в Банско и Боровец 

Община Пловдив готова с проект за укрепване 
на тютюневия склад на ул. „Одрин“ 8
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ако стената на язо-
вир „искър“ се пропу-
ка, само за 90 минути 
водите му ще залеят 
софия, пише в аварий-
ния план на столична 
община. Водната сти-
хия ще потопи напъл-
но Пасарел, Кокаляне, 

Панчарево ,  Герман , 
кварталите „Младост“, 
„дружба“, „слатина“, 
„Подуяне“, „Надежда“ 
и „искър“, ще залее 
дори и част от центъ-
ра - тази прогноза пре-
дизвика преди година 
по време на пролетното 

снеготопене напреже-
ние сред софиянци. ин-
ституциите, натоварени 
с безопасната експлоа-
тация на водните съоръ-
жения, тогава реагираха 
светкавично и успокои-
ха хората с аргументи.

О т  и з г р а ж д а н е т о 

му през 1954 г. до сега 
язовирът не е прели-
вал нито веднъж. спо-
ред експерти няма ин-
дикация за технически 
проблем при нормална 
експлоатация. Язовир-
ната стена на „искър“ 
е бетонна, с височина 
74,6 м, с огромна здра-
вина, която може да 
бъде пробита само от 
мощен взрив или зе-
мет ре с ение  над  9 -а 
степен по скалата на 
Рихтер. Тя е изчислена 
да издържи без ремонт 
100 години, но въпреки 
това състоянието й не-
прекъснато се следи и 
поддържа. Теоретичен 
риск обаче наистина съ-
ществува - преливане 
на язовира при силни 
дъждове и снеготопене 
или последствия при 
скъсване на язовирната 
стена. Разликата между 
преливане и разкъсване 
на стената е огромна, 
уточняват специалисти. 
докато от едно надви-
шаване на максималния 
капацитет на язовира 
щетите биха били само 
за селищата и кварта-
лите в близост до река 
искър, то внезапното 
изливане на съдържани-
ето на язовира, освен че 

ще предизвика унищо-
жителна вълна, би заля-
ла и по-голямата част от 
софия. Затова в актуал-
ния план на столична 
община за защита при 
наводнения са записа-
ни детайлно мерките, 

които да се вземат при 
евентуални проблеми, 
като излизане на реките 
от коритата им, скъс-
ване на диги, прелива-
не, частично или пълно 
разрушаване на язовир-
ни стени.

За спешни действия 
за рехабилитация и ук-
репване на язовирната 
стена на „Бели искър“ 
настоява Националният 
комитет за подобряване 
водоснабдяването на 
България. От организа-
цията искат столична 
община и фирма Veolia 
да обявят до 30 април 
т.г. конкурс за избор на 
изпълнител за строи-
телство на стената още 
това лято. 

„Разходите за ре-
монта ще се поделят 
- столична община има 
21,11% дял, т.е. тя ще 
заплати една трета от 
ремонта, а останалото 
- „софийска вода“, за-
яви председателят инж. 
Ганчо Хитров.  Той 
предупреди, че стената 

може всеки момент да 
поддаде и да станем 
свидетели на апокалип-
сис.

От организацията 
настояват за нов проект 
за ремонт на язовир-
ната стена, още повече 
че експертиза от 2014 
г. отново доказaла това. 
Обемът на язовира е 
такъв, че за секунди 
55 500 куб. м вода ще 
изтекат от него. Това 
може да се сравни с 
оттока на 10 реки ду-
нав. 24-метрова въл-
на ще помете не само 
Вец-вете по пътя си. 
От село Бели искър 
няма да остане нищо, 
а в големия язовир „ис-
кър“ ще настъпи екока-
тастрофа“, предупреди 
Хитров. 

Половината от язо-
вирите в страната са в 
неизправно състояние. 
Масови са случаите на 
неизпълнение на изис-
кванията за безопасна 
техническа експлоатация 

на стените и съоръже-
нията към тях, както и 
на неизпълнение на из-
дадените предписания. 
Това става ясно от до-
клада за състоянието на 
язовирите, който проку-

ратурата оповести след 
няколкомесечни провер-
ки. анализът сочи, че 
81 язовира от проверени 
4390 са в предаварийно 
състояние и се нужда-
ят от неотложен ремонт. 

цялостната картина по-
казва, че основната част 
от проверяваните водо-
еми - 54,44%, или близо 
2400, са в неизправно 
частично работоспособ-
но състояние или неиз-
правно неработоспособ-
но състояние.

Въпреки инциденти-
те с преливания на язо-
вири през последните 
години, някои от които 
взеха и човешки жертви 
и причиниха огромни 
разрушения, до момента 
броят на неизправните 

съоръжения не само не 
е намалял, но дори се е 
увеличил.

За подобряване на тех-
ническото състояние на 
стените, преливните съ-
оръжения и основните 
изпускатели са издадени 
5736 предписания. Раз-
порежданията в повече-
то случаи са свързани с 
наложително обследване 
на състоянието, възлага-
не на проекти за ремонт 
или  възст ановяване , 
приемане на изготвени 
проекти, възлагане из-

пълнението на приети 
проекти, приемане на 
извършените ремонт-
ни работи, като всички 
изброени дейности са 
свързани с финансиране, 
което не е планирано за 
миналата година.

другият основен про-
блем, който също чака 
разрешение от години, е 
констатирането на мно-
жество язовирни стени и 
съоръженията към тях с 
неизяснена собственост. 
В тези случаи се уве-
домяват областните уп-

ТеМаТа

Половината   язовири у нас рискови
Десетки са съоръженията в предаварийно състояние,            които се нуждаят от спешен ремонт

Браншова организация настоява 
за спешно укрепване на стената 

Столична община с план за действие при евентуално преливане на яз. „Искър“
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Община Гоце делчев 
отново повдигна темата 
за изграждането на язо-
вир над село Брезница. Тя 
възнамерява да постави 
този въпрос пред прави-
телството след изборите 
на 26 март. идеята съ-
ществува от 1990 г., ко-
гато местната власт е по-
искала реализирането й, 
но резултати няма и до 
днес. според експерти 
това решение е много уд-
ачно, тъй като климатът 
в региона се променя, от-

тоците от реките стават 
все по-недостатъчни, а 
недостигът на вода все 
по-осезаем. изграждане-
то на язовир ще струва 
около 30 млн. лв., но ще 
осигури вода за три об-
щини - Гоце делчев, Хад-
жидимово и Гърмен. 

Тъй като съоръжението 
ще бъде разположено на 
близо 1400 м надморска 
височина в Пирин пла-
нина, има възможност 
гравитачно водата да сти-
га дори до курорта Бан-

ско, където също имат 
проблем с недостиг на 
вода, заяви кметът на 
Гоце делчев Владимир 
Москов. според него е 
време сериозно да се де-
батира по това предложе-
ние на общината, защото 
с всяка изминала година 
водата в региона нама-
лява. Факт, който се при-
знава и от специалистите 
във ВиК. Нужна е обаче 
подкрепа и от държава-
та, може да се направи 
язовир с публично-част-

но партньорство, смята 
Москов. По думите му, 
язовирът ще осигури не-
обходимата питейна вода, 
ще има и резерв, който 
може да се ползва за на-
появане, тъй като мно-
го хора се занимават със 
земеделие, а няма вода 
за поливане за всички. 
Най-важното е, че имаме 
разбирането на собстве-
ниците на частните земи 
в местността, където ис-
каме да е бъдещият язо-
вир, както и на местните 

жители, дори и на съсед-
ните общини. Водоемът 
ще е близо до река Туфча. 
Трябва само да има воля 
в управляващите, за да 

се изгради това важно за 
целия регион водно съо-
ръжение, категоричен е 
градоначалникът на Гоце 
делчев.

Поли ВАсилеВА

Във Враца ще бъде из-
граден демонстрационен 
център за локални инста-
лации и технологии за 
пречистване на отпадни 
води, съобщи кметът на 
града Калин Каменов. 
Той ще е първият в стра-
ната и ще бъде използ-
ван за обучение на наши 
и чужди специалисти. 
средствата за изгражда-
не на центъра се предос-
тавят от МРРБ по про-
грамата „Устройствено 
планиране, геозащита, 
водоснабдяване и кана-
лизация“. стойността на 
проекта е 180 000 лв.

центърът ще бъде раз-
положен на територия-

та на пречиствателната 
станция за отпадни води 
във Враца. Освен учеб-
ни, той ще има и чисто 
стопански цели. Ще по-
казва на практика децен-
трализирано пречиства-
не на отпадни води чрез 
комбинация от модулни 
пречиствателни станции, 
работещи по различни 
технологии. Ще показ-
ва възможностите на 
различни технологии за 
децентрализирано пре-
чистване на отпадните 
води.

Немска неправител-
ствена организация е 
предоставила две локал-
ни пречиствателни стан-
ции за центъра. Очаква 
се още една, която ще 
бъде монтирана за пре-

чистване на отпадните 
води на село Згориград.

В иновативния център 
ще се обучават различни 

групи - производители и 
доставчици на модулни 
пречиствателни станции 
за отпадни води, експер-

ти по контрол, експлоа-
тация и поддръжка на де-
централизирани системи, 
представители на уни-

верситети и институции, 
на органи, осъществява-
щи одобрение на такъв 
вид системи. 

равители, които поемат 
организацията и техни-
ческата експлоатация на 
язовирите, докато съдът 
не се произнесе кой е 
конкретният собственик.

Въпреки многоброй-
ните нарушения, изда-
дените актове за адми-
нистративни нарушения 
са 11, а наказателните 
постановления - нула. 
Няма и нито един слу-
чай на реализиране на 
административнонака-
зателна отговорност в 
пълен обем. след писме-
на покана от страна на 
прокуратурата до шефа 
на даМТН агенцията 
образува 13 администра-

тивнонаказателни произ-
водства и съставя 5 нака-
зателни постановления, 
но в нито един случай 
не налага принудителни 
административни мерки.

В хода на проверка-
та е установено още, че 
независимо от промяна-
та на собствеността на 
язовир „Бели искър“, в 
продължение на повече 
от 6 години не е издаден 
акт за публична държав-
на собственост, което е 
нарушение на Закона за 
държавната собственост 
(Здс) от страна на об-
ластния управител.

Като един от особено 
опасните язовири е по-

сочен именно „Бели ис-
кър“, който е публична 
държавна собственост. 
според специалистите 
той е „частично нерабо-
тоспособен“ и по него 
незабавно трябва да за-
почнат укрепителни дей-
ности, тъй като състоя-
нието му е в предпослед-
на степен на опасност.

В списъка с язовирите, 
които крият най-висока 
опасност от аварийни 
ситуации, са и яз. „Кар-
бинци“ в община ди-
мово, яз. „Манастирски 
дол“, язовирът в община 
Криводол, този в община 
Троян, яз. „Вълчи дол“ и 
яз. „иваново“.

www.metalcominvest.comwww.metalcominvest.com; office@metalcominvest.com; тел.: +359 73 881608
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Гоце Делчев търси пари за нов водоем
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иНТеРВЮ

Разговаря  
Катя КОсТОВА

- инженер Глосов, как се 
отразява хроничният дефи-
цит на кадри на отрасъла на 
изпълнението на европро-
ектите и на програмата за 
саниране у нас?

- Проблемът не е само за 
европроектите или други 
програми, а за отрасъла като 
цяло. Няма значение дали 
проектите са частни, или дър-
жавни. Недостигът е за всич-
ки. Нормалната дейност на 
бранша е затормозена.

- Какви са кадрите, които 
най-много липсват?

- Всички видове, като се 
започне от общите работни-
ци. Повечето отиват по стро-
ежите основно в Германия 
и други страни от ес. Там 
вече съвсем легално могат да 
започнат работа. Такава е си-
туацията.

- Как според Вас можем 
да решим проблема? Факт 
е, че недостигът на кадри в 
строителството се задълбо-
чава.

- Това, което можем да на-
правим, е да им осигурим 
условия да се върнат у нас. 
Но въпросът опира до нивото 
и възможностите на икономи-
ката на България. Тя трябва 
да стане привлекателна за 
хората и по този начин да ги 
накара да се върнат. Затова е 
време да се спре с търговете и 
поръчките с най-ниски цени, 
да се елиминира дъмпингът. 
Това е стъпка към решаване 
на проблема, който е сериозен 
за бранша.

- Някои от големите ин-
фраструктурни проекти 
бяха изпълнени на инже-
неринг. Това ли е един от 
начините да се намалят рис-
ковете от дъмпинг?

- Няма значение от вида 
на поръчката, а порочността 
основният елемент от оцен-
ката на конкурса да е най-ни-
ската цената. В Германия се 
елиминират максималната и 

минималната цена. Отделно 
там цената на труда е фикси-
рана за всяка отделна дейност 
в строителството. Така ни-
кой не може да пада под това 
ниво и да прави нелоялна 
конкуренция на останалите 
фирми в сектора. Не може 
да се прави дъмпинг с труда. 
По този начин строителите 
се конкурират помежду си да 
привлекат добри работници с 
условията на труд и възмож-
ността хората да заработват 
повече.

- В кои сектори е най-
удачно да се насочат пове-
че държавни инвестиции в 
строителството?

- Във всички. В момента са 
особено актуални проектите 

във водната инфраструктура - 
пречиствателни станции. дър-
жавата трябва да насочи пари 
към селищата, които са с под 
10 000 жители, където ВиК 
проектите не се финансират 
от еврофондовете. Това е въз-
можност да бъдат изградени 
тези съоръжения.

- има ли проблем със за-
бавяне на плащанията от 
страна на общини или дър-
жавни възложители?

- В момента няма, но няма 
и много поръчки. Още не са 
тръгнали големите проекти 
по ес. Чакаме до края на го-
дината да стартират проекти-
те по Програмата за развитие 
на селските райони. Особено 
важно е да започне усиленото 
изграждане на последните 
отсечки от автомагистрала 
„струма“. Там вече се работи 
на Лот 3.3 откъм сандански.

- Оптимист ли сте, че ще 
успеем да довършим тази 
автомагистрала до края на 
програмния период, за да не 
загубим пари?

- Всичко зависи от това 
колко бързо ще мине съгла-
суването на проекта за най-

проблемния подучастък през 
Кресненското дефиле и в как-
ви срокове ще бъде възложена 
обществената поръчка и ще 
бъде избран изпълнител на 
проекта.

- За лот 3 на „струма“ 
не беше ли по-удачно да се 
прави цял проект, който да 
се изпълнява от един изпъл-
нител?

- Не, защото щеше да се 
забави строителството на по-
лесните й участъци в двата 
края на лота. сега очакваме 
да бъде избран строител на 
тунел „Железница“ на Лот 
3.1. 

- Конкурират ли се вече 
успешно българските фир-
ми с чуждите на нашия па-
зар?

- да. Вече имаме достатъч-
но силни български фирми в 
отрасъла.

- Как оценявате състоя-
нието на жилищния пазар в 
България?

- Там вече се наблюдава се-
риозно раздвижване на стро-
ителството на нови жили-
ща. става дума за софия и 
другите по-големи градове в 

страната. Надяваме се то да 
продължи.

- Големи средства бяха 
инвестирани от държавата 
за безплатно саниране на 
жилищни сгради. Удачно 
ли е субсидията да е пълна, 
като се използва публичен 
ресурс?

- с много колеги споделя-
ме, че би трябвало да има и 
определено самоучастие и на 
самите собственици на жили-
ща в обновяваните блокове. 
По този начин те се чувстват 
ангажирани, а не чакат на-
готово всичко от държавата. 
според мен би трябвало да 
има такова участие от тяхна 
страна. Въпросът е да се оп-
редели неговият дял.

иначе ефектът от програ-
мата и за живеещите в обно-
вените блокове, и за отрасъла 
е положителен. следващото 
правителство ще трябва да 
продължи с финансирането 
на програмата, защото двата 
милиарда вече са договорени. 
Част от сградите, финанси-
рани с държавни пари, са из-
пълнени, по други се работи и 
по трети вървят процедурите 
и също ще започне обновява-
нето.

- Напоследък се заговори, 
че цената на първите сани-
рани блокове по държав-
ната програма била много 
висока. Какъв е вашият ко-
ментар по този повод?

- Това са политически мо-
тивирани изказвания. В ка-
марата работна група прави 
пълен анализ на държавно 
финансираната програма за 
саниране на жилища. В най-
скоро време ще излезем с ре-
зултатите от него.

Хора, които не са от бран-
ша и не разбират от строител-
ство, не могат да определят 
дали е скъпо, или не. Казват 
115 лв. на квадрат било мно-
го. Какво обаче - РЗП или 
фасада? само за топлоизола-
цията на фасадата тази цифра 
наистина е голяма, но 115 
лв. на квадрат РЗП включва 
и смяна на старата дограма с 
нова, хидроизолации на сгра-
дата и доста други неща. Не 
бива да се забравя, че ремон-
тът на покривите на старите 
сгради излиза скъпо. Много 
време и средства се губят и за 
демонтаж на старите дограми. 
На немалко от сградите се на-
лага да се кърти цялата стара 
изронена мазилка, за да може 
изолацията да се постави ка-
чествено върху фасадата. 

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Липсата на кадри пречи на 
развитието на отрасъла

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

И н ж .  С в е т о с л а в 
Глосов е роден през 
1955 г. в Пловдив. Въз-
питаник е на Иконо-
мическия техникум 
в Пловдив със специ-
алност „Икономика, 
отчетност и плани-
ране  на  промишле -
ността и строител-
ството“. През 1981 г. 
завършва Висшия ин-
ститут за архитек-
тура и строителство 
(ВИАС) - София, спе-
циалност „Промиш-
лено  и  гражданско 
строителство“. От 
2010 г. инж. Глосов е 
председател на КСБ. 
Бил е зам.-председател 
на Конфедерацията на 
работодателите и ин-
дустриалците в Бъл-
гария (КРИБ), а сега е 
член на консултатив-
ния съвет на организа-
цията. От октомври 
2013 г. е почетен кон-
сул на Кралство Маро-
ко в Пловдив. Същата 
година е преизбран за 
председател на КСБ и 
заема длъжността до 
есента на 2016-а.

Ефектът от програмата за саниране за живеещите 
в обновените блокове и за отрасъла е положителен. 
Следващото правителство ще трябва да продължи с 
финансирането на програмата, защото двата милиарда 
вече са договорени

Икономиката на България трябва да стане 
привлекателна за хората и по този начин да ги накара 
да се върнат в страната. Затова е време да се спре 
с търговете и поръчките с най-ниски цени, да се 
елиминира дъмпингът 

Държавата трябва да насочи пари към селища с под 10 000 жители, където ВиК проектите не се финансират от еврофондовете
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- Защо избрахте да се 
реализирате в България?

- Това е резултат от съз-
нателен избор и малка доза 
предопределеност да се 
чувствам добре в родината 
си. Тук съм свързана с пове-
че млади, енергични и спо-
собни хора, които всеки ден 
с малки стъпки осъществя-
ват положителната промяна 
в България, така нужна за 
страната ни в момента. Тук 
се чувствам щастлива, за-
щото до мен са семейството 
и приятелите ми. Зареждам 
се от красотата на природа-
та; от амбициозните и спо-
собни хора около мен; от 
споделения ни потенциал за 
развитие, който успяваме да 
реализираме заедно, за да 
живеем в една просперира-
ща европейска държава.

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

- Най-голямото професи-
онално предизвикателство 
за мен е да докажа на себе 
си и на останалите, че мога 
да достигам високи резул-
тати, въпреки липсата на 
опит и изградено име. Ми-
сля, че и икономическата 

криза в страната е проблем. 
давам си ясна сметка, че за 
да достигна до определено 
място, трябва да извървя 
труден път. Надявам се това 
да ми донесе по-голямо 
удовлетворение от постиг-
натото.

- В каква обществена 
кауза във Вашия град би-
хте се включили?

- Черноморец е малко 
градче, живописно разпо-
ложено на южния бряг на 
големия Бургаски залив. 
селището датира от древни 
времена с изключително 
богата история, свързана с 
цивилизациите на древните 
траки, гърци, византийци и 
българи. древните крепо-
сти в околността на града 
са предпоставка за разви-
тие на културния туризъм. 
Мисия на младите хора от 
Черноморец е да съхраним 
и направим достояние на 
повече хора в България и 
извън пределите й богато-
то културно-историческо 
наследство от нашия край. 
Опазването на това наслед-
ство е мерило за просвете-
ност и изграждане на кул-
турната ни идентичност.

Предизвикателство за мен е да докажа, че мога да имам високи резултати въпреки липсата на опит

проекти

Марина Иванова:

За да достигна определено ниво, 
трябва да извървя труден път

Марина Ива-
нова е родена 
в Черноморец. 
Завършва сред-
ното си обра-
зование в Гим-
н а з и я т а  з а 
романски ези-
ци „Г. С. Ра-
ковски“ - Бур-
гас с профил 
„Италиански 
език“. От 2012 
до 2016 г. учи 
в ъ в  В а р н е н -
ския свободен 
университет 
„ Ч е р н о р и -
зец Храбър“, 
специалност 
„Дизайн за ар-
х и т е к т у р н а 
среда“. В мо-
мента се зани-
мава с инте-
риорен дизайн 
и работи вър-
ху това да се 
наложи на па-
зара като ди-
зайнер.

СКАНдиНАВСКи СТил ВъВ ВСеКидНеВНАТА

Всекидневната е сърцето на едно домакин-
ство, което е предпоставка това помещение 
да бъде обзаведено така, че да носи усещане 
за уют и спокойствие. Скандинавският стил 
придава лекота и свежест в интериора, а 
цветните акценти допринасят за завършване 
на една неповторима визия. 
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На 9 март стартира кон-
курсът за преустройство 
на бившата топлоцентрала 
на НДК в център за изку-
ства и култура. Конкурсът 
е за идеен проект и е от-
крит и анонимен. Целта е 
да се създаде място за из-
ява на независимите арти-
сти в България и да се до-
каже, че изоставените ин-
дустриални пространства 
в градската среда имат 
потенциал за нов живот. 
Организатори на конкур-
са са Столична община и 
асоциация WhAT. Между-
народно жури ще оценява 
проектите, като ще избере 
три проекта финалисти, 
които ще имат парична 
награда в размер съот-
ветно на 15 000, 10 000 
и 5000 лева. Отличеният 

като най-добър проект ще 
може да сключи договор 
със Столична община за 
възлагане на проектиране 
на инвестиционен проект.

02 май 2017 г. - краен 
срок за задаване на въ-
проси

12 май 2017 г., 17:30 - 
краен срок за предаване 
на проекти

Май-юни 2017 г. - жу-
риране, обявяване на по-
бедител

ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ 
ПРОЕКТА:

- Да отразява градоус-
тройствените изисквания 
за мястото и да има пред-
вид транспортните и пе-
шеходните потоци.

- Да се отчете фактът, 

че сградата е разположена 
в парк, и да се има пред-
вид постоянният контакт 
с него. Да се вземе под 
внимание, че голяма част 
от посетителите на сгра-
дата ще ползват и парка в 
качеството му именно на 
парк.

- Да се даде решение за 
запазване на съществува-
щи белези на идентичност 
на сградата и средата (ха-
рактерни графити, специ-
фични детайли, материали 
или други белези по пре-
ценка на проектанта).

- Да се реши проблемът 
с „невидимостта“ на сгра-
дата. Да се разработи идея 
за маркер или визуално 
насочване на посетителите 
към сградата. Ако авто-
рите смятат, че сградата 

трябва да остане „невиди-
ма“, трябва да дадат кон-
цептуална обосновка за 
това.

- Да се осигури достъп-
на среда (около и в сгра-
дата) за хора с уврежда-

ния.
Цялата информация за 

този конкурс се публикува 
на уебсайта на НАГ sofia-
agk .com и на официал-
ния уебсайт на конкурса: 
toplocentralata.com

Впечатлението ми е, 
че санирането се изпъл-
нява съгласно поставе-
ните изисквания. Няма 
оплаквания, хората са 
съпричастни. Където е 
възможно, има съобра-
зяване с техните жела-
ния. В първия саниран в 
Кюстендил блок имаше 
малък конфликт - хора-
та държаха терасите да 

останат в стария им вид, 
но се намери решение.

а дали качествено е 
извършено санирането 
- ще се види след вре-
ме. а и има гаранцион-
ни срокове. В случая се 
прилага саниране за по-
вишаване на енергийна-
та ефективност - фаса-
да, дограма, покриви. а 
не за конструктивно ук-
репване на сградите или 
реконструкция с под-
мяна на инсталациите. 
В този смисъл видимо 

нещата са наред. Като 
архитект преценявам,че 
програмата е добра.

Мога да споделя опит 
от прилагането на по-
добни мерки в Унгария. 
Там са реновирани по 
подобен начин компакт-
но цели квартали. Освен 
енергийното саниране 
е извършено и ренови-
ране на прилежащите 
пространства. а на по-
кривите са монтирани 
соларни батерии. Но за-
данието и средствата 

там са били по-различ-
ни.

За разлика от Унгария 
тук се работи на парче и 
тотален ефект от сани-
рането просто няма как 
да се види. Подборът 
на сградите е по други 
критерии. В Кюстендил 
на едно място това ста-
на, но се получи малко 
случайно. смятам, че с 
енергийното саниране 
се създаде една добра 
база, която трябва да се 
надгражда. 

Арх. Дафина Пешева - бивш гл. архитект на община Кюстендил: 

Сградите са разпръснати, 
тоталния ефект го няма

Стартира конкурсът за идеен проект за реконструкция на бившата топлоцентрала на НДК

Изпълняваме ли санирането    съгласно нормите на ЕС?
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О т н о ш е н и е то  к ъ м 
санирането е позитив-
но. сградите изглеждат 
по-добре, освежени, със 
значително подобрени 
показатели за енергийна 
ефективност. Фактът, че 
хората със санирани жи-
лища са доволни, а и вече 
има толкова сдружения 

на етажната собственост, 
които кандидатстват, го 
показва. В Пазарджик се 
санираха сгради с различ-
на конструкция - пакето-
повдигащи площи, едро-
площен кофраж, панелни, 
които бяха в много лошо 
състояние. За собствени-
ците им това беше шанс 
да подобрят условията си 
на живот.

дали се спазват на-
всякъде европейските 
норми, не мога да кажа. 
Всеки един случай на не-
качествено изпълнение 
трябва да се разглежда 
отделно.

Но в организацията на 
възлагане и изпълнение 
на поръчките има сери-

озен конфликт. Проекти-
рането трябва да се от-
дели от строителството, 
защото в момента има 
зависимост. архитектите 
и инженерите получават 
парите си от изпълни-
теля, което ги поставя в 
ролята на подизпълните-
ли. а строителят първо 
възлага, а после сам из-
пълнява. алгоритъмът 
трябва да се смени. Ло-
гично е общините като 
възложител да избират с 
конкурс проектантския 
екип. и след като има 
одобрен проект, строи-
телят да кандидатства за 
изпълнението му. Но у 
нас все се гонят някакви 
срокове и цени.

Арх. Лазар Ковачев, РК на КАБ - Пазарджик:

Нужно е алгоритъмът на 
поръчките да се смени

Поли ВАсилеВА

Университетът по ар-
хитектура, строителство 
и геодезия - софия бе 
единственият ВУЗ от 
бранша, който се пред-
стави на кандидатсту-
дентската борса в Мон-
тана. В града има стро-
ителна гимназия, чиито 
най-добри възпитаници 
по традиция постъпват 
при нас, каза г-жа до-
брева от учебния отдел 
на университета. има и 
артшкола на художнич-
ката Рени Петрова, която 

подготвя много от уче-
ниците си за кандидат-
стване на архитектура. 

Университетът тази го-
дина представи с акцент 
новите си специалности. 
В петте му факултета 
- архитектурен, строи-
телен, по транспортно 
строителство, хидротех-
нически и геодезически, 
ще се изучават 21 специ-
алности. Новите са ланд-
шафтна архитектура и 
ландшафтно планиране, 
водно стопанство, орга-
низация и управление на 
движението и инженерна 
екология.

Кандидат-студенти-
те, повечето от които 
ученици от региона, се 
интересуваха както от 
специалностите, така и 
от балообразуването в 
отделните специалности 
и особеностите на кон-
курсните изпити. Тази 
година те са по матема-
тика, рисуване и англий-
ски език.

Вузът предлага редов-
ни и задочни форми на 
обучение. В специал-
ността „строителство 
на сгради и съоръже-
ния“ обучението е анг-
лоезично. 

УАСГ търси студенти в Монтана

Мнението ми за са-
нирането по начина, по 
който се прави чрез На-
ционалната програма за 
енергийна ефективност, 
е абсолютно отрицател-
но. Най-напред анонси-
рането като безплатно 
саниране е некоректно. 
Няма такова нещо, сани-
рането е безплатно само 
за една част от хората 
- тези, които живеят в 
панелни блокове. То се 

плаща от останалите да-
нъкоплатци, които оба-
че живеят в монолит-
ни жилища или къщи. 
На практика излиза, че 
една част от българи-
те плащаме от джоба 
си веднъж да санираме 
собствените си жилища 
и втори път за саниране-
то на панелните блокове, 
защото управляващите 
така са решили Мен ни-
кой не ме е питал дали 
съм съгласен от моите 
данъци да се прави нещо 
върху частни имоти. Не 
виждам нищо безплатно 
в това, по-скоро е по-
пулизъм и привличане 
на избиратели. другият 
проблем е, че по тази 
програма се прави по-
малко от половината от 
това, което е нужно, за 
да имаме истинско са-
ниране. Просто е една 
пародия -  лепене на 

стиропор от най-евти-
ния по фасадите, боя и 
една дограма. Това не 
е саниране, защото не 
се прави нищо за реха-
билитация на конструк-
цията, не се укрепват 
връзките между панели-
те, което е проблемът на 
този тип строителство. 
Не се сменят инсталаци-
ите - ток, вода, канали... 
нищо не се прави по тях. 
Всичко е само външна 
козметика. Все едно да 
купиш на една старица 
нов шлифер и да кажеш, 
че с това си я излекувал 
и удължаваш живота й. 
единственото, което се 
печели от това саниране, 
е, че хората от панелните 
блокове плащат по-ни-
ски сметки за отопление.

да не коментираме, че 
това саниране се прави 
на 3-, 4-, 5-кратно зави-
шени цени.

Арх. Николай Рачински, РК на КАБ - Варна:

Прави се по–малко от половината 
на това, което трябва

Нямам цялостен по-
глед върху това как се 

изпълнява санирането в 
страната. Но ако вземем 
10 конкретни обекта, вър-
ху които аз работя, мога 
да кажа, че при по-голя-
мата част от тях норми-
те се изпълняват, но не 
европейските, говоря за 
българските стандарти. 
В около 40% от случаите 
обаче сградите се про-
ектират по норматив, но 
след това се изпълняват 
съгласно възможностите 
на възложителя. според 

мен цената не е определя-
ща. Най-ниската цена не 
означава, че дейностите 
ще се изпълнят най-не-
качествено. и обратното 
- високата сума не дава 
100% гаранция, че резул-
татите ще са най-добри.

иначе от гледна точка 
на кадрите смятам, че у 
нас има достатъчно до-
бри специалисти, които 
да подготвят технически 
задания за качествено са-
ниране. 

Арх. Галина Томова, РК на КАБ - Варна:

40% от параметрите не се спазват

Изпълняваме ли санирането    съгласно нормите на ЕС?
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Непосредствен участ-
ник съм в този процес. 
Като  изпълнител  на 
строителен надзор имам 
пряк поглед върху 10-12 
блока в Благоевград и 
Разлог. Мога да каже, 
че всичко, разписано в 
нормативната уредба, е 
изпълнено.

Ко г ат о  с а  п р а в е -
ни енергийните и кон-
структивните обслед-
вания, за всяка сграда 
са предписани съответ-
ните мерки - толкова 

сантиметра вата, тол-
кова изолация, толкова 
камерна дограма... По 
принцип проектантски-
те екипи се съобразя-
ват с енергийния одит 
и енергоспестяващите 
мерки. Това, мога да 
кажа, също е изпълнено.

Тъй като общините 
се явяват възложители, 
в Благоевград се ре-
гистрира фирма за ин-
веститорски контрол и 
строителен надзор със 
100 процента общинско 

участие. сега тя осъ-
ществява контрола.

а дали се е санирало 
както трябва, ще стане 
ясно съвсем скоро. По 
закона за енергийната 
ефективност една годи-
на след приключване на 
работата се прави мо-
ниторинг на санирания 
обект. Тогава на базата 
на постигнатите показа-
тели и експлоатацион-
ни разходи ще се види 
ефективността от при-
ложените мерки. 

След година мониторингът 
ще покаже

Инж. Михаил Новоселски, РК на КИИП - 
Благоевград:

аз съм на мнение, 
че ние не правим сани-
ране, а топлоизолира-
не на сгради. слагаме 
външна топлоизолация, 
сменяме дограма, а не 
правим конструктивно 
обследване, нито кон-
структивно укрепване, 
както трябва да бъде. 
Нещата се пишат про-
форма, защото не може 
да се обследва сгра-
да, която е населена с 
хора. специално за нас, 

конструкторите, това е 
проблем.

иначе самото тех-
ническо задание не е 
с л ож н о .  То  е  я с н о 
- трябва да се топло-
изолира сградата, да се 
направи външна топло-
изолация и мазилка, да 
се смени дограмата и 
евентуално да се ре-
монтира хидроизола-
цията на покрива. и в 
момента се изпълняват 
точно тези дейности. 

Но и това е нещо. За-
щото едно е сградата да 
бъде само тухли, друго 
е да има 8 см изолация. 
едно е жилището да 
има стара дървена до-
грама, друго е тя да е 
сменена с нова.

Така че и това, кое-
то се прави в момента, 
ще даде положителни 
резултати. друг е въ-
просът колко струват 
тези дейности. Но това 
е тема на друг разговор.

Всъщност ние правим 
само топлоизолиране

Инж. Ивайло Драганов, РК на КИИП - Стара 
Загора:

смятам, че санира-
нето по Националната 
програма за енергийна 
ефективност не е доста-
тъчно качествено. Няма 
да анализирам свърше-
ното по конкретен обект, 
но казвам, че срещу па-
рите, които се дават за 
саниране и се актуват, 
трябва да получаваме 
далеч по-добри резулта-
ти от тези, които имаме. 
Особено при първите за-
вършени обекти смятам, 
че имаше съществени 
пропуски. Мога да кажа 
например, че се прави 
компромис с пожарните 
технически изисквания 
на материалите, които се 
влагат. По фасадите има 
големи карета от горим 
материал, защото сти-
ропорът е такъв горим 

материал, затова и има 
изисквания около догра-
мите на прозорците да се 
поставят ивици негорим 
материал, каменна вата и 
други, но да не навлизам 
в детайлите. Тези неща 
не са изпълнени прециз-
но. имаше и други про-
пуски. доколкото знам, 
санирането, което започ-
нахме по тази програма, 
е по немски модел. Пов-
таряме процеса, копира-
ме това, което направиха 
преди години немците 
в панелните блокове в 
източна Германия. Но 
анализите показаха, че и 
при тях има проблеми. 
Както знаем, немците 
са педантична нация и 
отстраниха пропуските. 
Ние обаче не анализи-
раме техния натрупан 

негативен опит. 
иначе смятам, че про-

грамата е смислена, оп-
ределено има полза от 
нея не само като есте-
тика на сградите, но и 
като качество на живот 
за обитателите на бло-
ковете. Благоевград на-
пример се промени по-
ложително след сани-
рането, обликът стана 
съвсем друг. другото, 
което намирам за редно, 
е, след като се санира с 
обществени средства, да 
се работи и по енергий-
ната ефективност на об-
ществените сгради, а не 
само по жилищни бло-
кове. Редно е да се на-
прави, защото например 
болницата в Благоевград 
категорично се нуждае 
от такъв ремонт.

Очаквам повече срещу 
парите, които се актуват

Инж. Александър Александров, РК на КИИП - 
Благоевград:

Изпълняваме ли санирането съгласно 
нормите на ЕС?

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА 
ЗА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ

гЛЕДНа тОЧКа

Инж. Огнян Атанасов - КИИП
Инж. Иван Каралеев - КИИП

В своето развитие хората още от древността са се стремели 
да осигурят добри условия за съществуването си при минима-
лен разход на енергия. Ходът на историята на човечеството, 
въпреки хилядите отклонения и криволици, винаги е бил към 
постигане на по-добри и ефективни решения с минимални раз-
ходи. В това отношение приетата и започнала да се реализира 
Национална програма за енергийна ефективност дава своите 
резултати. Към днешна дата по националната програма броят 
на сключените договори за целево финансиране е 2022, съ-
гласно данните от регистъра на Българската банка за развитие. 
Програмата действа вече повече от година и желаещите да се 
възползват от безплатно енергийно обновяване и конструктив-
но укрепване на сградата непрекъснато се увеличава. За отбе-
лязване е, че при изпълнение на санирането в голямата част от 
случаите се включват предимно малки и средни фирми. Ремон-
тираните сгради подобряват визията за градската среда, а това 
е един подтик за подобряване на околното пространство.

Естествено, като всяко ново нещо програмата има и своите 
недостатъци, които с времето се отстраняват и урегулират. 
Пример за това бе неспазване на препоръките в методическите 
указания на МРРБ, че когато в обследване за енергийна ефек-
тивност се предвиждат енергоспестяващи мерки за подобрява-
не на енергийните характеристики на ограждащите конструкции 
и елементи или в комбинация с мерки по системата за освет-
ление, и/или на системата за горещо водоснабдяване, и/или за 
уредите, потребяващи енергия, стойностите на коефициентите 
на топлопреминаване през ограждащите конструкции и еле-
менти не може да надвишават с повече от 10 на сто посочените 
референтни стойности. МРРБ измени Наредба 7 за енергийна 
ефективност, което допринесе за спазване на препоръчителна-
та мярка в етапа на изготвяне на енергийния одит на сградата. 
При изменението на Наредба 7 се приеха предложенията на 
експертите, за което основно участие и съдействие оказа пре-
дишният зам.-министър на МРРБ Николай Нанков, който изця-
ло съдейства и за наскоро приетите поправки в ЗУТ. 
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През 2017 г. пловдив-
ското дружество за про-
изводство на инертни 
материали „Холсим Ка-
риерни материали Плов-
див“ ад ще инвестира  
200 000 лв. в строител-
ството на пътна инфра-
структура в участъка на 
кариера „Родопи“, нами-
раща се в землището на с. 
Белащица. 

Обхватът на инвестици-
онния проект надхвърля 
законоустановените за-
дължения на компанията 
и ще спомогне за пости-
гането на измерими еко-
логични и социални ползи 
- от подобряване на види-
мостта и обезопасяване 
на движението, през нама-
ляване на запрашаването 
и замърсяването на репу-
бликанския път до озеле-
няване и облагородяване 
на крайпътните участъци, 
които често са последна 
грижа при изпълнението 
на подобни пътнострои-
телни проекти.

По същество проектът 
предвижда, от една стра-
на, оформяне на зауства-
нията на пътните връзки 
към обект „Каменна кари-
ера“ в местността Варни-
ците, община „Родопи“, 
в обслужващата зона на 
път ІІІ-8604 Пловдив - 
Бяла черква при км 6+347 
- дясно, км 6+347-ляво 
и км 6+681 - дясно, и от 

друга - отводняване на 
републиканския път в съ-
ответния участък.

При км 6+681 пътната 
връзка е за двустранно 
обслужване на движени-
ето с вход/изход за депо 
готова продукция и към 
кариерното поле. На те-
риторията на имота се 
намират складовата и ре-
монтната база на кариера-

та. Нейното обслужване 
ще се осъществява чрез 
изградена пътна комуни-
кация. Предвиденото по-
върхностно отводняване 

на републиканския път 
ІІІ-8604 Пловдив - Бяла 
черква е при км 6+347 - 
дясно, км 6+347 - ляво и 
км 6+681 - дясно. Водата 

ще се отвежда встрани 
до регулите посредством 
напречния наклон на на-
стилката. За целта ще се 
изградят облицовани от-
воднителни пътни окопи, 
както и ново отводнител-
но съоръжение - тръбен 
водосток, чрез който во-
дата ще преминава на-
пречно през пътното тяло 
и ще се отлива свободно 
в ниските части на терена 
към дерето. с цел намаля-

ване запрашаването и за-
мърсяването на републи-
канския път се предвижда 
всички заустващи рампи 
на пътните връзки да бъ-
дат асфалтирани с плътен 
асфалтобетон. За да се 
обезопаси движението и 
подобри видимостта, ще 
бъде монтирано сферично 
огледало при хоризонтал-
на крива на км 6+600. 

строителните работи 
ще се извършват поетап-
но. изпълнител на обекта 
ще бъде фирма „еко Хи-
дро 90“.

според становището 
на Регионалната инспек-
ция по околната среда и 
водите - Пловдив реали-
зацията на строително-ре-
монтните дейности няма 
да окаже отрицателно 
въздействие върху защи-
тените зони от мрежата 
„Натура 2000“, включи-
телно и върху най-близко 
разположената защитена 
зона BG0001033 „Бресто-
вица“.

Компанията стартира проект за изграждане на пътна връзка и отводняване на участък от републиканския път Пловдив –  Бяла черква

Очакваме строител-
ното разрешително от 
община „Родопи“ като 
последна стъпка преди 
старта на същинската 
работа по изпълнение 
на проекта. Надяваме се 
до месец всичко да е го-
тово и да направим пър-

вата копка на обекта. 
Подготовката за про-

екта започна още през 
2015 г.  Преминахме 
през стъпките на плани-
ране, проектиране, бю-
джетиране, съгласуване 
и т.н. и днес вече сме 
на финален етап. Всич-
ки строителни работи 
в обхвата на пътя ще 
се извършват по указа-
ния и под контрол на 
ОПУ - Пловдив, в ли-
цето на г-н Георги до-
чин, както и под вещия 
надзор на специалист 
пътно строителство. По 
план-график би тряб-
вало проектът да бъде 
изпълнен в рамките на 
два календарни месеца, 

но в случай че в хода 
на работата се наложат 
някои изменения с цел 
подобряване и повиша-
ване качеството и си-
гурността, може да се 
допусне и известно за-
бавяне. Поставили сме 
си за цел да приклю-
чим всички дейности 
по проекта до края на 
ноември т.г. Като цяло 
ще разчитаме на по-
знанията и опита си 
в тази област, все пак 
проектите в сферата на 
инфраструктурата са 
близки по характер до 
нашия бизнес. Няма да 
се ограничим обаче до 
асфалтиране на пътните 
връзки и отводняване 

на пътя, поставени като 
изискване от Областно-
то пътно управление. 
изцяло по наша иници-
атива сме предвидили и 
последващи дейности 
по облагородяване и 
озеленяване на района 
около пътя, които ще 
създадат много по-кра-
сива и естетически из-
държана крайна визия 
на проекта. Възприема-
ме това като свой ан-
гажимент в качеството 
си на част от водеща 
световна компания, коя-
то поставя стандартите 
в индустрията в облас-
тта на икономическата, 
екологичната и социал-
ната отговорност.

До месец пристъпваме към реалните 
дейности по изпълнение на проекта

Компанията стартира проект за изграждане на пътна връзка и отводняване на участък от републиканския път Пловдив –  Бяла черкваКомпанията стартира проект за изграждане на пътна връзка и отводняване на участък от републиканския път Пловдив –  Бяла черкваКомпанията стартира проект за изграждане на пътна връзка и отводняване на участък от републиканския път Пловдив –  Бяла черква

„Холсим Кариерни материали Пловдив“ АД инвестира 
200 000 лв. в пътна инфраструктура през 2017-а

Мария Суванджиева, инженер „Екология“ в „Холсим Кариерни материали Пловдив“ АД:

„Холсим Кариерни материали Пловдив“ ад раз-
полага с една баластриера в Ръжево Конаре и две 
кариери за трошен камък - едната край с. Белащица, 
община „Родопи“, а другата край с. шишманци, об-
щина Раковски. дружеството е част от Групата „Ла-
фаржХолсим“ - световен лидер в сектора на строи-
телните материали, с предприятия за производството 
на цимент, инертни материали (трошен камък, чакъл 
и пясък) и бетон в над 80 държави на всички конти-
ненти. Част от „ЛафаржХолсим“ в България са също 
„Холсим“ (България) ад, собственик на циментовия 
завод в с. Бели извор, и три бетонови центрове в 
софия и Пловдив, дружествата „Холсим Кариерни 
материали“ ад - софия и „Холсим Кариерни мате-
риали Рудината“ ад, които са основни доставчици 
на инертни материали за строителния бизнес в сто-
лицата и притежават общо четири обекта за инертни 
материали, и „Врис“ ООд, стопанисващо кариера 
„динката“ край Пазарджик. 

дружествата на „ЛафаржХолсим“ в България 
инвестират непрекъснато в ново оборудване и техно-
логии за задоволяване на нуждите на своите клиенти 
от висококачествени изделия. Те са сертифицирани 
по ISO 9001 и 14 001, а качеството на продуктите се 
потвърждава със сертификати от специализирани ла-
боратории като Ниси, НиисМ, ТРа и др. 

За коМпанията:
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Пестенето на енергия и 
модерните технологии за 
пореден път бяха във фоку-
са на Българска строителна 
седмица, която се прове-
де в интер експо център 
в софия. друг акцент бе 

използването на новите ма-
териали в отрасъла.

една  от  ново стите , 
представени на проявата, 
бе топлоотразяващата боя, 
предназначена за външно 
и вътрешно приложение. 
Материалът редуцира до 
89,2% от слънчевите и 
84,7% от инфрачервените 

лъчи. съвременна топло-
изолационна система, пред-
ставена на строителната 
седмица, пък намалява вре-
мето за монтаж на топлои-
золация наполовина.

друга фирма показа бло-
кове от полиуретан за изо-
лация на фасади. Матери-
алът е по-лесен за работа. 

Предимството му е, че е 
паропропусклив и при по-
жар не поддържа огъня. 
има по-добра изолационна 
способност от стиропора 
и може да се ползват с ня-
колко сантиметра по-тън-
ки плочи при саниране на 
сгради. Полиуретанът е и 
по-лесен за работа. изола-
ционните системи с плочи 
от този материал са по-ка-
чествени и затова и цената 
им е с около 20% по-висо-
ка.

Нови екопанели, създа-
дени от естествените ма-
териали - дърво и ръжена 
слама, бяха един от хитове-
те по време на изложение-
то. след измазване с глина, 
както се е правело преди 
векове в целия свят, сгра-
дите, построени от екопа-
нели, имат клас B1 (сла-
бозапалими) на пожароус-
тойчивост. екопанелите са 
естествено дишащи и имат 
високи звукоизолационни 
свойства.

интелигентна система за 

водно отопление, вградена 
в замазката или мазилка-
та и работеща при ниски 
температури, осигурява ре-
шенията за отопление на 
сгради и помещения. с нея 
се спестява от 15 до 50 про-
цунта от нужната топлинна 
енергия.

един от българските 
производители на бои и 
лакове представи за първи 
път двукомпонентно по-
критие на водна основа за 
дъски в класни стаи, ко-

ето е лесно за използва-
не. Второто сравнително 
ново изделие на фирмата 
са огнезащитните лакове, 
издържащи до 600 градуса, 
предпазващи от пожари.

друга фирма показа на 
щанда си материали за на-
насяне, имитиращи метал, 
които също са новост за 
българския пазар. Пред-
назначени са за вътрешна 
декорация. с тях може да 
се постигне ефект на ла-
марина, на ръждясало же-
лязо, патинирала мед или 

други метални материали. 
Нанасянето върху всякакви 
повърхности - независимо 
дали те са естествени, или 
изкуствени. Геометрията 
им също няма значение.

Немалък интерес пре-
дизвикаха на Българска 
строителна седмица и 
представените от няколко 
фирми метални керемиди 
от поцинкован метал с по-
лиестерно еднослойно или 
двуслойно покритие. Те са 
новост на пазара ни, защо-
то българите са свикнали с 
керамичните керемиди. с 
металните обаче може да се 
поддържа много по-голям 
наклон, което е немислимо 
при класическите. Метал-
ните са на цели платна, с 
тегло от 4,5 кг на квадрат, 
което прави и покрива по-
лек. стойността с цялостно 
изпълнение на покрив из-
лиза с 2 лв./кв. м по-евтино, 
твърдят от една от фирми-
те, която ги предлага у нас.

Германска фирма пред-
стави модерни скелета от 
алуминий, които могат да 
се сглобят от двама души за 

На ФОКУс

Пестенето на енергия и модерните технологии акцент на Българска строителна седмица
Чужди изложители използват форума, за да пробият на пазара у нас

За първи път от доста 
време на Българска стро-
ителна седмица УасГ от-
ново има самостоятелен 
щанд. На него акцентът са 
лабораториите на универ-
ситета.

Това е форум за стро-
ителство. аз съм ръково-
дител на Университетска 
строителна изпитвателна 
лаборатория (УсиЛ) и 
там се срещнахме с потен-
циални клиенти, каза доц. 
инж. иван Ростовски:

има и други строител-
ни лаборатории, но в оп-
ределен аспект ние сме 
уникални. Университет-
ската строителна изпитва-
телна лаборатория е един-
ствената акредитирана в 
УасГ и има три сектора 
- води, строителни мате-
риали и почви и земна 
основа (земна механика). 

специализирани сме в 
тези насоки и всички на-
правени изпитвания имат 
и арбитражна стойност.

Българските строители 
не използват достатъчно 
тези лаборатории в УасГ. 
Общо взето, предпочитат 
да ползват други, които 
са на ниско ниво. идват, 
когато нямат друг избор 
или имат някакъв проблем 
и търсят решението му, 
а не превантивно, преди 
той да се е появил. Това е 
типична черта на бълга-
рина - акълът да му идва 
след това. Редно е да се 
обръщат към нас, когато 
се зададе проблемът, а не 
след като белята е стана-
ла. Плюсът на лаборато-
рията ни е, че освен че 
изпитваме материали, ние 
даваме и решение на про-
блемите.

Лаборатории на УАСГ привличат клиенти

За първи път от доста време УАСГ се представи със свой щанд на форума

Холандска компания за индустриален дизайн показа на 
щанда си разклонители във форма куб

На няколко щанда се предлагаха различни облицовки и 
настилки от камък

На щандовете с инструменти и дребни уреди винаги имаше посетители
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15 минути. изделията отго-
варят на всички стандарти 
за безопасност. Най-новото 
изделие на немците е много 
лек куфар от алуминий, из-
държащ по 2 часа във вода.

американски произво-
дител представя свои про-
дукти за аварийни ремонти 
в строителството. инте-
ресното обаче за лентите 
за спешни ремонти на по-
върхности и най-вече на 
покриви е срокът им на 
издръжливост от цели 10 
години. Предимството е 
в оригиналността на тех-
нологията. Материалът е 
с вградени капсули грунд, 
които се активират само 
при натиск. другото пре-
димство е, че при монтажа 
не се използват никакви 
уреди на ток, горелки или 
грундове. Третото е, че не 
се чака - след почистване 
на повърхността лентата се 
залепва, натиска се и рабо-
тата е завършена.

Пловдивска фирма със 
собствена кариера се пред-
стави на щанда си с изде-
лия от риолит. Материалът 

е български и притежава 
твърдостта на гранита, но 
напоследък е позабравен, 
а е много качествен. От 
фирмата са сигурни, че е 
дошло времето хората да се 
обърнат отново към естест-
вените камъни.

един от най-известните 
западноевропейски про-
изводители на прозорци 
представи на Българска 
строителна седмица но-
вия си модел с двукамерен 
стъклопакет. изделието е с 
три стъкла, което повишава 

още повече изолационните 
му способности. Външното 
стъкло е закалено, поясня-
ват производители.

Българска търговска 
фирма показа на щанда си 
керамични плочки от Бе-
ларус. Те са произведени 
по италиански лиценз. Ос-
вен с качеството, на първо 

време вносната стока ще 
пробива на пазара ни и с 
конкурентна цена.

Холандска компания за 
индустриален дизайн пък 
показа на щанда си разкло-
нители във формата на куб 
с дължина на удължаващия 
кабел от 1,5 или 3 м, поз-
воляващи безпроблемно 
включване на адаптери в 
тях, което при стандартни-
те често е невъзможно.

Представителите на дру-
га западна фирма рекла-
мираха вентилационна 

система за големи кухни и 
ресторанти и предприятия 
от хранително-вкусовата 
промишленост, която пре-
чиства въздуха, като за-
държа мазните изпарения 
и елиминира миризмите. 
един от филтрите е елек-

тростатичен.
Украинска фирма, по-

строила вече свой завод 
в добрич, предлага котле 
за парно на ток. То хар-
чи само 20% повече ток 
от климатика, но осигуря-
ва равномерно затопляне 
на помещението и работи 
много по-тихо. За 60 кв. м 
при студено време котлето 
харчи по 2 киловатчаса. 
цената му, в зависимост 
от мощността, е от 500 до 
950 лв. Най-мощното котле 
може да отоплява до 300 

кв. м.
На изложението бяха 

представени и нови ав-
томатизирани системи за 
управление на процеси и 
продукти в строителството. 
една от тях позволява пъл-
на автоматизация както при 

ново строителство, така и 
при ремонти. Продуктовата 
й линия включва Wi-Fi ре-
лета, чрез които електриче-
ските уреди, осветлението 
и други уреди в дома или 
на обекта могат да бъдат 
управлявани през смартфон 
и компютър. автоматиза-
цията е възможна и при уп-
равлението на щори, като 
с помощта на дигиталните 
технологии през смартфон, 
таблет и компютър могат 
да се управляват дистанци-
онно различни безжични 
соларно задвижвани комби-
нирани сензори, отчитащи 
промените в метеорологич-
ни условия.

изложителите на Бъл-
гарска строителна седмица 
2017 представят и възмож-
ности за проектиране, раз-
работка и изграждане на 
сглобяеми сгради, както 
и за ефективно изгражда-
не на офиси, хангари за 
самолети и хеликоптери, 
производствени сгради и 
складове, селскостопански 
навеси.

Бе демонстрирано как 
с помощта на употребя-

вани контейнери може да 
се изгради само за един 
час многофункционалната 
за целогодишно ползване 
сграда, при това снабдена 
с фотоволтаична система, 
пречиствателна министа-
нция, резервоар за чиста 
вода с хидрофор, соларен 
бойлер, тенти, щори, кух-
ненски уреди, климатик.

интересен продукт, по-
казан за първи път на паза-
ра ни и на Българска стро-
ителна седмица, бе плувен 
минибасейн за индивиду-
ално ползване, побиращ 
9 куб. м вода. Той има ха-
рактеристиките не само на 
джакузи, но е снабден и с 
устройство за изкуствени 
насрещни вълни. 1 куб. е 
зоната за почивка. Частта 
за плуване е дълга 4,80 м, а 
цялата е 6 м. цената заедно 
с монтажа е 53 хил. лв.

На друг щанд можеха 
да се видят фотоси на мо-
билно преносимо бунгало, 
което се превозва лесно, за-
щото не е извънгабаритно, 
и може да се транспортира 
с обикновен тир. цената му 
е около 7000 евро.

Пестенето на енергия и модерните технологии акцент на Българска строителна седмица
Чужди изложители използват форума, за да пробият на пазара у нас

Лаборатории на УАСГ привличат клиенти
Участници в БСС:

За немалка част от 
участниците в Българ-
ска строителна седми-
ца големият проблем 
на строителния отра-
съл у нас е липсата на 
квалифицирани работ-
ници, показа анкета 
по време на форума.

С т р о и т е л н и я т 
бранш има сериозен 
проблем с квалифици-
раната работна ръка, 
казва Николай Арсов 
от „Никон 2007“. Няма 
добри майстори. В съ-
щото време на паза-
ра има много хубави 
материали и техноло-
гии, но няма кой да 
работи с тях. Затова и 
немалко хора остават 

недоволни от пишман 
майсторите.

За Светла Стойчева 
от „Мрамор риолит“ 
единственият проблем 
в бранша е липсата на 
квалифицирани работ-
ници. Другият е, че 
инвеститорите трудно 
плащат. Често се бавят 
по цял месец или два.

Иван Ставрев от 
„Лакпром“ припомня, 
че българските про-
изводители на бои и 
лакове са останали 
малко и се броят на 
пръсти. В бранша има 
сериозна конкуренция 
между фирмите. За да 
се остане на пазара, 
трябва да се правят 

нови продукти, с които 
да се привличат кли-
ентите. Иначе се изо-
става, смята той. 

С п о р е д  М а р и я н 
Петров от Roof compny 
проблемите на строи-
телния бранш идват от 
неплатежоспособното 
търсене. Радостното е, 
че в последните две 
години се наблюдава 
ръст на поръчките в 
строителството не само 
в София и големите 
градове. Вече няма 
спад, допълва опти-
мистично той.

Иван Тодоров, пред-
ставител на чужда 
фирма за България, 
производител на плоч-

ки, казва, че пробле-
мите са в ниските из-
исквания на клиен-
тите, стремящи се да 
купят на най-ниската 
цена. Така използва-
нето на евтини мате-
риали води до нека-
чествено строителство, 
което е основният про-
блем у нас.

Инж. Петър Петров 
от „Майнинг“ казва, че 
българският строител 
познава качеството, но 
не се е научил да си 
прави добре сметката 
и да ползва качестве-
ните технологии и ма-
териали, които ще му 
спестят усилия, време, 
а оттам и пари.

Проблем №1 е липсата на 
квалифицирани работници

За първи път от доста време УАСГ се представи със свой щанд на форума

Холандска компания за индустриален дизайн показа на 
щанда си разклонители във форма куб

Строителните машини също бяха във фокуса на интереса на 
посетителите

На Строителната седмица бяха представени и екотехнологии за пречистване на вода
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Разговаря 
лилия лОЗАНОВА

- Г-н Генчев, каква 
е равносметката от ра-
ботата през изминала-
та 2016 година?

- Щастлив съм, че за 
2016 г. нашата община 
реализира над 80% от 
класираните проекти, 
като някои са в процес 
на изпълнение. истина-
та е, че в момента под-
хождаме с притеснение 
към всеки проект. Виж-
дате каква е ситуацията 
- спрени програми, ба-
вят се средства. За тези, 
за които имаме догово-
ри, се страхуваме да не 
се опорочи реализация-
та им. В тази обстанов-
ка общините в България 
се оказаха най-близо до 
хората и са в готовност 
да посрещнат всякак-
ви предизвикателства. 
Няма приоритетни сфе-
ри за крайдунавската 
община, а приоритет 
е всичко, което може 
да е в полза и да подо-
бри живота на неговите 
граждани. изпълнените 
образователни проекти 
са за над 1,2 млн. лв. 
през м. г. Проектът „То-
лерантни и единни за-
едно и във всичко“ беше 
реализиран в партньор-
ство с цдГ „Зорница“, 
с. Ореш, и Фондация 
„екип“. Той е на стой-
ност 305 486 лв. и цели 
повишаване на моти-
вацията и интереса на 
децата от етническите 
малцинства към учас-
тие в образователния 
процес. Проектът „да 
успеем всички заедно“ 
обхваща две училища в 
общината и е на стой-
ност 763 000 лв. Вклю-
чени са разностранни 
дейности като зелени 
училища, повишаване 
на квалификацията на 
персонала, въвеждане 
на иновации в образова-
телната практика и др.

- В каква насока ра-
боти община свищов 
за облагородяване на 
градската среда?

- През ноември 2016 
г., във връзка с проце-
дура за директно пре-
доставяне на безвъз-
мездна финансова по-
мощ по „изпълнение 
на интегрирани планове 
за градско възстановя-
ване и развитие 2014-
2020 - свищов“, МРРБ 
отпусна 5 040 204,64 

лв. за реализирането на 
проектно предложение 
„Благоустрояване на 
градската жизнена сре-
да в гр. свищов“. Про-
ектното предложение 
предвижда дейности за 
подобряване и ренови-
ране на градската сре-
да на територията на 
зона за въздействие с 
преобладаващ социа-
лен характер в града - 
ул. „Черни връх“ (ж.к. 
„Младост“) и парк „Ра-
дост“. Проектът за ул. 
„Черни връх“ обхваща 
междублокови про с -
транства с обща площ 
от 53 990 кв. м, обвър-
зани в единна система 
чрез реконструкция на 
улична мрежа с площ 28 
005 кв. м и обособени 
в четири подобекта. За 
изпълнение на „интег-
риран план за градско 
възстановяване и разви-
тие“ общината получава 
безвъзмездна помощ в 
размер на близо 17 млн. 
лв. Включени са дей-
ности за подобряване на 
градската среда, енер-
гийноефективни мерки 
в административни и 

образователни институ-
ции, както и качеството 
на обитаване на сгра-
дите. Над 10 млн. лв. 
ще бъдат инвестирани 
в различни инфраструк-
турни проекти в сви-
щов през 2017 г. Те са 
осигурени чрез програ-
ма „Региони в растеж“, 
като това е част от пуб-
личната инвестиционна 
програма на общината. 
Проведени са общест-
вени поръчки при ясни 
правила за над 10 млн. 
лв., очаква се строител-
ните дейности да стар-
тират през май. Близо 
2,4 млн. лв. са предви-
дени за обновяване и 
развитие на образова-
телната инфраструктура 
и адаптирането й към 
съвременните потреб-
ности. Финансирането 
е за цдГ №3 „Радост“, 
цдГ №1 „Васил Лев-
ски“ и ОУ „св. св. Ки-
рил и Методий“, с. Овча 
могила.

През тази година ще 
стартират и дейност-
ите по обновяване на 
публичните сгради. Ще 
се извърши саниране 

на административните 
сгради на общината, на 
дирекция „Финансови 
дейности“ и на дирек-
ция „Култура и култур-
но наследство. сред-
ствата са по ОП „Регио-
ни в растеж“.

- Какви инвестиции 
са планирани за пуб-
личната инфраструк-
тура в малките населе-
ни места?

- В началото на годи-
ната е одобрено отпус-
кането на целева помощ 
от Министерството на 
регионалното развитие 
в размер на 500 000 лв. 
с тези средства ще бъде 
извършена реконструк-
ция на водопроводна-
та и канализационна-
та мрежа на свищов. 
Очаквам около 80% 
от дейностите по този 
проект да приключат 
още тази година, въ-
преки че срокът е две 
години. Предстои ре-
ализацията и на други 
проекти от публичната 
инвестиционна програ-
ма на общината, но те 
ще стартират през 2018 
г. Три читалища в села-

та Вардим, царевец и 
Ореш ще бъдат ремон-
тирани. Предвиждаме 
и изграждането на со-
циални жилища на 6 
етажа, всяко от които с 
около 25 апартамента.

- Какво е състояние-
то на местната болни-
ца, какви са нейните 
задължения и перспек-
тиви?

- През лятото на т.г. 
се очаква да заработи 
с пълен капацитет от-
делението за рехаби-
литация и водолечение 
към свищовската бол-
ница. Ще бъде доста-
вена минерална вода от 
извор, който се намира 
на няколко километра 
от крайдунавския град, 
което се случва след 
20-годишно прекъсване. 
ако всичко по проце-
дурите с подготовката 
на отделението върви 
по план, през юни во-
долечението ще бъдат 
възстановено. Наско-
ро общината получи от 
екоминистерството до-
кументите за узаконя-
ването на трите извора. 
От тях реално действащ 

е един, а останалите два 
са пресъхнали. Първо-
начално минералната 
вода,  която излиза с 
температура от 40 гра-
дуса, ще бъде доставяна 
с цистерна. Официал-
ното узаконяване даде 
нов старт на идеята за 
ремонтни дейности в 
отделението по водоле-
чение. В него ще бъдат 
вложени близо 50 000 
лв., като половината от 
средствата са заделени 
от общината, а остана-
лата част са обещани 
от спонсор. Осигурена-
та сума е за ремонтни 
дейности, предвижда се 
модернизация на поме-
щенията, на басейна и 
ваната. Възстановяване-
то на водолечението ще 
донесе ползи не само на 
пациентите, а и на само-
то лечебно заведение. 
Ще има по-голям инте-
рес към болницата зара-
ди предлаганите проце-
дури. От друга страна, 
ще се даде възможност 
за получаване на сред-
ства по допълнителни 
клинични пътеки. Надя-
вам се да успеем в бъ-
деще минералната вода 
да бъде транспортирана 
до града, за да може да 
бъде оползотворявана за 
здравето на хората. По 
проект за около 3 млн. 
лв. в лечебното заведе-
ние ще бъде доставен и 
високопроходим и обо-
рудван реанимобил, тип 
C. екипът ще може да 
извършва операции и 
манипулации в самата 
линейка при необходи-
мост.

Предстои стартиране 
на процедура и за подо-
бряване на условията в 
болницата на стойност 
около 300 хил. лв. към 
МТсП. Ще бъдат ре-
монтирани работните 
помещения в стациона-
ра и ще се достави до-
пълнително оборудване. 
По линия на Трансгра-
ничното сътрудничест-
во с Румъния, в рамки-
те на проекта Interreg, 
МБаЛ „д-р димитър 
Павлович“ - свищов ще 
се снабди и с високотех-
нологичен скенер. Про-
ект към Националния 
екодоверителен фонд 
пък предвижда цялост-
на енергийна ефектив-
ност и подмяна на паро-
вата инсталация.

П р о д ъ л ж а в а  н а 
стр. 16

РеГиОНи
Генчо Генчев, кмет на община Свищов:

Генчо Генчев е 
роден през 1980 
г. в Свищов. През 
1999 г. завършва 
Професионална 
гимназия по ве-
теринарна меди-
цина „Проф. д-р 
Димитър Димов“ 
в  Ловеч ,  къде -
то се дипломира 
като ветеринарен 
техник. Получа-
ва бакалавърска 
степен „Бизнес 
администрация“, 
а през 2015 г. за-
вършва магистра-
тура „Стопан-
ско управление“ 
в ЮЗУ „Неофит 
Рилски“, Благо-
евград. От 2001 
г.  работи като 
инспектор тър-
говска дейност и 
храни в Дирекция 
„Ветеринарно-
санитарен кон-
трол“, Свищов. 
От 2007 до 2015 
г. управлява кмет-
ство Царевец. На 
01.11.2015 г. е из-
бран за кмет на 
община Свищов.

Предстои да направим и реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на града

Започваме работа по обновяване 
на публичните сгради в Свищов
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Необходими са средства 
за неотложни спасителни 
действия по укрепване на 
Мемориалния комплекс 
„създатели на българската 
държава“ в шумен.

Общината търси съдей-
ствие от Министерството 
на културата за осигуря-
ване на необходимия фи-
нансов ресурс. Въпросът 
беше поставен на среща 
със заместник-министъра 
на културата проф. Боряна 
Христова. 

Отлепването на мозаеч-
ните пана продължава, а 
опасността от нарушава-

не на целостта на скулп-
турните фигури става все 
по-сериозна. За съжале-
ние обаче годините дават 
своето отражение и паме-
тникът се руши, обясни 
директорът на ОП „Тури-
зъм, публични дейности и 
атракции“ Ваня стоянова. 

Комплексът притежава 
акт за държавна собстве-
ност № 6208/26.11.1990 г., 
но е предоставен за сто-
панисване на действащия 
тогава ОбНс - шумен. 
В писмо от първи март 
тази година до Минис-
терството на културата 
общинската администра-
ция припомня, че от 1992 
до 2006 г. със средства 

на общината са правени 
частични укрепвания на 
скулптурните компози-
ции. срокът на годност на 
извършените възстанови-
телни работи обаче изтече 
през 2016 г. и трябва да се 
предприемат спешни рес-
таврационни и ремонтни 
дейности. Необходимият 
финансов ресурс от 860 
хил. лв. обаче е непосилен 
за бюджета на общината. 
По тази причина задължи-
телно трябва да се реши 
и въпросът със статута 
на паметника. Предложе-
нието на община шумен 
е той да бъде обявен за 
обект със световно или 
национално значение, за-

щото тогава може да се 
кандидатства с готови 
проектни предложения за 
европейско финансиране. 

Многократно във вре-
мето са изпращани сиг-
нали до Министерството 
на културата с молба да 
бъдат извършени необ-
ходимите укрепителни 
действия с цел да се избег-
не разрухата в комплекса. 
От протоколи на заседа-

ния на специализирания 
експертен съвет по изоб-
разителни изкуства към 
министерството е видно, 
че са правени усилия в по-
сока осигуряване на сред-
ства от държавния бюджет 
за опазване на обекта. Те 
обаче са останали без ре-
зултат. Последното писмо, 
депозирано пред Минис-
терството на културата, 
е с вх. № 08-00-200/ от 

01.03.2017 г. 
Мемориалният ком-

плекс „създатели на бъл-
гарската държава“ е един 
от 100-те национални ту-
ристически обекта. след 
проведените разговори 
проф. Боряна Христова 
пое ангажимент лично да 
постави въпроса за раз-
глеждане в министерство-
то и да съдейства за него-
вото разрешаване.

Шумен търси средства за укрепване на 
емблематичен паметник
Мемориалът „Създатели на българската държава“ 
е в лошо състояние и продължава да се руши

РеГиОНи

Николай АНТОНОВ

Кметът на община 
сандански Кирил Ко-
тев подписа договор 
с фирмата изпълни-
тел за осъществяване 
на проект за прилага-
не на мерки за енер-
гийна ефективност на 
сградата на общинската 
администрация. Той е 
финансиран по Опера-
тивна програма „Регио-
ни в растеж“ за периода 
2014-2020 г.

дейностите, пред-
видени в  договора , 
включват проектира-
не, строително-мон-
тажни дейности и ав-

торски надзор. Общата 
им стойност е около  
487 539 лв. съфинан-
сирането от европей-
ския фонд за регионал-
но развитие е в размер  
404 208 лв., а нацио-
налното съфинансиране 
- 71 330 лв., уточниха 
от общината.

целта на проектното 
предложение е пови-
шаване на енергийната 
ефективност в админи-
стративната сграда на 
общината. Предвижда 
се достигане най-малко 
на клас с на енерго-
потребление, намалява-
не на разходите за енер-
гия, по-високо ниво на 
енергийна ефективност, 

което пряко да допри-
несе за намаляване на 
крайното енергийно 
потребление и косвено 

- за намаляване на еми-
сиите на парниковите 
газове. с реализацията 
на проекта ще се оси-

гурят по-добри усло-
вия за живот и работна 
среда, ще се повиши 
качеството на въздуха, 

както и експлоатацион-
ните характеристики за 
удължаване на жизне-
ния цикъл на сградата.

Поли ВАсилеВА

Кметът на Монтана 
Златко Живков подписа 
споразумение за фи-
нансиране по програма 
„Красива България“ за 
обновление на детски 
ясли №3 в града, съ-
общиха от общината. 
Предстои стартирането 
на процедура за избор 
на изпълнител на стро-
ителните дейности.

Това са най-старите 

детски ясли в града. 
Намират се в крайния 
квартал „Живовци“. 
Построени са преди 40 
години и оттогава не са 
ремонтирани. 

През това лято сгра-
дата ще смени визията 
си - фасадата ще бъде 
шпаклована и бояди-
сана, цялата дограма 
ще се подмени, наново 
ще се направи елин-
сталацията, ще бъдат 
монтирани модерни 
осветителни тела. цел-

та е сградата да стане 
енергийно ефективна.

стойността на про-
екта е 150 000 лв. де-
лът  на  общинат а  е  
100 000 лв., остана-
лите са от „Красива 
България“. За ремон-
та ще бъдат назначе-
ни 15 души - трайно 
безработни жители на 
Монтана, каквито са 
изискванията на Ми-
нистерството на труда 
и социалната политика.

Това е 20-ият про-

ект на общината по 
„Красива България“, 
обясни кметът Живков. 
Заради увеличаването 
на дела на общините 
много от тях се отказ-
ват от програмата. Тя 
стартира с 10 процента 
общински собствени 
средства, а днес дос-
тига до 75%. Въпреки 
това ние не се отказ-
ваме и редовно пред-
лагаме проекти за одо-
брение, изтъкнаха от 
общината. 

Най–старите детски ясли в Монтана стават енергийно ефективни

Обновяват сградата на кметството 
с близо половин милион лева 

Предстоящите велик-
денски празници са по-
вод община сандански 
да покани творците от 
региона да се включат 
в творческата работил-
ница за приложни из-
куства „еко арт идея“. 
целта е в рамките на 
няколко дни учениците 
от града да се запознаят 
с тайните на приложно-
то изкуство и съвместно 
с утвърдените творци 
да изработят пролетната 
украса на сандански, 
съобщиха от общинската 
управа.

Това ще бъде първото 

издание на инициатива-
та и акцентът ще бъде 
поставен върху възпита-
нието на децата в грижа 
за околната среда чрез 
художествено-естетиче-
ска дейност. идеята е от 
отпадъчни материали да 
се изработят художест-
вени произведения. Така 
например пластмасови-
те бутилки, вместо да 
отидат в контейнера за 
боклук, биха могли да 
се превърнат в цветна 
градина. Организаторите 
разчитат на творческата 
подкрепа и съдействие 
на местните майстори на 

приложното изкуство, за 
да провокират пролетно 
настроение, да вдъхно-
вят детското въображе-
ние и да накарат повече 
млади хора да обърнат 

поглед към стойностно-
то и красивото в живота 
в дните от 3 до 7 април, 
когато ще бъдат занима-
нията в работилницата 
„еко арт идея“.

Творци и ученици изработват пролетната украса на града

сандански
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България е сред стра-
ните от европейския 
съюз, които изпълняват 
предсрочно заложените 
цели за възобновяеми-
те енергийни източници 
(Веи), сочи статистика 
на евростат. 

Брюксел заложи ам-
бициозната цел за нама-
ляване на енергийното 
потребление (с 20%), за 
повишаването на енер-

гийната ефективност (с 
20%) и за 20% дял на 
възобновяемите източни-
ци в крайното енергийно 
потребление през 2020 г. 
Този план доби публич-
ност под наименованието 
20-20-20.

За реализацията на 
тази идея в областта на 
възобновяемите техно-
логии европейските вла-
сти определиха цел за 

всяка една държава. Пет 
години преди крайния 
срок 11 държави вече са 
преизпълнили плановете 
си. данните за България 
например сочат, че при 
заложена цел от 16% дял 
на Веи 18,2% от енерги-
ята в страната се произ-
вежда именно от такива 
инсталации. Значително 
се разминават постиже-
нията и заложените цели 

в Хърватия (29% през 
2015 г. при очаквани 20% 
през 2020-а), както и в 
естония и швеция. шве-
ция всъщност е страната 
в ес, в която Веи имат 
най-голям дял при про-
изводството на енергия 
- 53,9% през 2015 г. На 
обратния полюс е Холан-

дия, която се разминава 
с 8,2 процентни пункта в 
изпълнението на целите. 
страната обаче има още 
5 години, за да навакса 
изоставането.

Бумът на зелените тех-
нологии у нас бе между 
2012 и 2013 г. Тогава в 
страната бяха инсталира-

ни най-много слънчеви 
панели, а произведената 
енергия от възобновяеми 
източници се увеличи от 
16 на 19 процента от об-
щото. Последва спад до 
18% през 2014 г., а през 
следващата вече има-
ше леко покачване - до 
18,2%.

България сред страните в ЕС с предсрочно 
изпълнени цели за ВЕИ
Най– голям дял при производството на енергия 
заема Швеция, на опашката е Холандия

Николай АНТОНОВ

Нови 3500 дка пла-
нира да залеси тази 
година Югозападното 
държавно предприятие 
(ЮЗдП) в областите 
Благоевград, Кюстен-
дил, Перник, софийска 
и Пазарджишка, съоб-
щиха от ръководството 
на ведомството в Бла-
гоевград. От тях близо 
2800 дка ще бъдат за-
садени през пролетта. 

Общо 3,2 млн. лв. са 
предвидени в инвести-
ционната програма на 
предприятието за тази 
дейност. 

Кампанията вече е в 
ход, като в най-южни-
те поделения на пред-
приятието на площ от 
100 дка са извършени 
основно противоерози-
онни залесявания, както 
и попълване на горски 
култури върху 90 дка. 
и през 2017 г. приори-
тет са залесяванията, 

насочени към възста-
новяване на терени, 
пострадали от пожари, 
болести и вредители, 
както и невъзобновени 
по естествен начин през 
последните три години, 
информираха от ЮЗдП. 
По-големи залесявания 
се предвиждат в тери-
ториалните поделения в 
Пирдоп - 258 дка, Бре-
зник - 186 дка, Благо-
евград - 121 дка, Бели-
ца - 104 дка, както и в 
ихтиман, Кюстендил, 
дупница и сливница. 

Общо 1 045 000 се-
менищни фиданки и  
10 190 тополови фидан-
ки са осигурени за про-
летното залесяване и за 
попълване на новосъз-
дадените горски култу-
ри на площ от 1761 дка. 
Предимство се дава на 
местните широколист-
ни видове - дъб, бук, 
явор, липа, черен и бял 
бор, смърч, бяла акация. 

Николай АНТОНОВ

В нерегламентирано 
сметище е превърнат 
районът близо до бен-
зиностанция край пътя 
Разлог - Благоевград, 
където неизвестни лица 
са изхвърлили 25 куб. м 
строителни материали, 
съобщиха от общината. 
след установяване на 
извършителя ще бъде 
наложена глоба, заявиха 
от местната управа. съ-
гласно Наредбата за уп-
равление на отпадъците 
санкцията за физическо 
лице е до 1000 лв., а 
за юридическо глобата 
стига до 4000 лв.

Кметът  на  Разлог 
инж. Красимир Герчев 
и общинската адми-
нистрация призовават 
жителите на общината 
да бъдат непримири-

ми към подобни нару-
шения и безотговорни 
действия, за да не се 
замърсява природата и 
да се опази чиста окол-
ната среда.

Засаждат 3500 дка нови гори
Разкриха нерегламентирано 
сметище край Разлог

П р одъ л же н и е  о т 
стр. 14

- Г-н Генчев, тази го-
дина свищов отбеляз-
ва 140 години от осво-
бождението си. Какви 
събития сте предвиди-
ли в юбилейната про-
грама?

-  В историческото 
развитие на град сви-
щов датата 27 юни 1877 
г. е дата свещена, бе-
лязала освобождение-
то на града. От мест-
ността Текир дере пре-
ди 140 години започва 
освободителният поход 
на русите,  който ще 
доведе изгрева на сво-
бодата. именно тук ру-
ската дунавска армия 
под ръководството на 

генерал-майор драгоми-
ров извършва един от 
най-успешните десанти 
във военната история 
на света. Градът на пър-
вото светско училище, 
на първото читалище, 
на плеядата от бележи-
ти и светли личности 
- просветители, револю-
ционери, общественици, 
остава в историята на 
страната ни като първия 
освободен град след пет 
века на чуждо полити-
ческо и духовно господ-
ство. Тази война, която 
присъства в летописа 
на българската история 
под името Освободител-
на, заема своето достой-
но място в свищовския 
исторически календар, 
защото именно от сви-

щов се поставя началото 
на българската свобо-
да. През 2017 г. градът 
ще отбележи няколко 
годишнини - 140 годи-
ни от освобождението 
си; 140 години - първо 
градско управление; 110 
години от създаването 
на Военноисторическия 
музей „Главна кварти-
ра на руската дунавска 
армия - 1877 г.“, който 
по време на войната е 
бил главна квартира на 
руската армия и там е 
пребивавал император 
александър ІІ; 40 го-
дини от създаването на 
музей „Преминаване на 
руските войски - 1877 
г.“ в местността Памет-
ниците. През тази годи-
на се навършват и 150 

години от освещаването 
на църквата „св. Трои-
ца“, която е един от сим-
волите на град свищов, 
архитектурен паметник 
на културата от Българ-
ското възраждане, дело 
на майстор Колю Фиче-
то, а камбаните са пода-
рък от руския император 
александър II. В тър-
жествената програма об-
щина свищов предвиж-
да разнообразни прояви. 
Планираме мащабна ис-
торическа възстановка 
на събитията от 26 сре-
щу 27 юни 1877 г. „Фор-
сирането на река дунав 
и освобождението на 
свищов“ в местността 
Паметниците с участи-
ето на доброволци от 
цяла България и под ръ-

ководството на Нацио-
нален клуб „Традиция“. 
Предвидили сме разно-
образни събития, сред 
които церемония спек-
такъл на Националната 
гвардейска част, концерт 
„140 години свободен 
свищов“ на Предста-
вителния ансамбъл на 
Въоръжените сили на 
Република България. В 
рамките на програма-
та сме включили още 
документална изложба 
с експонати от Руско-
турската война 1877-
1878 г., конференция, 
посветена на десанта 
на река дунав и осво-
бождението на свищов, 
организирана от Воен-
ната академия „Георги 
с. Раковски“, преглед 

на любителското худо-
жествено творчество 
в сухопътни войски с 
участието на състави 
от военните формиро-
вания от цялата страна. 
Ще има и концерт на 
първия български хор 
„Янко Мустаков“ и при-
ятели в църквата „св. 
Троица“. Празникът ще 
завърши с тържествена 
заря-проверка по повод 
юбилея. Каним всички 
българи да станат част 
от тържествата, посве-
тени на освобождението 
на града! Нека заедно да 
дадем пример за човеш-
ка и национална призна-
телност, почит и уваже-
ние към народите, чиито 
синове са се борили за 
нашата свобода!

Стартираме дейностите по обновяване на публичните сгради в Свищов
Генчо Генчев, кмет на община Свищов :
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Мащабни ремонти 
на уличната мрежа във 
всички квартали стар-
тира през тази година 
община Русе. За цел-
та местната управа ще 
тегли целеви кредит от 
10 млн. лв., заяви кме-

тът Пламен стоилов. По 
думите му, това е най-
доброто решение за от-
страняване на проблеми-
те по пътната настилка 
и тротоарите, тъй като 
последният частичен ре-
монт е от преди 13 годи-

ни, а има улици, които 
не са преасфалтирани от 
30 години. Тъй като об-
щината няма финансова 
възможност да извърши 
сама рехабилитацията, 
се налага да се прибег-
не до кредита, който ще 

обезпечи преасфалти-
рането, за да могат ру-
сенци да се придвижват 
безпроблемно и ком-
фортно, заяви градона-
чалникът. специално на-
значена комисия от екс-
перти от общината вече 
е извършила обстойно 
изследване на пътните 
артерии във всички ра-
йони на града. Обходени 
са 147 улици с повече 
от 700 улични участъка. 
При анализа са взети 
предвид интензивност-
та на трафика, съставът 
на преминаващите пре-
возни средства и кла-

сът на улицата. изборът 
на предложените за ос-
новен ремонт улици се 
основава и на надграж-
дане на вече осъщест-
вени реконструкции и 
рехабилитации,  и на 
това, което предстои да 
се ремонтира с европей-
ски средства. В резултат 
на инвестицията ще бъ-
дат ремонтирани близо  
319 551 кв. м улични 
платна и 188 625 кв. м 
тротоари. едновремен-
но с това в бюджета на 
община Русе за тази го-
дина е планирано увели-
чение на средствата на 

предприятие „Комунал-
ни дейности“ с 200 000 
лв. Това е с 5% повече 
в сравнение с миналата 
година. Тези средства 
ще бъдат насочени към 
подобряване на състоя-
нието на междублокови-
те пространства, улична-
та и тротоарната мрежа. 
с част от парите ще бъ-
дат запълвани и дупките 
в кварталите „средна 
кула“ и „долапите“, кои-
то не са обхванати в ця-
лостната рехабилитация 
заради предстоящото 
изграждане на канализа-
ция през 2018-а.

Жителите и гостите 
на Видин вече могат да 
посетят отсрещния ру-
мънски град Калафат с 
електрически велосипед 
и да се върнат обратно 
само срещу 2 лв. Това 
съобщи евтим стефанов, 
директор на агенцията 
за регионално развитие 
в града. електрическият 
велосипед се наема от 
агенцията, която се на-
мира в кв. „Гео Милев“, 
за срок от 3 часа. Това е 
достатъчно време да се 
стигне до Калафат, който 
по въздушен път се на-
мира на 2 км от Видин, 
но през моста разстоя-

нието е 5 км. Във Видин 
има станция за зарежда-
не на велосипеди, има и 
в Калафат. с едно зареж-
дане могат да се изминат 
до 70 км със средна ско-
рост 20-25 км в час.

Преминаването с ве-
лосипед по дунав мост 
2 не се таксува. ако съ-
щият маршрут се измине 
с автомобил, то водачът 
ще трябва да плати по 6 
евро в двете посоки.

За момента агенцията 
за регионално развитие 
разполага с 60 велоси-
педа, а румънците - с 
20. до месец общият им 
брой обаче ще стане 240. 

Те ще могат да се нае-
мат в 16 града в северна 
България и в 16 града в 
Южна Румъния. целта 
е да се популяризира ка-
рането на електрически 

велосипед и да използ-
ват възможностите му 
за отдих и туризъм на 
близки разстояния. Ве-
лосипедите са закупени с 
европейски средства чрез 

програмата „интеррег“ - 
България - Румъния.

Група от 80 българи и 
румънци първи премина-
ха по маршрута Видин - 
Лом - Белоградчик - село 

Рабиша с електрически 
велосипеди. Колопохо-
дът мина успешно, ин-
формират от агенцията 
за регионално развитие 
във Видин. 

Преминаването с велосипед по дунав мост 2 не се 
таксува, което пести средства на пътуващите

иНФРасТРУКТУРа

Със заем от 10 млн. лв. общината 
рехабилитира над 140 улици в града

Русе стартира мащабни ремонти 
на пътната мрежа

Трасето Видин – Калафат за 2 лв. с електрически велосипед
еколоГиЧен транспорт

лилия ЦВеТАНОВА

стартираха ремонтни 
дейности на безплат-
ния паркинг в центъра 
на Велико Търново. В 
старата столица парко-
местата са дефицитни и 
поради тази причина се 
инвестира в реконструк-
ция на обект в центъра.

Паркингът е разпо-

ложен на територията 
на старото военно учи-
лище, между сгради-
те на Пети корпус на 
ВТУ „св. св. Кирил и 
Методий“, Областната 
администрация и НаП. 
Близо 90 места за авто-
мобили ще бъдат оф-
ормени върху плаца и 
асфалтовите алеи. 

служители на общин-
ското предприятие „Ор-

ганизация на движение-
то, паркинги и гаражи“ 
вече разчертаха местата 
за паркиране. с колче-
та и прегради ще бъде 
ограничен достъпът до 
зелените площи. От ад-
министрацията в града 
се надяват реализация-
та на проекта да сложи 
край на нерегламенти-
раното спиране на МПс 
в района, включително 

и върху тревните зони. 
средствата за създа-
ването на паркинга са 
осигурени от общин-
ския бюджет.

Той ще е с временен 
статут и ще функциони-
ра до реализацията на 
първия етап от проекта 
за създаването на нов 
градски център върху 
територията на старото 
военно училище. Все 

още текат съгласува-
телните процедури по 

плановото задание на 
целия терен.

Правят безплатен паркинг в центъра на В. Търново
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За създаване на об-
ществен борд по горивата, 
който публично и про-
зрачно да обсъжда всички 
проблеми в бранша, се 
обявиха от Българската 
петролна и газова асоциа-
ция, НаП, агенция „Мит-
ници“, водещи финансови 
анализатори по време на 
Първата национална го-

дишна конференция на 
асоциацията. Те ще ини-
циират и създаването на 
временна анкетна коми-
сия в следващия парла-
мент, която да се заеме с 
финансовите измами и 
далаверите.

В момента всеки втори 
литър бензин и дизел от 
внос се продават в стра-

ната без платени данъ-
ци. сивият сектор е око-
ло 30% от общия пазар 
на горива. Той формира 
оборот от 1,600 млрд. лв. 
годишно, смята експертът 
от центъра за изследване 
на демокрацията Руслан 
стефанов. според него 
устойчивостта на сивия 
сектор осигурява сериоз-
ни приходи на служители 
в различни ведомства, ко-
ето стимулира корупцион-
ните практики.

В една от най-често из-
ползваните схеми за укри-
ване на ддс от търговия 
с горива участват реги-
стрирани у нас данъчни 
складове за съхранение 
на горива, т.нар. вложи-
тели - фирми наематели, 
които срещу определена 
такса държат в тях горива 
под режим на отложено 

плащане на акциз. друга-
та практика е чрез фирми 
бушони, които, след като 
превъртят няколко мили-
она оборот, се прехвърлят 
на някой клошар. Третата 
схема е с фиктивния из-
нос на горива за Гърция 
и Румъния, признават от 
НаП. От четири рафи-
нерии, работещи в Бъл-
гария, на практика само 
„Лукойл-Нефтохим“ вна-
ся нефт за преработка. 
При тези факти е пара-
доксално, че горивата не 
са в списъка на Минис-
терството на финансите 
и агенция „Митници“ на 
стоките с висок фискален 
риск. В него обаче са зе-
ленчуците, рибата и мор-
ските дарове например.

Близо 6 млрд. лв. е за-
губила държавата от кон-
трабандата на горива само 

през последните пет годи-
ни, категоричен е и емил 
димитров - Ревизоро, 
който бе член на времен-
ната анкетна комисия, из-
ясняваща фактите за кон-
куренцията и изкривява-
нето на пазара на горива в 
43-тото Нс. През тези пет 

години нашите митни-
чари са успели да хванат 
само 2000 т нелегално го-
риво. От митниците при-
знават, че имат проблем с 
електронната система за 
информация и не могат да 
следят ефективно пътя на 
вносните горива.

От бранша настояват за създаване на обществен борд и парламентарна комисия

30% от пазара на горива са в сивия сектор

дълго повтаряното 
обяснение, че малкият 
и средният бизнес у нас 
не получават адекватно 
финансиране, е напът да 
се промени. Превратна 
може да се окаже 2017 
година, за която е осигу-
рен достатъчно паричен 
ресурс чрез съфинанси-
ране по програми на ес, 
обявиха от финансовото 
министерство. Оценката 
на експертите е, че общо 
през тази година ще за-
почне усвояване на бли-
зо 1 млрд. евро за инова-
тивни проекти. според 
тях проблем може да се 
окаже не осигуряването, 

а усвояването на тези 
средства.

досега за иновации в 
България парите идваха 
най-вече по оперативна 
програма „Конкурентос-
пособност“, която раз-
полага с още почти 600 
млн. лв. за подобряване 
на производствената и 
енергийната ефектив-
ност на фирмите. В края 
на миналата година ев-
ропейската инвестици-
онна банка и европей-
ският инвестиционен 
фонд откриха кредитна 
линия в размер на 600 
млн. евро само за малки-
те и средните предприя-

тия. Те ще бъдат разпре-
делени по програмите 
COSME и InnovFin (450 
млн.), JEREMIE (110 
млн.) и инициативата за 
подпомагане на малки 
и средни предприятия. 
Първите 45 млн. евро 
вече са разпределени.

Значителен ресурс за 
иновации заделя и дър-
жавният Фонд на фон-
довете, към който има 
огромни очаквания, но 
не е ясно кога той ще 
стартира. според пред-
седателя на Ус на фон-
да Мартин дановски за 
иновативни проекти са 
заделени 244 млн. лв.

Общинският съвет 
в Трън отмени своето 
решение за провежда-
не на местен референ-
дум за добиването на 
злато в региона. Той 
трябваше да се прове-
де на 26 март, заедно 
с предсрочните парла-
ментарни избори. От 
кметството обясниха, 
че с ново решение на 
Общинския съвет ще 
бъде определена след-
ваща дата. Основното 
опасение на местните 
хора е, че при откри-
тия добив на повърх-
ността ще излязат и за-
лежите от уран, което 
може да доведе до еко-
логична катастрофа.

На 8 февруари Об-
щинският съвет в Трън 
единодушно реши да 

бъде произведен мес-
тен референдум от-
носно намерението на 
компанията „евромакс 
сървисиз“, от групата 
на „асарел - Медет“, 
да разработи златното 
находище в региона. 
Книжата за референ-
дума обаче бяха утвър-
дени 15 дни по-късно, 
което според област-
ния управител на Пер-
ник Васил Михайлов 
е нарушение на прави-
лата.

Предложението за 
допитване до гражда-
ните беше направено, 
след като сдружение 
„Трън“ сезира главния 
прокурор сотир цаца-
ров относно издадено-
то разрешение за зла-
тодобив. Проверката 

установи, че подписът 
на министър Нона Ка-
раджова е невалиден, 
тъй като е поставен 17 
дни преди тя да встъ-
пи в длъжност като 
министър на околната 
среда. 

Проектът на „евро-
макс сървисиз“ пред-
вижда разработване 
на златното находище 
край Трън да е основ-
но на площадката на 
бившата мина „Злата“. 

М е ж д у в р е м е н н о  
Българската минно-ге-
оложка камара излезе с 
декларация, че притес-
ненията на местните 
хора са несъстоятелни, 
тъй като тепърва ин-
вестицията подлежи на 
оценка за въздействие 
върху околната среда.

1 млрд. евро се насочват към 
малкия и средния бизнес

Референдумът в Трън за добива на злато се отложи

 и такива бензиностанции работят у нас

Новата кредитна линия финансира и стартиращи производства

В момента бензинос-
танциите не са длъжни 
да имат ПОс терминал. 
Липсата му не позволя-
ва да се проследи дали 
горивото е продадено 
на фирма или физиче-
ско лице. Така търго-
вците могат да издават 
фактури на фирми, ко-
ито имат нужда от фик-
тивни разходи, за да 

си върнат ддс. Прак-
тиката е срещу „услу-
гата“ собственикът на 
бензиностанцията да 
получава половината 
от върнатия данък. да-
нъчните не хващат този 
тип измами, тъй като 
е трудно проследимо 
дали фактурите са из-
дадени на реалния ку-
пувач.

Находището до село Велиново 
се разработва от 1936 г. - с прекъс-
ване от 1943 до 1953 г., и е закрито 
заради ниска рентабилност. От 
1939 до 1973 г. тук са добити около 
716 000 т руда със средно съдържа-
ние 3,7 грама на тон, или 2639 кг 

злато.
От 1965 до 1974 г. година се 

разработва и съседното находище 
- „Крушев дол“. От него са добити 
590 000 т руда със средно съдър-
жание 1,4 грама на тон, или общо 
829 кг злато. 

схеМа

историята

Мина „Злата”  е работела до 1994 г. като уранодобивно предприятие. Това е 
останало от нея сега
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О п т и м и с т и ч н и  с а 
прогнозите за търсещи-
те работа в България, 
сочи обзорно изследване 
на ManpowerGroup за 
заетостта. Очакваните 
перспективи за наема-
не остават стабилни в 
сравнение с предишното 
тримесечие и на годиш-
на база, като работода-
телите от 10 индустри-
ални сектора в 5-те ре-
гиона на изследването - 
Бургас, Варна, Пловдив, 

Русе, софия, планират 
да увеличат численост-
та на служителите през 
второто тримесечие на 
2017 г.

От 620-те анкетира-
ни компании 24% пред-
виждат да увеличат своя 
персонал през следва-
щите три месеца, кое-
то е повишение от 10% 
в сравнение с първото 
тримесечие на 2017 г. и 
с три процента повече 
спрямо същия период 
на миналата година. Че-
тири процента от бъл-
гарските работодатели 
планират намаление на 

работната сила и 69% 
не очакват промяна на 
числеността на служи-
телите. Останалите три 
процента от работодате-
лите не са сигурни от-
носно своите намерения 
за наемане.

„Въпреки че перс -
пективите за наемане 
о стават сравнително 
стабилни, работодате-
лите са предпазливи по 
отношение на планове-
те за своите служители, 

предвид политическата 
и икономическата ситу-
ация в страната и пред-
стоящите парламентар-
ни избори. Освен това 
демографската криза и 
обезлюдяването в някои 
региони на България, 
както и постоянно рас-
тящият дисбаланс меж-
ду наличните работни 
места и нужните умения 
за тях сериозно затруд-
няват разрастването на 
бизнеса. ако компании-
те и отделните индиви-
ди не обърнат внимание 
на този обезпокоителен 
проблем, той ще се вло-

ши. Възпитаването на 
способността да се учи 
е ключово, за да се га-
рантира, че уменията 
на хората са актуални и 
адекватни на работните 
места на сегашния пазар 
на труда, защото спо-
собността за учене озна-
чава годност за наемане 
в дългосрочен план“, ко-
ментира Надя Василева, 
управляващ директор на 
ManpowerGroup Бълга-
рия.

сТаТисТиКа

според прогнозите работната сила ще се увели-
чи в петте региона през следващите три месеца. 
Най-силен пазар на труда се очаква в Пловдив, къ-
дето работодателите отчитат най-оптимистичната 
прогноза от началото на изследването. солидната 
нетна прогноза за заетостта в региона от +23% 
показва подобрение от 8 и 10 процентни пункта 
спрямо първото тримесечие на 2017 г. и второто 
тримесечие на 2016 г. Работодателите в софия 
споделят стабилен пазар на труда с прогноза от 
+16%, докато прогнозата за Варна е +9%. Работо-
дателите в Русе и Бургас отчитат най-предпазли-
вите намерения за наемане на служители с прогно-
зи съответно от +6% и +5%. 

данните по реГиони

Най– оптимистичната прогноза за 
бизнес климата е в Пловдив и региона

Всеки четвърти работодател в България планира 
нови назначения през второто тримесечие на 2017 г.

Оптимистичният темп за наемане на персонал ще продължи и през второто тримесечие на 2017 г., като за второ поредно тримесечие 
работодателите отчитат нетна прогноза за заетостта от +19%. Намеренията за наемане са по-силни с 5 процентни пункта в сравнение със 
същия период на миналата година.

С нетна прогноза за заетостта от +16% работодателите очакват стабилен темп на наемане в периода между април и юни. Плановете за нае-
мане на персонал се подобряват с 5 процентни пункта спрямо предходното тримесечие и остават сравнително стабилни на годишна база.

СтроителСтво

ФинанСи, заСтраховане, недвижими имоти и бизнеС уСлуги
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спането в удобно легло е сред 
най-важните фактори за добрия 
сън и здравословната почивка. 
За да се насладим на пълноценен 
релакс обаче, е важно да изберем 
и легло, което да гарантира спо-
койствие и комфорт през цялата 
нощ.

За някои красивата модерна 
спалня, отличният матрак, пухе-
ната възглавница и копринените 
чаршафи са достатъчни за споко-
ен сън. Но има хора, които пред-
почитат да отлетят в царството 
на Морфей в приказна обстанов-
ка и в по-позитивна атмосфера. 

Затова и спалното помещение 
трябва да бъде по-специално, 
по-приятно и да ни кара да меч-
таем. а най-важният елемент на 
спалнята е леглото. То е не само 
мебел, но може да показва и сти-
ла на човека.

едно легло може да има мяс-
то за съхранение на вещи, да е 
разделител на стаята, да бъде 
трансформирано в диван и мно-
го други. Но това, което прави 
първо впечатление, е визията му. 
дизайнерите днес проектират 
какви ли не нестандартни моде-
ли, които могат да ви спрат дъха. 
сред тях са легла във формата на 
хамбургер, на книга, на кошница, 
спални за принцове и принцеси 
и още много невероятни предло-
жения.

Но специалистите съветват да 
изберете това легло, което е най-
удобно, най-качествено и най-
добре се съчетава с интериора на 
спалнята.

Направените изследвания по-
казват, че най-удобната позиция 
за гарантиран добър сън е, когато 

главата е на север. Причината за 
това са електромагнитните вълни 
и тяхното влияние на съня. Не 
е препоръчително главата да се 
намира точно под прозореца или 
пък в непосредствена близост до 
радиатора.

Вградените в стената легла 
могат да се сгъват и прибират в 
шкаф, гардероб или направо в 
стената. Те се използват предим-
но с цел пестене на място, докато 
пространството се използва за 
други дейности. Въздушните 
легла се появиха на пазара през 
последните години. Те се из-
ползват като легло за гости или 
като постоянно легло в спалнята. 
Размерите варират от единични 
до кралски. Надуваемите легла 
обикновено са на 50-60 см ви-
сочина, за да може спящият да 
се наслади максимално на ком-
форта.

Въпреки това високите легла 
далеч не са проектирани за не-
прекъсната работа, защото въз-

душната камера, която е в осно-
вата на този модел, не е солидна 
основа. Водните легла са също 
много добра алтернатива. Те се 
състоят от матрак, пълен с вода, 
която се намира вътре в правоъ-
гълна дървена конструкция. Рам-
ките могат да бъдат декоративни 
или да включват таблите на лег-
лото. Най-новите модели почти 
не създават усещане за движе-
ние, благодарение на свързването 
между водни и въздушни камери. 
Водните легла обикновено се 
отопляват. Температурата се кон-
тролира от термостат и може да 
се настройва по желание, но най-
често се прави до 30°с, която е 
приблизително равна на темпера-
турата на човешкото тяло. Легла-
та с навеси пък имат силно доми-
ниращо присъствие и привличат 
вниманието още с влизането в 
стаята. Те изглеждат невероятно 
и придават много романтична 
атмосфера. Този тип легла са 
идеални за по-чувствените хора. 

иНТеРиОР

Специалистите съветват да избираме леглото си не само 
по форма и визия, но и по качество и комфорт

Удобната спалня - най-доброто 
решение за спокоен сън
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с настъпването на пролетта 
желанието за повече време на 
открито става все по-силно, 
а парковете и градините все 
по-предпочитани за релакс. 
Непрестанно растат изисква-
нията за удобство и естетика 
на зоните за отдих в градски 
условия. Проектирането и оф-
ормлението на тези територии 
до голяма степен определят 
визията на градовете, а ар-
хитектурните елементи като 
фонтани, скулптури и пейки 
допринасят за създаване на 

уникална атмосфера на даде-
ния район. 

съчетанието на креатив-
ността на ландшафтните ар-
хитекти и на дизайнерите дава 

резултати, които превръщат 
съответния парк или зелена 
зона в притегателни за хората 
и дори емблематични за по-
сещение от туристи. Местата 

за почивка на открито са съ-
щинско предизвикателство за 
творците. Най-авангардните 
им решения за градински пей-
ки, реализирани по света, са 
събрани в класация под закач-
ливото мото „Подмини ме, ако 
можеш!“. Всички пейки, кои-
то показваме, са поставени в 
обществени пространства, но 
едва ли бихте имали проблем 
да реализирате някоя от тях в 
собствения си двор, градина, а 
защо не и на тераса - стига да 
има пространство, което да го 
позволява.

Безкрайни са комбинации-
те от материали и елементи, 
вложени в градинските пей-
ки. Освен безопасността и 
удобството, с които не трябва 
да се прави компромис, еле-
ментът на провокация е това, 
което прави всяко от местата 
за сядане и почивка уникално, 
категорични са дизайнерите.

еКсТеРиОР

Освен на безопасността и удобството, дизайнерите са 
заложили много и на провокацията във визията им

Покана за релакс с най-ефектните 
градински пейки по света
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Пловдив, ул. „11 август”  № 5 
рекламен офис: 032/634 655, www.katrafm.com

Седмичен хороскоп за периода 20-26 март

с разумни доводи и 
активни действия ще 
търсите по-надеждни 
пътища за справяне със 
задачите. Няма да пре-
небрегнете и послания-
та, достигащи до вас от 
различни посоки. еже-
дневието ви няма да е 
запълнено само с работа 
и трудности, ще имате 
и своите добри изживя-

вания.
През седмицата ще 

се стремите към висо-
ки цели, към промяна 
в себе си и около вас. 
сега е добрият момент 
някои от вас да направят 
планираните пътувания. 
Типично за вашия знак, 
ще бъдете податливи на 
внушения от всякакъв 
род, така че внимавайте! 

По рачешки 
напред

Ще търсите изход от 
създала се ситуация. 
Потърсете съвет, тъй 
като ще ви е трудно без 
помощ от съмишлени-
ци. съветвайте се със 
специалисти и се полз-
вайте от опита им. из-
чистете съзнанието си 
от тревожни мисли и се 
посветете на главното. 
Ще успеете! Близките 

ви ще се погрижат за 
спокойствието и уюта 
на дома. Звездите ви 
даряват с добре разви-
то чувство за реалност. 
Като цяло ще подчини-
те всяко свое действие 
на практичността в из-
пълнение на задачите.

В интимните отно-
шения също няма да ви 
е лесно.

Няма да е 
лесно

динамично и дори 
понякога неочаквано 
ще се случват нещата 
при вас през следващи-
те дни. изненади няма 
да липсват. Голяма част 
от вниманието ви ще е 
погълнато от професи-
оналните ви участия в 
бизнес проекти. Въз-
можни са промени и 
преобразувания, които 

ще поставят някои от 
вас пред избор.

Пътувайте и внесете 
някои козметични про-
мени в дома си. Те ще 
допринесат да задово-
лите своите естетиче-
ски нужди. Внимателно 
преценявайте ситуаци-
ите в личен план - за-
дава се буря от непри-
ятности.

Очаквайте 
изненади

Това за едни може да 
означава професиона-
лен просперитет, а за 
други - промени в лич-
ния живот. Обмисле-
те добре даденостите, 
като не пренебрегвате 
дребните детайли. Във 
всички случаи усили-
ята ви няма да са на-
празни.

На моменти интуи-

цията ви ще работи до-
бре. Не се страхувайте 
да покажете чувствата 
си. Навярно с близките 
си ще имате обърка-
ни отношения. сряда е 
подходяща за всякакви 
колективни действия. 
При някои е възможно 
внезапна промяна да 
доведе до прекалена 
ирационалност.

Занимавате се с въ-
проси, които е трябва-
ло да бъдат решени от-
давна. Но по различни 
причини са били отла-
гани досега. В очите на 
хората ще изглеждате 
особняци, но в дейст-
вията си ще преслед-
вате своите интереси. 
добре премислените 
ходове ще ви донесат 

успех.
В личен план ще 

се радвате на разби-
рателство с любимия 
човек. Проблемите по-
степенно отшумяват и 
настроението ви се по-
добрява. Ще се чувст-
вате като истински лъв 
и ще се справяте добре 
с всякакви незначими 
предизвикателства. 

Премисляйте 
ходовете

Ще научите новини, 
които да ви дадат сигур-
на гаранция, че до този 
момент действате по 
правилен начин в профе-
сията. Ще се радвате на 
отлична работоспособ-
ност, която ще ви позво-
ли да постигнете значи-
телен напредък. Финан-
совото ви състояние ще 
се стабилизира, което ще 

ви даде възможност да 
направите някои плаща-
ния. Развоят на събити-
ята ще ви покаже какви 
трябва да сте, за да успя-
вате. Любовни авантю-
ри и флиртове, често на 
работното място, ще ви 
накарат да почувствате 
позабравени тръпки. Не 
се плашете - те ще ви 
направят по-активни.

Любовни 
авантюри

Не бързайте с необ-
мислени инвестиции, 
особено ако рискувате 
своята трудно създадена 
финансова сигурност. 
Почти всички от знака 
ще работят с мисълта да 
постигнат стабилност 
в материално и профе-
сионално отношение. 
следващият седемдне-
вен период е подходящ 

за залози на хазарт, но 
те няма да донесат на 
Водолеите мечтаните 
суми. Опит за спекула-
тивна печалба от борса-
та също може да завър-
ши с фиаско.

иска ви се да спес-
тите част от досадата 
на работното място - 
направете пътуване с 
любимия човек.

С мисъл 
за пари

Ще насочите инте-
ресите си в нещо ново, 
свързано с професио-
налната дейност, бизнес 
проект или с ваше хоби. 
Вие сте реалисти по при-
рода и ще организирате 
времето си така, че да 
ви носи желаните резул-
тати. авантюристични 
начинания крият риск от 
материални затруднения.

Ще е добре на първо 
време да заложите на 
добрата си подготовка 
и чак след това да за-
познаете околните с на-
меренията си. Няма да 
имате особени успехи в 
публични изяви, защото 
ще сте склонни емоци-
онално да реагирате ос-
тро на мнения, различни 
от вашето.

Седмицата е 
с вас

Тази седмица ще сте 
свързани повече с мате-
риалното. Ще следите 
ревниво за удобствата си 
повече, отколко да пола-
гате грижи за своята из-
ява на професионалното 
поприще. сега е времето 
да направите успешни 
покупки. Ще получите 
финансова подкрепа или 
вие ще подпомогнете не-

чие начинание, но във 
всички случаи ще отвръ-
щате на доброто с добро.

Ще споделяте с онези, 
които са важни за вас, 
и ще се радвате на мал-
ките неща, давайки си 
сметка за преходността 
на живота. За духовен 
комфорт ще е необхо-
дима по-добра връзка с 
интимния партньор. 

На доброто 
с добро

Необходимо е да се 
погрижите за някои свои 
лични дела. Не забра-
вяйте сроковете, с които 
трябва да се съобразите, 
без значение дали са от 
личен, или професиона-
лен характер. По-голя-
мата част от вас ще се 
нуждаят от повече лич-
но пространство в про-
фесионалната сфера, за 

да успеят да приключат 
с някои планове според 
очакванията си. 

домашните задачи 
ще отстъпят място на 
професионалните ви 
ангажименти, а близ-
ките ще ви подкрепят 
и насърчават. Запазете 
добрия тон и нещата ще 
се подредят според оч-
акванията ви. 

Работата 
доминира

делово предложение 
ще привлече интереси-
те ви за работа в мал-
ко по-различна сфера от 
обичайните занимания. 
В това начинание ще от-
криете добра перспекти-
ва. В зависимост от ма-
щаба на заниманията ви 
ще бъде и рискът. Какви-
то и да са развитията, не 
губете наблюдателността 

си. Много неща ще вна-
сят настроение в живота 
ви - семейството, децата, 
дома и всичко, към което 
насочите енергията си.

добре е да изчистите 
някои свои стари плаща-
ния, за да можете по-спо-
койно „да плувате“ и да 
планирате предстоящите 
си разходи. Ще ви олек-
не от това.

Нови 
перспективи

и м а  в е р о я т н о с т 
част от вас да разбе-
рат, че са спечелили 
от наследство или от 
сделка с имот. За някои 
това може да означа-
ва и успешно отдаване 
под наем на недвижи-
ма собственост. От съ-
дружници или от хора, 
с които ви свързват 
общи интереси, също 

можете да получите 
значителна сума. На-
ред с това ви очакват и 
добри изяви в профе-
сионалната сфера. От 
тях обаче ще има малко 
пари.

старайте се да нама-
лите темпото, колкото 
и да са важни задачите, 
които решавате. Оста-
вете време и за себе си.

Материални 
придобивкиБЛИЗНАЦИТЕЛЕЦ

Предстои 
промянаОВЕН

РАК ЛЪВ ДЕВА

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ

КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ

асТРОЛОГ
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Проектът на площадното пространство

ирина ГеНОВА

Почти приключва ма-
щабната реконструкция 
на площад „Жени Пате-
ва“ пред стария съд в 
Бургас.

По следен  ет ап  на 
обновяването на прос-
транството е полагане-
то на тревния чим, кое-
то бе извършено преди 
седмица. Успоредно с 
това се тестваха всички 
поливни системи и се 
монтираха и подземни-
те контейнери. Ремон-
тът преобрази до неуз-
наваемост стария пло-
щад и в момента това е 
едно от най-красивите 
места в центъра на Бур-
гас.

Масивните букви с 
името „Жени Патева“ са 
поставени, настилките 
са готови, монтирани са 
детските съоръжения на 
площадката.

Оформени са места за 
отдих, градско обзавеж-
дане (пейки, беседки, 
кошчета за отпадъци и 
др.), монтирано е енер-
госпестяващо улично 
и алейно осветление, 
изградена е достъпна 
среда - скосявания на 
тротоари на местата на 
пресичане.

По време на ремонта 
е извършена рехабили-
тация и изграждане на 
подземната инфраструк-
тура - електро- и ВиК 
телекомуникации, обно-
вени са зелените площи, 

засадени са дървесни и 
храстови видове, обосо-
бени са специални мес-
та за компостиране на 
растителни отпадъци и 
за събиране и оползо-
творяване на дъждовна-
та вода. За сигурността 
на посетителите на ра-
йона са монтирани ка-
мери за видеонаблюде-
ние на ключови места.

Проект „Реконструк-
ция на площад „Жени 
Патева“ е на стойност 
449 866 лв. и е „В под-
крепа на инвестицион-
ната програма на Общи-
на Бургас за 2014-2020 
г.“ по ОПРР 2007-2013 г.

Проектанти са Обе-
динение „иП Бургас 
2014“, инж. К. Калчев и 
Т. димитров.

Ремонтните дейности са на финалната права

ВиЗиЯ

Архитекти и жители са единодушни, че зоната е една от най– красивите в морския град

Площад „Жени Патева“ в Бургас 
грейна след реконструкция


