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Влагаме 300 млн. лв. от ЕС за 
устойчива градска мобилност

С проект за над 13 млн. лв. по ОП “Региони в растеж”  ще 
подобрим цялостния естетически облик на Благоевград

Трябва ли да се увеличат още пешеходните 
зони в централните градски части?

Инж. Янко Янков:
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Усвояваме най-голям дял от финансирането 
за градско развитие сред страните в ЕС

Подробности на стр. 4-5
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Допълнително спора-
зумение към договора за 
търсене и проучване на 
нефт и природен газ в 
блок „Хан Аспарух“ под-
писаха министърът на 
енергетиката Теменужка 
Петкова и представители 
на „Тотал Е&П Бълга-
рия“ Б.В. - Нидерландия, 
„ОМВ Офшор България“ 

ГмбХ - Австрия и „Реп-
сол България“ Б.В. - Ни-
дерландия.

От енергийното ве-
домство уточняват, че 
фактически чрез спо-
разумението се урежда 
продължаването на сро-
ка на договора.

На 18 април тази го-
дина срокът на разре-

шението за търсене и 
проучване в блок „Хан 
Аспарух“ бе удължен със 
135 дни с решение на 
Министерския съвет.

„Сред основните при-
оритети на настоящето 
правителство в енергий-
ния отрасъл е търсенето 
и проучването на мест-
ните енергийни ресурси, 

тъй като разработване-
то на местния добив ще 
гарантира конкурентни 
предимства за страната 
ни“, каза министър Пе-
ткова по време на сре-
щата.

Тя увери, че комуни-
кацията и съвместната 
работа между Минис-
терството на енергети-
ката и „Тотал Е&П Бъл-

гария“ ще продължат и 
в рамките на сегашния 
мандат.

По информация на уп-
равителя на компания-
та Ксавие Фожрас в мо-
мента продължава обра-
ботката на сеизмичните 
данни, получени от про-
учванията в района на 
находището. Предвижда 
се през есента на тази 

година компанията да 
извърши и втори сондаж 
в блок „Хан Аспарух“.

Ксавие Фожрас запоз-
на министър Теменужка 
Петкова с Алманаха на 
Черноморското крайбре-
жие, разработен от „То-
тал“, ОМВ и „Репсол“ в 
партньорство с Инсти-
тута по океанология към 
БАН.

ОТ СЕДМИцАТА

Предвижда се през есента компанията да 
извърши и втори сондаж в находището

Със заповед на ми-
нистъра на регионал-
ното развитие и благо-
устройството Николай 
Нанков за членове на 
Управителния съвет на 

Агенция „Пътна инфра-
структура“ са назначени 
инж. Веселин Давидов 
и инж. Светослав Гло-
сов.

Веселин Давидов е 
строителен инженер от 
Техническия универси-
тет - Берлин със специ-
ализации в областта на 
пътното строителство 
и строителната иконо-
мика. Досега той беше 
управител на Научноиз-
следователския строи-
телен институт - НИСИ.

Другият новоназна-
чен член в УС на АПИ - 
инж. Светослав Глосов, 
досега заемаше поста 

почетен председател на 
Камарата на строители-
те в България.

От ръководството на 
агенцията е освободена 
инж. Илиана Захариева.

Най-голямата сделка 
с недвижим имот в Бъл-
гария бе договорена през 
тази седмица. Южноаф-
риканският фонд NEPI 
ще плати за софийския 
мол „Сердика център“ и 
офис сградата към него 
рекордната сума от 207,4 
млн. евро, става ясно от 
информация на „Капитал 
Daily“.

„Сердика център“ е 
третият по приходи мол 
в столицата, а и в стра-
ната. Той е обща инвес-
тиция на австрийската 

компания Sparkassen 
Immobilien (S IMMO) и 
германската „Еце проект 
мениджмънт България“ 
(ECE). При завършване-
то на строителството на 
обекта през 2010 г. инвес-
титорите обявиха, че са 
вложили в мола 210 млн. 
евро.

Настоящият купувач 
на „Сердика център“- 
Ю ж н о а ф р и к а н с к и я т 
фонд NEPI, през април 
придоби два търговски 
центъра в Бургас и Стара 
Загора за 62 млн. евро. 

Друга компания от ЮАР 
за инвестиции в търгов-
ски имоти - Acsion, е из-
брана пък за купувач на 
Mall of Sofia за сума от 
102-104 млн. евро.

Предишната най-голя-
ма имотна сделка в Бъл-
гария също беше за мол, 
напомнят брокери. През 
2008 г. гръцки фонд пред-
ложи почти 200 млн. евро 
за недостроения тогава 
The Mall на „цариград-
ско шосе“, но впослед-
ствие сделката приключи 
на цена 170 млн. евро.

Енергийният министър и „Тотал“ подписаха 
допълнително споразумение за блок „Хан Аспарух“

СПОРЕД БРОКЕРИ

Строителен предприемач и ексдепутат 
влязоха в ръководството на АПИ

Договориха най–голямата сделка за 
недвижим имот в България

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова и управителят на “Тотал”  Ксавие 
Фожрас при подписване на споразумението

Инж. Веселин ДавидовИнж. Светослав Глосов
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Туризмът е хоризонтал-
на политика и трябва да 
си сътрудничим с кмето-
вете, за да работим за не-
говото развитие. Това каза 
пред кметовете на общи-
ни, членове на Национал-
ното сдружение на общи-
ните в Република Бълга-
рия (НСОРБ) в Първомай 
министърът на туризма 
Николина Ангелкова. Тя 
представи предстоящите 
изменения в Закона за ту-
ризма и като приоритети 
посочи намаляването на 
административната те-
жест за бизнеса, премах-
ване на прекатегоризация-
та на обектите и отпадане 
на част от изискуемите 
в момента документи. 
Промените включват още 
единна категоризация на 
всички обекти, намиращи 

се в една сграда или ком-
плекс, и облекчаване на 
първичната регистрация, 
като част от документите 
ще се осигуряват по слу-
жебен път. 

С новия закон ще бъде 
създаден и инспекторат с 
шест регионални структу-
ри, които ще се ситуират 
в областите, където има 
национални курорти. В 
промените са включени 
допълнителни изисква-
ния към туроператорите 
и туристическите агенти 
в защита на правата на ту-
ристите, както и учредява-
не на гаранционен фонд, 
чрез който да се компен-
сират потребителите при 
евентуален фалит на ту-
ристическите фирми, каза 
още Ангелкова. 

Тя определи срещата с 

кметовете от НСОРБ като 
много важна и добави, че 
без местната власт и бран-
ша министерството няма 
как реално да постигне 
добри резултати в тури-
зма. Сред поставените от 
кметовете въпроси са за 
директно свързване на аб-
солютно всички места за 
настаняване, а общините 
да участват в различни 
маркетингови активности. 
Междувременно кметът 
на Първомай Ангел Па-
пазов откри изложението 
„Произведено в Първо-
май", на което бяха пред-
ставени всички местни 
фирми от хранителната 
и винарската промишле-
ност. 

Интервю с кмета на 
Първомай на стр.14

ОТ СЕДМИцАТА

Катя ТОДОРОВА

Агенцията по кадас-
търа ще има свои изне-
сени офиси във всички 
24 районни админи-
страции в столицата. За 
това се договориха на 
среща в регионалното 
министерство строител-
ният министър Нико-
лай Нанков, кметът на 

София Йорданка Фан-
дъкова и кметовете на 
районите.

В момента за 4 ра-
йона - „Нови Искър“, 
„Надежда“, „Люлин“ и 
„Подуяне“, има подпи-
сани споразумения за 
създаване на изнесени 
работни места. Пред-
стои в най-скоро време 
това да се направи и за 
„Илинден“. Вече е в ход 

изясняването на кон-
цепцията относно това 
как ще се оформят про-
цедурно, юридически и 
финансово отношени-
ята между страните по 
създаването на изнесе-
ните работни места за 
останалите 19 районни 
администрации в Со-
фия.

Услуги в областта на 
кадастъра могат да бъ-
дат заявявани и получа-
вани чрез портала, кой-
то е част от интернет 
страницата на Агенци-
ята по геодезия, картог-
рафия и кадастър, като 
13 от 15-те услуги са и 
безплатни за граждани-
те, припомнят от МРРБ.

21 от столичните ра-
йони са с готова кадас-
трална карта. Работи се 
по създаването на та-
кава за районите „Сла-
тина“, Студентски“ и 
„Лозенец“, информира 
министърът.

Отвеждаш конус
Покриваща плоча

Топлоизолацията завършва на 
8 cm от горния край на комина

Коминни тела UNI Final

Коминно тяло UNI Plus

Керамична тръба UNI Plus

Топлоизолация

Канал за вентилация

Отвор за армиране

Коминно тяло UNI Plus

Преден изолационен панел

Тръба с отвор за димен канал 
под 90° (45°)

Слепващ кит за керамика

Тръба с отвор за вратичка 
за почистване
Вратичка за почистване

Вентилационна решетка

Керамичен елемент за 
отвеждане на кондензата

В СТОЛИЦАТА

Законови промени облекчават 
туристическия бранш
Основната цел е да се намали административната тежест за бизнеса

Кадастърът с изнесени офиси 
в районните кметства

Една от районните администрации с изнесено ра-
ботно място на кадастъра е в “Нови Искър”

Министърът на туризма Николина Ангелкова представи пред кметове приоритети-
те за развитие на нормативната уредба в сектора
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България е една от дър-
жавите - членки от ЕС, 
с най-голям дял на фи-
нансирането за градско 
развитие. Това стана ясно 
по време на работния се-
минар на тема „Интели-
гентни градове“ в Плов-
див. Темата за „умните“ 
градове е много актуална 
и събужда все по-голям 
обществен интерес. Евро-
пейските градове, в които 
живее почти ¾ от насе-
лението на континента, 
са изправени пред нови 
предизвикателства, част 
от които са миграционен 
натиск, влошена градска 
инфраструктура, пробле-
ми с околна среда, висока 
безработица. Българските 
градове също не правят 

изключение от общата 
картина, каза министърът 
на регионалното развитие 
и благоустройството Ни-
колай Нанков. По думите 
му, именно заради това 
е необходимо да имаме 
обща визия за развитието 
на градовете и на регио-
ните в Европа, включи-
телно и интегриран под-
ход за градско развитие 
на европейско ниво. Той 
коментира важността на 
Кохезионната политика, 
като подходящ инстру-
мент за прилагане, който 
като държава членка сме 
припознали за приоритет 
и изпълняваме чрез Опе-
ративна програма „Реги-
они в растеж 2014-2020“. 
Осъзнаваме важната роля 

и виждаме положителни-
те ефекти за регионите и 
градовете от изпълнени-
ето на Кохезионната по-
литика на ЕС както през 
миналия, така и през на-
стоящия програмен пери-
од. С общи усилия можем 
да постигнем добри ре-
зултати и да допринесем 
за по-доброто бъдеще на 
градовете, повишавайки 
качеството на живот на 
хората. В тази връзка счи-
таме, че и през следва-
щия програмен период 
след 2020 г. Кохезионната 
политика трябва да про-
дължи своя дългосрочен 
инвестиционен характер, 
за да допринесе в макси-
мална степен за постига-
не на балансирано и по-

лицентрично развитие на 
европейската територия. 
Само така може да се га-
рантира устойчивостта на 
досега вложените ресурси 
и постигнатите резултати, 
каза още регионалният 
министър.

По думите му, плани-
рането и управлението на 
интелигентните градове 
е сложна задача, която 
изисква много усилия и 
сътрудничество с много 
партньори, за да се на-
мери правилният баланс 
между икономическия 
растеж, от една страна, и 
качеството на живот, от 
друга. Ние като централна 
и местна власт следва да 
дадем своя принос в този 

процес, посочи Нанков и 
даде пример, че един от 
приоритетите на МРРБ е 
осигуряване на рационал-
но планиране и развитие 
на българските градове. В 
тази посока са и усилията 
за намаляване на админи-
стративната тежест в тяс-
на връзка с браншовите 
организации и научните 
среди. целта ни е да обле-
кчим максимално инвес-
тиционния процес, спаз-
вайки съответния контрол 
при изпълнението. Инвес-
титорите и иноваторите 
следва да се съсредоточат 
основно върху развиване 
на идеите си. Това е ви-
зията за развитие на гра-
довете, а реализацията на 

инвестиционните намере-
ния да е гладък процес, в 
който държавата и общи-
ната да са желани парт-
ньори, отбеляза Нанков. 
Според него това е в ос-
новата на цялостната идея 
за интегрирания подход 
при регионалното и град-
ското развитие. Считаме, 
че ключовите моменти в 
подкрепа на реформата 
на регионалното развитие 
като продължаването на 
процеса на децентрали-
зация и необходимост-
та от обвързаност между 
секторните политики на 
териториално ниво след-
ва да бъдат надградени с 
оглед постигане на балан-
сирано развитие на тери-

ТЕМАТА

Очаква се да бъдат 
одобрени и отпуснати 
от Министерския съвет 
6 млн. лв. за преасфал-
тиране на активната 
лента на АМ „Тракия“ 
от Пловдив към Бургас, 
като ремонтните дей-
ности са планирани да 
започнат от септември, 

след активния летен 
сезон. Това съобщи в 
Пловдив министърът на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
Николай Нанков. Той 
допълни, че след въ-
веждането на смесената 
система с тол такса и 
електронни винетки ще 

има по-голям ресурс за 
подобряване на състоя-
нието на пътната мрежа 
в страната. Министъ-
рът коментира, че част 
от пътните проекти на 
Агенция „Пътна инфра-
структура“, които се фи-
нансират със средства 
от Оперативна програ-
ма „Региони в растеж“, 
буксуват заради обжал-
вания на тръжните про-
цедури. От 15 отсечки 
могат да стартират ре-
монти по три, а всички 
останали са в процедура 
по обжалване, допълни 
той и посочи, че рабо-
тата по тях започва на 
17 юни.

Кохезионната политика остава     приоритет за правителството

Отпускат 6 млн. лв. за ремонт на 
АМ „Тракия“ от Пловдив до Стара Загора

България трябва да 
се възползва от възмож-
ностите на Кохезион-
ната политика, за да 
намали пропастта меж-
ду развитите и по-сла-
бо развитие региони, 
посочи от своя страна 
Витория Алиата ди Ви-
лафранка - директор на 
дирекция „Изграждане 
на административен ка-
пацитет“ в Главна ди-
рекция „Регионална и 
градска политика“. Тя 
напомни, че за тази цел 
имаме 1,4 млрд. лева по 
ОП „Региони в растеж“, 

и подчерта, че Бълга-
рия ползва най-голямата 
част от програмата за 
развитие на градовете. 
Тези усилия се полагат 
отдавна. България под-
готви програма и страте-
гия за градско развитие. 
Свършихме добра рабо-
та с българските власти, 
но имаме още и днес 
използваме възможност-
та, за да очертаем какво 
още трябва да се напра-
ви, каза Витория Алиата 
ди Вилафранка.

Според нея ресурсът 
от оперативната про-

грама е уникална въз-
можност за развитие на 
39-те града и не трябва 
да се пропуска възмож-
ността с тях да се реа-
лизират успешни проек-
ти, които в дългосрочен 
план да дадат резултати 
на практика - децата да 
учат в по-добри учили-
ща, да бъдат открити 
нови работни места, да 
допринесат за по-чиста 
околна среда и по-добър 
транспорт, качествени 
промени в начина на 
живот и икономически 
растеж.

Ресурсът от оперативната програма 
дава уникална възможност за напредък

Усвояваме най-голям дял от финансирането    за градско развитие сред страните в ЕС

Министър Николай Нанков представи мерките за осигуряване на рационално 
планиране и управление на българските градове

Десетки обекти в градове у нас са реновирани със средства от еврофондовете в 
предходния програмен период

НА ФОРУМ В ПЛОВДИВ
Витория Алиата ди Вилафранка - директор на дирекция 
„Изграждане на административен капацитет“ в ЕК:
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торията на страната със 
засилена и водеща роля на 
големите и средните гра-
дове, заяви той. Развити-
ето на градовете като ин-
телигентни е динамичен 
процес, който е възможен 
с целенасочената полити-

ка на държавата, на ин-
струментите по линия на 
европейското финансира-
не и на местните власти, 
каза още министърът в от-
говор на въпрос, давайки 
пример с икономическа 
зона „Тракия“ в Пловдив. 

Там за последните пет го-
дини са инвестирани над 
1,1 млрд. лв.

Интелигентните гра-
дове съчетават баланса 
между различните видове 
растеж на града като со-
циално, икономическо, 

културно и екологично 
развитие, следвайки съ-
временните тенденции 
за намаляване на вред-
ните емисии парникови 
газове от гледна точка на 
екологичното развитие, 
подобряване на мобил-
ността в градската среда 
и качеството на живот. 
Седемте най-големи града 
в страната - основни бе-
нефициенти по Оператив-
на програма „Регионално 
развитие 2007-2013“, са 
добри примери в тази на-
сока, допълни регионал-
ният министър. Той ин-
формира, че Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж 2014-2020“ е една от 
програмите със сериозен 
напредък в изпълнение-
то. От 3,18 млрд. лв. общ 
ресурс по програмата, до-

говорените средства са 
над 1,7 млрд. лв., или 58 
процента, от които 12 са 
разплатени към бенефи-
циенти.

Нанков посочи, че има 
проблеми с конкретни бе-
нефициенти, като заба-
вяне на инвестиционния 
проект за 163 млн. лв. с 
Министерството на здра-
веопазването за подкрепа 
на спешна помощ. Съз-
дадохме работна група, 
която да ускори изпъл-
нението на проекта, като 
до края на годината ще 
бъде готова апликацион-
ната форма, уточни той. 
Ще се разчита на бързо 
изпълнение на проектите 
с цел постигане на меж-
динните индикатори до 
края на 2018 г., за да не се 
допусне загуба на финан-

сиране, коментира още 
Нанков. По отношение на 
Националната програма 
за енергийна ефективност 
на многофамилни жилищ-
ни сгради министърът 
обяви, че активността на 
местната власт е опреде-
ляща за скоростта на про-
ектите. Община Пловдив 
е с гарантирано финанси-
ране и когато приключат 
обществените поръчки, 
започват строително-ре-
монтните дейности. „Бла-
гоевград е отличник по 
брой сгради, където има 
готови над 120. В малки 
общини, като Луковит, 
Севлиево и др., процентът 
на допустимите сгради 
и този на реализираните 
се покриват почти на сто 
процента, посочи още ре-
гионалният министър.

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

ЕТАЛКОМ ИНВЕСТ

ВНОСИТЕЛ НА ПЪТНИ БИТУМИ 
ПРОИЗВОДСТВО НА НИС ПАНЧЕВО 

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

ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРАНИ
 БИТУМИ:

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

Пловдив е сред ли-
дерите във внедрява-
нето и използването на 
технологиите на „ум-
ния“ град. Това каза 
заместник-кметът Ро-
залин Петков при от-
криването на работния 
семинар „Интелигент-

ни градове“. Пловдив 
се гордее с богатото си 
културно-историческо 
наследство. Но освен 
усилията за съхране-
нието и експонирането 
на това наследство ние 
като общинско ръко-
водство полагаме не-
прекъснати усилия за 
модернизирането на 
града и превръщането 
му в по-добро място 
за живот, каза още Пе-
тков. Като пример той 
посочи транспортния 
проект със системите за 
управление на градския 
транспорт и за управле-

ние на трафика, който 
бе реализиран по ОП 
„Регионално развитие“. 
По думите на зам.-кме-
та, общината разчита в 
работата си на сътруд-
ничеството с универ-
ситетите в града и на 
европейската солидар-
ност при осъществява-
нето на тези проекти. 
За следващите години 
са предвидени големи 
промени в градската 
инфраструктура, които 
ще бъдат реализирани 
с европейски средства, 
каза още Розалин Пе-
тков.

Устойчивото градско 
развитие не е общоев-
ропейска политика. То 
има изключително го-
ляма роля в регионал-
ното развитие и меж-
дуправителственото съ-
трудничество на ниво 
ЕС. По силата на при-
етия през м. май 2016 
г. Градски дневен ред 
за ЕС и т.нар. Пакт от 
Амстердам градското 
развитие е определено 
като хоризонтален въ-
прос за всички сектор-
ни европейски полити-
ки, коментира темата и 
заместник-министърът 
на регионалното разви-
тие и благоустройство-
то Деница Николова.

Тя посочи, че пред-
ставители на три бъл-
гарски града участват 
в сформираните парт-
ньорства на европейско 
ниво по следните теми: 
Градска мобилност - 
Бургас, Дигитален пре-
ход - София, и Инова-
тивни обществени по-
ръчки - Габрово.

Според нея провеж-
дането  на  работния 
семинар е важно и от 
още една гледна точка 
- предстоящото Българ-
ско председателство на 
Съвета на ЕС през пър-

вата половина на 2018 
г. Един от основните 
ангажименти на МРРБ 
по време на Предсе-
дателството ще бъде 
именно проследяване-
то на изпълнението на 
Градския дневен ред 
на ЕС и докладването 
му в рамките на плат-
формата за градско раз-
витие на европейско 
ниво, заяви Николова. 
Надяваме се да изведем 
и фокус върху интег-
рираното градско раз-
витие като подходящ 
инструмент за подкре-
па на полицентричното 
развитие на територи-
ята. За нас е важно да 
имаме полицентрично 
и балансирано регио-
нално развитие, което в 
момента отчитаме като 
слабо ст в  градското 
развитие. Акцентът е 
поставен върху голе-
мите градове и тези в 
растеж, а целта е да 
имаме по-добро реги-
онално икономическо 
развитие, подчерта за-
местник-министърът. 
Затова се надяваме на 
ползотворно сътрудни-
чество с общините, чи-
ито успешни проекти 
могат да бъдат част от 
основата на бъдещите 

дискусии и документи 
през Българското пред-
седателство, включи-
телно и като аргументи 
за продължаване на ин-
вестиционния характер 
на Кохезионната поли-
тика и след 2020 г., каза 
още Деница Николова.

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

ЕТАЛКОМ ИНВЕСТ

ВНОСИТЕЛ НА ПЪТНИ БИТУМИ 
ПРОИЗВОДСТВО НА НИС ПАНЧЕВО 

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

ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРАНИ
 БИТУМИ:

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

Кохезионната политика остава     приоритет за правителството

Пловдив е сред лидерите в използването 
на „умните“ технологии

За нас е важно да имаме 
полицентричен и балансиран подход

Усвояваме най-голям дял от финансирането    за градско развитие сред страните в ЕС

Деница Николова, заместник-министър на 
регионалното развитие и благоустройството:

Розалин Петков, зам.-кмет на Пловдив: 
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ИНТЕРВЮ

Разговаря 
Николай АНТОНОВ 

- Инж. Янков, бихте ли оч-
ертали главните параметри 
на проекта, чийто бенефици-
ент е община Благоевград?

- Този проект е изключително 
важен за нашия град. Проектът 
се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна про-
грама „Региони в растеж“ за пе-
риода 2014-2020 г., съфинанси-
рана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионал-
но развитие. Проектното пред-
ложение бе одобрено с решение 
от 8 ноември 2016 г. на ръково-
дителя на Управителния орган 
на ОПРР - Министерството на 
регионалното развитие и благо-
устройството, Главна дирекция 
„Градско и регионално разви-
тие“. Проектът стартира на 18 
ноември 2016 г. със сключения 
между община Благоевград и 
Управителния орган на ОПРР 
административен договор за 
предоставяне на безвъзмезд-
на финансова помощ. Срокът 
за изпълнение е 24 месеца и 
приключва на 18 ноември 2018 
г. Общата стойност на безвъз-
мездната финансова помощ е 
в размер на 13 149 400 лв. Ев-
ропейското финансиране е 11 
176 990 лв., или 85 процента, а 
националното финансиране е 1 
972 410 лв., или 15 процента от 
безвъзмездната финансова по-
мощ. Общината има и собствен 
принос, който във финансово 
изражение е 28 103 лв. Общата 
стойност на проекта възлиза на 
13 177 504 лв. 

- По-конкретно какви обек-
ти ще бъдат реализирани в 
рамките на проекта и какъв 
ще е основният ефект от тях-

ното изпълнение?
- В рамките на проекта ще 

бъдат включени четири основни 
обекта. Първият е благоустроя-
ване на ул. „Марица“ в участъка 
от бул. „Св. Димитър Солун-
ски“ до ул. „Иван Михайлов“, 
като целта е да бъдат осигурени 
условия за безопасност на дви-
жението. Дължината на проект-
ния участък е 635 метра. Улица 
„Марица“ е една от възловите 
в Благоевград, която свързва 
две изключително важни из-
ходно-входни артерии на града 
в посока за и от София. Това са 
бул. „Св. Димитър Солунски“ 
и ул. „Иван Михайлов“, които 
са със значителна транспортна 
натовареност. В тази връзка 
нейното реновиране ще допри-
несе за подобряване на транс-
портната проходимост, достъпа 
на гражданите до намиращите 
се в близост обществени сгра-
ди - детски градини, училища 
и спортни съоръжения, както 
и възможност за реализиране 
на нови строителни обекти в 
свободните зони, граничещи 
с улицата. Вторият обект, но 
не по важност, е и първото ця-
лостно обновяване на площад 
„Георги Измирлиев - Македон-
чето“, който е изграден в пе-
риода 1985-1987 г. Площадът 
е едно от знаковите места в 
Благоевград, където са разполо-
жени основни обществени ин-
ституции, и е средище на едни 
от най-популярните музикални 
фестивали в страната, съби-
райки хиляди гости и жители 
на града. Именно високата му 
посещаемост е предпоставка за 
неговата реконструкция. Освен 
площадното, подплощадното 
пространство и фонтаните ще 
бъде подновено и художестве-
ното осветление в централната 

градска част между сградите 
на общинската администрация, 
Драматичен театър „Никола Ва-
пцаров“, Регионалната здравна 
инспекция, сградата на Амери-
канския университет в България 
и хотел „Ален мак“. На трето 
място се предвижда изграждане 
на велосипедна алея, свързваща 
бул. „Св. Димитър Солунски“, 
ул. „Даме Груев“, бул. „Васил 
Левски“, бул. „Св. св. Кирил и 
Методий“ до хотел „Ален мак“ 
и от ул. „Марица“ до ул. „Иван 
Михайлов“. Изграждането на 
велоалеи по основните градски 
булеварди и улици ще облекчи 
транспортния трафик, а оттам 
ще се редуцират вредните еми-
сии, отделяни в атмосферата, 
което заедно с изграждането 
на енергоспестяващо улично 
осветление ще създаде условия 
за подобряване на екологичната 
среда в централната част на 
града. От друга страна, изграж-
дането на велосипедни алеи ще 
даде възможност за свободно 
преминаване на хората, желае-
щи да спортуват, предоставяйки 
им сигурност при придвижва-
нето без риск за тяхното здраве 
от евентуални инциденти. Ще 
се улесни движението както 
на хората, така и на автомоби-
лите и ще се подобри уютът 
и удовлетвореността на жи-
веещите и гостите на града. 
Четвъртият основен обект на 
проекта е благоустрояването на 
IV микрорайон в Благоевград, 
включително рехабилитация и 
реконструкция на улици, мон-

тиране на енергоспестяващо 
улично осветление и озеленя-
ване в района на ул. „Ветрен“ 
до Югозападния университет 
„Неофит Рилски“. Районът е 
една от най-новите жилищни 
зони на града и се обитава пре-
димно от хора в трудоспособна 
възраст. Мястото на живеене 
е в непосредствена близост до 
университета и болничните за-
ведения на Благоевград. Ето 
защо неговото благоустрояване 
е крайно наложително, тъй като 
ще осигури добра транспорт-
на обвързаност с централната 
градска част, както и нормално-
то и безопасно придвижване на 
живеещите в района. Ще бъдат 
благоустроени шест улици, ко-
ито са на земна основа, т. е. без 
настилка и без тротоари. Това 
са улиците „Ветрен“, „Роден 
край“, „Черно море“, „Съедине-
ние“, „Независимост“ и „Руен“.

- Ако трябва да обобщите, 
какви са очакванията Ви като 
краен резултат от проекта?

- Проектът цели подобряване 
на жизнената и работната среда 
на жителите и гостите на Благо-
евград, създаване на достъпна, 
безопасна и уютна градска сре-
да. Не на последно място - него-
вото реализиране ще допринесе 
за постигане на екологичен ком-
форт и стандарти, отговарящи 
на съвременните изисквания 
за развитие на европейските 
градове.

- А специфичните цели как-
ви са?

- С осъществяването на пред-

видените дейности ще бъдат 
рехабилитирани пешеходни 
зони с висока обществена зна-
чимост. Ще се постигне също 
облекчаване на транспортния 
трафик чрез условия за алтер-
нативен начин на придвижване 
с изграждането на велосипедни 
алеи по едни от най-натоваре-
ните улични артерии, което ще 
допринесе не само за подобря-
ване на качеството на живот, но 
и за екологична и здравословна 
градска среда. Сред специфич-
ните цели на проекта са също 
обновяване на градската улична 
мрежа и изграждане на нови 
улици, освобождаване на зони 
за паркиране, изграждане на 
съоръжения за улеснен достъп 
на хората в неравностойно по-
ложение до важни обществени, 
административни и културни 
сгради, осигуряване на равен 
достъп до качествени услуги, 
подобряване на зоните за отдих 
и развлечения в централната 
градска част, подобряване на 
сигурността, безопасността и 
енергийната ефективност чрез 
изграждане на енергоспестява-
що улично осветление. В край-
на сметка цялостният естетиче-
ски облик и привлекателност на 
Благоевград ще бъдат подобре-
ни чрез обновяване на същест-
вуващи и изграждане на нови 
елементи на градската среда, 
чиито архитектурни и прос-
транствени решения са в пълно 
съответствие с архитектурната 
среда на града.

Продължава на стр. 12-13

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Инж. Янко Янков, заместник-кмет по строителството и сигурността в община Благоевград до 12.06.2017 г.:

Янко Янков е 
строителен ин-
женер .  Завър-
ш и л  е  В И АС , 
с п е ц и а л н о с т 
„ П р ом и ш л е н о 
и  г р а ж д а н с ко 
строителство“. 
След дипломи-
рането си е ра-
ботил в част-
н и я  се кто р  и 
се е занимавал 
ед и н с т в е н о  и 
само със стро-
ителство.  От 
ноември 2015 г. 
е в екипа на кме-
та на община 
Благоевград д-р 
А т а н а с  К а м -
битов като за-
местник-кмет 
п о  с т р о и тел -
ството и сигур-
ността.

Изграждането на велосипедни алеи по едни 
от най-натоварените улични артерии ще 
допринесе не само за подобряване на качеството 
на живот, но и за екологична градска среда

Предстои първото цялостно обновяване на 
едно от знаковите места в Благоевград - площад 
„Георги Измирлиев - Македончето“, който е 
изграден в периода 1985-1987 г.

Предвидена е рехабилитация на пешеходните зони с висока обществена значимост и облекчаване на транспортния трафик

С проект за над 13 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ ще 
подобрим цялостния естетически облик на Благоевград

Община Благоевград започва изпълнението на 
мащабен проект - „Благоустрояване на градската 
среда“, за над 13 млн. лв. Подробности за амбици-
озната задача, с която се е ангажирал екипът на 
кмета д-р Атанас Камбитов, разкри в интервю за 
в. „Строителство Имоти“ зам.-кметът и ръко-
водител на проекта инж. Янко Янков ден преди да 
подаде оставка от поста по лични причини. 
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МЛАДИТЕ В БРАНшА

- Защо избрахте да се реа-
лизирате в България?

- В съвременния глобали-
зиран свят не мисля, че ло-
кацията е от значение. Про-

фесията позволява да работя 
където и да съм. От година 
и нещо живеем в живописно 
село във Врачанския балкан. 
Мястото е вдъхновяващо за 

работата на мен и съпруга 
ми, който също е творец. Бли-
зостта до природата прояс-
нява съзнанието. Живеей-
ки далеч от динамиката на 

града, можеш по-лесно да 
вникнеш в себе си и да на-
мериш вдъхновение, бих го 
нарекла „чиста креативност“. 
Разбира се, ако кажа, че не 
съм мислила за реализация 
навън, ще излъжа. Но съм 
удовлетворена от начина, по 
който се развиват нещата тук 
в личен и професионален 
план до този момент. В друга 
държава трудно бих съчетала 
професионалната реализация 
и живот на такова място.

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

- Един от основните про-
блеми е авторитетът на про-
фесията, все още много хора 
възприемат дизайнера като 
аранжор. Не са наясно, че от 
решенията на дизайнера за-
виси не само естетическият 
завършек, но и реализацията, 
устойчивостта и дори експло-
атацията. Човешкият фактор 
е от определящо значение за 
извеждането на един проект 
до достоен финал. Подборът 
на правилния екип за реали-

зиране обаче е изключително 
предизвикателство. 

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

- Не само се включвам, 
но и инициирам различни 
каузи, посветени предимно 
на творчество, креативност 
и възпитание в човечност 
за деца и възрастни. Някои 
от тях са „Моето цвете за 
Ботев“ „РаДетски“, „За вся-
ко перце зрънце“, изграж-
дане на спортна площадка 
Workout, радост за дядо и 
баба (рисувани саксии с цве-
тя подарихме на Дом за стари 
хора) и др. Участвала съм в 
събития с подобни иници-
ативи и на други организа-
ции. Със съпруга ми имаме 
и още една кауза - да запазим 
духа и паметта на един велик 
български творец - скулпто-
ра Андрей Николов. Той е 
роден във Враца. 20 години 
неговата родна къща тънеше 
в забрава. Взехме къщата с 
концесионен договор и я рес-
таврираме с много любов.

Човешкият фактор е от определящо значение за извеждането на проекта до достоен финал

ПРОЕКТИ

Петя Бобева - Каменова, интериорен дизайнер:

Петя Бобева - Каменова е родена 
в Бургас, където от ранна детска 
възраст навлиза в пъстрия свят 
на изобразителното изкуство. Ес-
тественото продължение на обра-
зованието й след начално и средно 
училище със засилено изучаване на 
рисуване е бакалавър „Стенопис“ 
във ВТУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий“. Търсенето на правилната 
формула за изява й отваря разноо-
бразни възможности. Шест годи-
ни от творческия й път е насочен 
към бодиарт и работи като тату-
ист. Първите й опити в дизайна са 
за фирма за фитнес уреди. Поръч-
ките за стенопис я въвличат в ар-
хитектурните пространства, къ-
дето открива нови възможности. 
Естественият ход на събитията 
я водят до професионалното й обу-
чение за „Пространствен дизайн“ 
в НБУ. В настоящия момент Петя 
живее и твори във Враца, където я 
е отвела любовта.

Alla Esher Реализация на младежка стая

Всекидневна

Все още хората възприемат 
дизайнера като аранжор
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Нужно е да се увеличат пешеход-
ните зони, но преди това трябва да 
се изградят обществени паркинги, 
от типа на парк-хаус. Наскоро ми 
се наложи да пътувам до Германия, 
швейцария и Австрия и ми направи 
впечатление, че в централните части 
на по-големите градове на всеки 2-3 
км има такива паркинги на по 4-5 
етажа. А тук, ако решиш да заведеш 
детето си в зоопарка, особено в съ-
бота и неделя, няма къде да оставиш 
автомобила си. Колите паркират по 
тротоарите, по улиците, по алеите, 
та чак до съседните имоти до „Черни 
връх“, което е пълен абсурд. А там 
има място да се изгради точно така-
ва паркосграда, в която може да се 
паркира. Това е едно добро решение 
и е съвсем приложимо и у нас. Ако в 
Германия за престой се плаща по 1-2 
евро на час, тук цената ще е 1-2 лв. 
И сега в центъра на столицата има 
безброй много платени паркинги и 
ако се разходите покрай тях, ще ви-
дите, че всички са пълни, което зна-
чи, че хората са готови да си платят, 

стига да има къде да паркират.
В „Манастирски ливади“ пък, 

който е сравнително нов квартал, 
няма тротоари, липсват места за 
придвижване на хората. Там пеше-
ходецът е абсолютно заклеймен.

Живял съм и в Лондон. Там само 
за да влезеш в центъра, трябва да 
платиш такса от 30 паунда. Има 
много неща, които могат да се вза-
имстват от други държави. И реше-
нията са съвсем простички. А ние 
все усложняваме ситуацията. Защо 
например на бул. „Черни връх“ и 
околовръстното се прави кръго-
во кръстовище. Идеята била да се 
спести трафикът, но не се мисли, че 
на ден там стават по няколко ката-
строфи. Друга недомислица според 
мен е изграждането на метро до 
„Княжево“. Кому е нужно то? А в 
същото време аз съм принуден да 
си запаля колата, за да се придви-
жа от бул. „България“, където ми 
е офисът, до центъра например. 
Имам обекти в „Младост“, в „Овча 
купел“, в „Драгалевци“, не мога да 
отида и до тях, защото нямам транс-
порт. Така че пешеходните зони са 
една малка частица от проблемите 
с транспортната система и инфра-
структура. Няма да коментирам дали 
самата ширина на улиците, които са 
изградени в последните 20 години, 
отговаря на нормите и изисквания-
та. У нас липсва регулаторен орган, 
който да следи и да налага мерки. 
Например за моловете си има на-
ръчник, в който пише какво трябва и 
какво не трябва да се направи. Има 
рамка, в която трябва да влезеш при 
проектирането на такива сгради. Та-
кава рамка обаче в общината не съ-
ществува. И така е на всички нива. 
Затова е нужно да се изготви една 
обща концепция, която да подходи 
по-глобално към разрешаването на 
тези проблеми.

Арх. Павел Янев, РК на КАБ - София-област:

Когато кажем „пеше-
ходна зона“, ние разби-
раме обичайно централ-
ния площад, главната 
улица и няколко нейни 
пресечки, но забравяме 
тротоарите, по които ос-
новно се придвижваме. 
В градовете автомобил-
ният транспорт е силно 
ощетен заради лошата 
организация и липсата 
на места за паркиране. 
Пешеходците пък са 
принудени да ползват 

уличното платно, защо-
то автомобилите са вър-
ху тротоарите. Отделно 
тези тротоари са разби-
ти, с повдигнати плочки 
от корените на дърве-
тата, пред всяка сграда 
нивата са различни и т.н. 
А общините не полагат 
достатъчно грижи за 
решаване на този кон-
фликт. Има възможности 
много неща да се напра-
вят, но дали от липсата 
на пари, или на разбира-
не това не се случва.

Естествено е пешехо-
дците да се чувстват най-
добре по пешеходните 
алеи като по бул. „Княз 
Борис“ във Варна. Но 
тя обслужва малка част 
от придвижващите се 
пеша. Там проблем няма 
- пешеходецът се чув-
ства комфортно. Но това 
не е достатъчно. Защото 
пешеходното движение 

започва от излизането от 
дома и продължава в по-
сока училище, магазин, 
работа и т.н.

Когато преди около 
40 години се създаде в 
сегашния си вид глав-
ната улица на Варна, 
това наистина беше една 
централна артерия с об-
служващите хората тър-
говска и административ-
на част. Тогава тя имаше 
една функция. Сега ця-
лата търговия се изнесе в 
моловете в периферията 
на града. Но главната 
си остава много добър 
градски маршрут, който 
трябва да се доразвие, 
обхващайки гръцката ма-
хала, гарата... Така че 
хората да стигат по него 
до историческите и кул-
турните забележително-
сти. В този смисъл съм 
за разширяване на пеше-
ходните зони.

Арх. Димитър Стефанов, РК на КАБ - Варна:

Площадът и главната улица 
отдавна са с променени функции

Трябва ли да се увеличат още пешеходните   зони в централните градски части?
Преди това е нужно да се 
изградят обществени паркинги

Немските инженери са подходили към проблема с прагматизъм - да се паркира директно 
на балкона. Пригодени за тази цел домове от 6 етажа вече се строят в Берлин 



бр. 21 (1187), 19 - 25 юни 2017 г.

Трябва ли да се увеличат още пешеходните   зони в централните градски части?

Винаги има какво да 
се желае, но като цяло 
Русе е доста добре ре-
шен комуникативно .  
Същото се отнася и до 
зеленината. Пешеходни-
те зони, особено в цен-
тралната част, са в доста 
добро състояние и могат 
да поемат потока от хора. 
Има опции това да се до-

развива. Още повече че 
сега по програми се ус-
воиха доста пари, напра-
виха се велоалеи с впе-
чатляващ километраж, 
поосвежиха се пешеход-
ните пространства... А 
в момента се подготвят 
проекти и за крайречната 
зона.

Мисля, че в града има 
достатъчно обособени 
зони без автомобилен и 
обществен транспорт. Но 
ако се търси разширя-
ването им, трябва да се 
погледне към крайречна-
та зона, която е един от 

слабите моменти в гра-
доустройството на Русе. 
Проблемът е, че тук ми-
нава жп комуникацията, 
свързваща източната и 
западната промишлена 
зона. Няма как тя да бъде 
премахната, но могат да 
се направят пасарелки, 
обезшумяващи съоръже-
ния, които да направят 
тази част достъпна и по-
приятна. А зоната никак 
не е малка - около 4,5 
км от Речна гара до под 
Младежкия парк. Малко 
градове разполагат с та-
кава даденост и тя трябва 

да се използва.
Позитивните примери 

за използването на край-
речните зони от европей-
ските градове на Дунав 
са много. Като се започне 
от направеното в Будапе-
ща и Виена, и се стигне 
до по-малките градчета 
в Германия. Тези зони, 
които са непосредствено 
до реката, се използват 
активно за отдих, спорт, 
атракциони. Но да не за-
бравяме, че там реката 
минава през селища, ко-
ито са в една държава, а 
Русе е граничен град.

Арх. Чавдар Черников, РК на КАБ - Русе:

Потенциалът за развитие в Русе е в зоната до Дунав

София добави още 
едно знаково място към 
туристическата карта 
със забележителности 
на града. Триъгълната 
кула на Сердика заедно 
с ново обособено мяс-
то за излoжби, ĸyлтypa 
и диcĸycии е отворено 
от седмица за посеще-
ния. Триъгълната кула 
е част от укрепителната 
система на Сердика и е 
запазена в сутерена на 
жилищна сграда, нами-
раща се на кръстовището 
на ул. „Екзарх Йосиф“ 
и бул. „Княгиня Мария 
Луиза“.  Изграждане -
то й датира от времето 
на император Юстини-
ан (527-565 г.). Cтoлич-
нa oбщинa c пoдĸpeпaтa 
нa Mиниcтepcтвoтo нa 
ĸyлтypaтa пo Hopвeжĸия 
мexaнизъм успя да въз-

станови мястото cлeд 
дeceтилeтия отлагане и 
лутане между различни 
идeи и проекти за зона-
та. „Сoфиянци и гости 

мoгaт дa paзглeдaт ĸъc oт 
бoгaтaтa дpeвнa иcтopия 
нa гpaдa ни“, пocoчи 
ĸмeтът Йорданка Фан-
дъкова и пoжeлa мяcтoтo 

винaги дa бъдe пълнo cъc 
cъбития и eнepгия.

Кулата не се повтаря 
като форма никъде в до-
сега откритите археоло-

гически останки. Има 
форма на равнобедрен 
триъгълник, насочен с 
острия си връх на север. 
В сегашния си вид обек-
тът е с цокъл от каменни 
блокове и изцяло тухлен 
градеж нагоре. Заедно с 
експонирането на Триъ-
гълната кула е направено 

и пространство за кул-
тура - вложени са около 
половин милион лева в 
реставрацията и оформя-
нето на залата. В момента 
там може да бъде разгле-
дана фотоизложба по по-
вод навършването на 160 
години от рождението на 
княз Александър I. 

Отвориха за посещения Триъгълната кула на Сердика
СЛЕД РЕСТАВРАЦИЯ
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№ Тема Хорариум
Ден I (28.06.2017, сряда 13:30-17:00) 3.5 часа
1 Въведение.

Подходи за конструктивно противопожарно проектиране.
2 Конструктивни материали при високи температури.

Температури при пожарно въздействие.
Поведение на гредите и колоните при тестове в пещ.

3 Методи за противопожарна защита.
4 Опростено (стандартизирано) изчисляване по ЕК3 за пожарно въздействие
5 Характеристики на материалите
6 Класификация на сеченията
7 Критична температура
8 Въпроси и дискусия
Ден II (29.06.2017, четвъртък 13:30-17:00) 3.5 часа
1 Носеща способност на опънати елементи
2 Носеща способност на подпрени греди
3 Загуба на обща устойчивост
4 Носеща способност на натиснати елементи
5 Пожарна устойчивост на незащитени стоманени елементи
6 Пожарна устойчивост на защитени стоманени елементи
7 Използване на сложни изчислителни модели
8 Примери за изчисляване на пожарната устойчивост 

Пожарна устойчивост и защита на опънат елемент 
Пожарна устойчивост и защита на стоманена греда 
Пожарна устойчивост и защита на стоманена колона 
Пожарна устойчивост и защита на рамков елемент

9 Въпроси и дискусия

КИИП София-град и професионална секция КСС Ви уведомяват, 
че на 28.06.2017 (сряда) и на 29.06.2017 (четвъртък) от 13:30 ч. до 17:00 ч., в залата 
на КИИП София-град, на бул. „Ал.Стамболийски" № 51, етаж 2, ще се проведе курс 
на тема: „Проектиране на стоманени конструкции според Еврокод 3 - Проектиране 
на стоманени конструкции за пожарни въздействия по EN 1991-1-2 и EN 1993-1-2".
Курсът е предназначен за действащи проектанти и разглежда основните положе-

ния и практическите особености при проектирането на стоманените конструкции за 
пожарни въздействия по Еврокодове 1 и 3. Курсът е четвърта част от цикъл.

ПРОгРАМА
 на лекционния курс

„Проектиране на стоманени конструкции според Еврокод 3
Проектиране на стоманени конструкции за пожарни въздействия по

EN 1991-1-2 и EN 1993-1-2“

Лектор: д-р инж. Иван Гешанов

Дъмпингънт да  се 
спечели една поръчка 
за проектиране е жес-
ток. Самата Камара на 
инженерите от инвести-
ционното проектиране 
сега се бори да промени 
нещата и да бъдат по-
стигнати реални цени, 
когато се изпълняват 
европейски проекти. В 
момента държавата по-
ставя като критерий при 
класирането най-ниската 
цена за проектиране. А 
ние искаме тя да бъде 
в съответствие с наши-
те ценови правилници. 
Най-ниската цена нико-
га не е най-добрата, тя 
не гарантира качество. 
Други са критериите за 
това дали един проект е 
добър.

Когато преди години 

проектирах сградата на 
Роководство въздушно 
движение, пътувах до 
Брюксел. На лекциите 
там се коментираше, че 
при обществените по-
ръчки не трябва да има 
инженеринг в никакъв 
случай, тъй като всичко 
се оставя в ръцете на 
строителя. Коментираше 
се, че винаги при кон-
курсите трябва да отпа-
дат най-ниската и най-
високата цена. А при 
нас лозунгът е „дайте да 
изпилим цените“. Каза-
но съвсем грубо, проек-
тантският хонорар тряб-
ва да бъде около 5% от 
стойността при тези по-
ръчки. Но това е съвсем 
приблизително, защото 
зависи от обекта, негова-
та сложност и т.н. В по-

нормалните страни този 
процент отива на 10 на 
сто, а ние сме в момента 
на 1-2 процента.

Тези свръхниски цени 
водят и до загуба на ка-
дри. Има чужди фирми, 
които откриват проек-
тантски бюра в България 
и обират по-добрите спе-
циалисти срещу запла-
ти от 3-4 хиляди лева и 
нагоре, което едно наше 
бюро не може да си поз-
воли. Те работят по про-
екти в техните страни и 
сметката им излиза. Но 
ако продължи така, след 
две-три години ще на-
стане сериозна криза за 
кадри и няма да има кой 
да проектира у нас. Ако 
не успеем да се пребо-
рим, нещата тотално ще 
се провалят.

Ниската стойност 
никога не е най–добрата

Инж. Емил Крумов - председател на ПС 
„Конструкции на сгради и съоръжения“ в КИИП:

За първи път чувам, 
че за проектите с евро-
пейско финансиране има 
препоръчителни стойно-
сти за заплащане на от-
делните фази на проекти-
рането. До колегията та-
кова нещо не е стигало, а 
то няма и смисъл. цените 
за труда, който вършим 
у нас, са направо смеш-
ни. На практика те са по 
споразумение, но инвес-
титорите натискат за най-
ниските възможни цени. 
А това е и условието за 
спечелване на обществе-
на поръчка. И излиза, че 

веднъж от министерство-
то дават ниски базисни 
цени, после фирмите, ко-
ито играят на търг, смък-
ват дори под себестой-
ността, само и само да 
имат работа. И всички 
ни се смеят,защото сами 
обезценяваме труда си. 
Питам се как може адво-
катите да си имат фик-
сирани цени, под които 
не могат да извършват 
дадена услуга, а при нас 
това не става. Има и дру-
ги парадоксални неща 
- провеждат се търгове 
с по два дни срокове за 

проектиране, което също 
е абсурд. Отдавна имам 
предложение, ако дадена 
фирма смъкне с 30% де-
визната цена, дадена от 
инвеститора, браншовата 
организация да се само-
сизира.

Да се анализира и да 
се вземат мерки срещу 
нелоялните действия. 
Това обаче все не става. 
Затова и много колеги се 
отдръпнаха и се отказаха 
въобще от участие в тър-
гове. Други продължава-
ме - само и само да сме 
на пазара.

Знам за тези цени, но 
не мога да дам компе-
тентен отговор, тъй като 
възложителите, с които аз 
работих, не успяха да се 
преборят за подобен про-
ект. Но едно е сигурно, 
че докато не се определи 
единна методика за це-
нообразуване, проблеми 
винаги ще има. Лично 
аз също съм страдала от 
подобен проблем и знам 

каква е реакцията на 
КИИП и КАБ. Защита-
вам тезата, че ние трябва 
да си получаваме пари-
те за труда, но на този 
етап нищо не може да се 
направи, тъй като прека-
лено много хора играят 
за смешно ниски цени и 
печелят, а после започват 
схеми за изнудване за по-
висока цена или пък про-
дуктът, който продават, не 

е качествен. Затова е ред-
но да се изработи единна 
методика за определяне 
на цените в проектиране-
то и тогава въпросът ще 
се реши. Преди години 
имаше фиксирани цено-
разписи и бяха еднакви за 
цялата страна. Ниски или 
високи, хонорарите се 
спазваха, докато сега си-
туацията прилича малко 
на село без куче.

Инвеститорите винаги 
искат да плащат по–малко

Нужна е единна методика за 
определяне на хонорарите

Инж. Богомил Белчев, председател на РК на 
КИИП - Габрово:

Инж. Анита Йончева, РК на КИИП - София-град:

Да се зачитат ли препоръчителните цени за 
проектирането, предложени по европейските програми?

КАМАРА нА инЖЕнЕРиТЕ
В инВЕСТиЦиОннОТО ПРОЕКТиРАнЕ (КииП)

Регионална колегия София-град
1000, гр. София, бул. „Ал.Стамболийски“ № 51, тел. 851 82 41, 851 82 42, 0884 705 757,

факс 851 82 43, е-mail: office@kiip-sofia.com
www.kiip-sofia.com
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ЛАНДшАФТ

Екип от осем сту-
денти с двама ръково-
дители от френския 
колеж „Адриен“ от гр. 
Тарб, регион Оксита-
ни, преобразиха част 
от центъра на Смолян 
и превърнаха запустя-
ло място в истински 
оазис.

В рамките на дву-
седмичния си стаж 
те обследваха града 
и околността, фотог-
рафираха типичния 
пейзаж и картотеки-
раха растителността с 
цел да подготвят под-
ходящ проект за озе-
леняване. Разделени 
на групи, французите 
предложиха 3 вариан-
та, които бяха одобре-
ни от комисия в общи-
на Смолян.

При предварителна 
визита още през месец 
февруари директорът 
на колежа Анн Лоран 
и двама преподаватели 
бяха избрали подхо-
дящия за тях обект за 
провеждане на стажа - 
терена пред кафе „Фо-
кус“ на кръстовището 

в кв. „Райково“.
Идеята на студент-

ския екип бе с вла-
гането на природни 
материали -  дърво, 
камък и растения, ти-
пични за планината, 
да облагородят неиз-
ползваемата площ и 

да я направят красива, 
привлекателна за от-
дих и подходяща за 
игра на децата.

Растеният а ,  под -
брани за засаждане в 
новото зелено кътче 
в Смолян, са типич-
ни за местната фло-
ра и бяха селектирани 

с помощта на местен 
ботаник. Под вещото 
ръководство на двама-
та си ръководители и с 
помощта на общината 
мястото бе обработе-
но от младежите. До-
ставени бяха предва-
рително подбрани от 

колежаните камъни. С 
помощта на Горското 
стопанство в Смолян 
бе осигурен и дървен 
материал.

Фирма  „Клинър“ 
също оказа подкрепа, 
като се включи в кам-
панията с професио-
нална помощ и тех-
ника за поливане, а 
фирма „ИСА 2000“ 
безвъзмездно достави 
пръст, чакъл, техника 
и логистична подкре-
па. Така с малко сред-
ства и много труд от 
страна на френските 
стажанти бе облагоро-
дено едно неугледно 
доскоро място.

Студ е н т и т е  бя ха 
на стаж в Смолян в 
рамките на проект по 
програма „Еразъм+“ 
- Образователна мо-
билност, като Община 
Смолян бе приемаща-
та страна. 

Френски колежани направиха 
от пустееща зона в Смолян оазис
С природни материали –  дърво, камък и растения, типични 
за планината, те облагородиха част от кв. „Райково“
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Община Благоевград 
започва изпълнението 
на още един мащабен 
свой проект - „Благо-
устрояване на град-
ската среда“. Негово-
то изпълнение стана 
възможно след склю-
чения през ноември 
2016 г. договор между 

община Благоевград 
и управляващия орган 
на Оперативна програ-
ма „Региони в растеж“ 
(ОПРР) за предоста-
вяне на безвъзмездна 
ф и н а н с о ва  п ом о щ . 
Проектът се осъщест-
вява по процедурата 
за изпълнение на ин-

тегрирани планове за 
градско възстановява-
не и развитие за пе-
риода 2014-2020 г. и 
приоритетната ос „Ус-
тойчиво и интегрирано 
градско развитие“ на 

програмата. Общата 
му стойност надхвърля 
13 млн. лв., а срокът за 
изпълнение е 24 месе-
ца. Модернизиране на 
площадното и подпло-
щадното пространство 

Приключи рекон -
струкцията  на  част 
от улица „Прилеп“ в 
Благоевград. Тя е ре-
монтирана в участъка 
от улиците „Ел-тепе“ 
до „Кукуш“. На място 

е подменена ВиК ин-
фраструктурата и е из-
градена газификация. 
Положен е и 213 тона 
нов асфалт по участъ-
ка, който е с дължина 
около 381 метра.

По  разпореждане 
на администрацията 
в града специалисти 
предстои да извършат 
обстойни проверки на 
състоянието на улич-
ната мрежа в Благоев-
град. Осигурено е фи-
нансиране и има готов-
ност за изкърпване на 
най-компрометираните 
участъци.

Ремонтиране на път-
ните настилки в Бла-
гоевград се извършва 
при  предварително  
изготвен график. Вся-
ка следваща година в 
Инвестиционната про-

грама на общината се 
залагат улици в града 
и в селата от областта, 
които подлежат на ре-
монти.

НА ФОКУС

Благоевград е сред най-динамично развиващите се областни центрове в страната
Екипът на кмета д– р Камбитов е амбициран за реализация на нови проекти и привличане на инвестиции

- Инж. Янков, каква 
част от населението на 
практика ще се въз-
ползва от подобрява-

нето на градската сре-
да чрез този проект?

- На база на общия 
брой на населението на 

ДЕКЛАРАЦиЯ

ОТ ИМЕТО НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЛАГОЕВГРАД 
ПО ПОВОД НЕВЕРНИТЕ И ОБИДНИ ТВЪРДЕНИЯ 

НА ДЕПУТАТА НИКОЛАЙ БОШКИЛОВ
ПО ВРЕМЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ КОНТРОЛ НА 9.06.2017 г.

Ние, Регионална камара на строителите в Благоевград и представи-
тели на строителни фирми, работещи по изпълнение на Национална-
та програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради, изразяваме острото си несъгласие с изказването на народ-
ния представител Николай Бошкилов по време на парламентарния 
контрол миналия петък, с което се цели опорочаване на работата по 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради. Във въпросите, отправени към министъра на регио-
налното развитие и благоустройството Николай Нанков, ясно прозира 
опит за манипулиране на широката общественост в Благоевград, и не 
само. 

Ние, представителите на строителния бранш, категорично заявява-
ме, че изразяването на съмнения за корупционни практики и некачест-
вено изпълнение на задълженията ни са абсолютно необосновани 
и крайно неоснователни. В подкрепа на това заставаме с лицата си 
и сме категорични, че всяка една процедура при изпълнение на На-
ционалната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради в Благоевград е ясно регламентирана и прозрачна. 
Потвърждение за това са и целият набор от документи, доказващи 
законосъобразността на дейностите, както и контролът върху тях. 
Община Благоевград има задължението да следи стриктно изпълне-
нието на дейностите, като при допуснати пропуски и нередности фир-
мата изпълнител на даден обект има задължението същите да бъдат 
отстранени за нейна сметка.

Преди започване на реалното стартиране на СМР дейностите на 
всеки един обект се извършват обстойно изследвания и анализи, на 
база на които се залагат конкретни дейности за изпълнение. 

Категорични сме и в това: С изпълнението на Националната про-
грама за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 
на територията на община Благоевград са постигнати целените ре-
зултати по програмата и Благоевград придобива цялостен европейски 
облик. Доказателство за това е благодарността от страна на хората. 
Равносметката до момента показва, че в Благоевград са обхванати 
над 25 000 души, които живеят в обновени апартаменти, чиито сметки 
за еленергия са се понижили с до 50%. 

Ясно искаме да заявим, че с реализиране на Националната програ-
ма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради се 
дава силен тласък на местната икономика, което е изцяло в полза на 
всички нас, гражданите на Благоевград. 

С проект за над 13 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ ще 
подобрим цялостния естетически облик на Благоевград

Инж. Янко Янков, заместник-кмет по строителството и сигурността в община Благоевград до 12.06.2017 г.:
Продължение от стр. 6

Николай АНТОНОВ

Общо 5.9 млн. лв. 
ще инвестира „ЧЕЗ 
Разпределение Бълга-

рия“ в реконструкция 
на мрежата и изграж-
дане на нови съоръже-
ния в област Благоев-
град през тази година, 
което е с шест пъти 

повече в сравнение 
с 2016 г. Това съоб-
щи Карел Крал, ре-
гионален мениджър 
на ЧЕЗ за България, 
който представи ин-
вестиционните пла-
нове на компанията 
за годината в района 
заедно с главния из-
пълнителен директор 
Петър Холаковски и 
главния оперативен 
директор на „ЧЕЗ Раз-
пределение България“ 
Виктор Станчев. За 
нови присъединявания 
дружеството предвиж-
да да вложи още 1.5 
млн. лв. Отделно ще 
бъдат изкупени всички 
обекти, собственост на 

трети страни, за които 
се представят необ-
ходимите документи. 
„Благодарение на ин-
вестираните средства 
и на превантивните 
дейности, които из-
вършваме всяка годи-
на, ние се справяме 
все по-добре през зим-
ния сезон и поддържа-
ме стабилно и надежд-
но електрозахранване, 
заяви Карел Крал, като 
припомни, че напълно 
безпроблемно е пре-
минал и активният 
зимен туристически 
сезон в Банско. Вяр-
вам, че с амбициозна-
та ни инвестиционна 
програма през 2017 г. 

ЧЕЗ влага близо 6 млн. лв. в изграждането на нови съоръжения през 2017 г.

Инфраструктурата е сред приоритетите на общината

В РЕГИОНА

Инж. Янков (вдясно) по време на официалното представяне на проекта
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в центъра на Благоев-
град, изграждане на 
велоалеи, благоустро-
яване на ул. „Марица“ 
и на улици в IV микро-
район са част от дей-
ностите, предвидени в 
проекта, с което ще се 
подобрят още повече 
визията и условията 
на живот в областния 
център. Паралелно с 
инвестициите и подо-
бряването на градската 
среда расте интересът 
на туристите към ра-
йона на Пиринско. Ам-

бициите на хотелиери 
и ресторантьори са да 
развиват не само зи-
мен, а целогодишен 
туризъм. Резултатите в 
тази посока са насър-

чителни. Приходите 
от нощувки за месец 
април в Благоевград-
ска област са 3,5 млн. 
лв., сочат последните 
данни на Националния 

статистически инсти-
тут. О цялата тази сума 
около един милион 
лева са приходите от 
чуждестранни туристи 
и гости на областта. 
През месеца в района 
са работили 190 места 
за настаняване, сред 

които хотели, семейни 
бази и къщи за гости с 
13 хиляди легла. Общо 
реализираните нощув-
ки са 82 139 бpоя, от 
които 8000 cа чужде-
нци, сочат данните на 
НСИ за сектор „тури-
зъм“.

Мащабният ремонт 
на новия парк „Маке-
дония“ в района на ка-
зармата в Благоевград 
е на финална права. 
Това каза кметът Ата-
нас Камбитов, който 
направи инспекция на 
строителните работи в 
присъствието на жур-
налисти.

В края на миналата 
година общината по-

лучи 62 дка от имота 
от Министерството на 
отбраната, а на 1 март 

стартираха строител-
ните дейности. Две от 
старите сгради, които 
са били работилници 
на военните, са пре-
образувани в много-
функционални зали за 
различни културни и 
музикални събития. В 
тях сме оставили някои 

елементи от минало-
то - стари тухли, кран, 
за да са като артинс-
талация и препратка 
към миналото, обясни 
градоначалникът. Вече 
са факт и първите две 
музикални събития,  
планирани да се случат 
в парка - връчването на 
наградите на БГ Радио 
и фестивалът за съвре-
менна френска музика 
„Франкофоли“. 

В  п о - д ъ л го с р оч -
на перспектива там 
се предвижда постро-
яването  на  10 -ет а -
жен хотел със СПА и 
минерална вода. Ще 
бъдат изградени още 
10-етажна офис сграда, 
експо център, спорт-
ни и детски площад-

ки, велосипедни алеи, 
фитнес на открито и 
църква. За храма има 
инвеститор, парите са 
осигурени, но се чака 
работен проект от Не-
врокопската митро -
полия, за да започне 
строителството. 

„За двете музикални 
събития се постарах-
ме да озеленим всич-
ки свободни площи, за 
да е красиво и цветно 
за жителите и гостите 
на града ни“, каза още 
Камбитов. Идеята бе и 
изпълнителите, и зри-
телите да имат повече 
пространство и да им е 
по-комфортно. Напра-
вен е и нов път, също 
така са осигурени над 
2000 паркоместа.

Благоевград е сред най-динамично развиващите се областни центрове в страната
Екипът на кмета д– р Камбитов е амбициран за реализация на нови проекти и привличане на инвестиции

нето на градската сре-
да чрез този проект?

- На база на общия 
брой на населението на 

община Благоевград по 
данни на ГРАО проектът 
ще обслужи над 107 000 
души население, а обно-

влението ще засегне над 
78 000 кв. метра пло-
щи. Както вече казах, 
ще бъдат благоустроени 
седем улици с изградени 
и реконструирани път-
ни платна, тротоари и 
подземна инфраструк-
тура. Ще бъдат обосо-
бени 156 паркоместа, 
включително и за хора 
в неравностойно поло-
жение. Обновлението 
на централната пеше-
ходна зона в Благоев-
град включва също ху-
дожествено осветление, 
фонтани, поставяне на 
енергийно ефективно 
улично осветление, как-
то и много красива и ес-
тетична площадна част. 
Тук искам да вметна, 

че общината държеше 
да се запази изцяло съ-
ществуващият в момен-
та облик на площада, 
което ще бъде постиг-
нато след изпълнение-
то на проекта, убеден 
съм в това. Както ка-
захме, ще се изградят 
нови велосипедни алеи, 
ще бъде много улеснен 
достъпът до основните 
културни, обществени и 
административни сгра-
ди, ще бъде улеснен и 
транспортният достъп 
до жилищни и админи-
стративни сгради. Не 
на последно място - ще 
се обособят зони за от-
дих с приятна среда и 
атмосфера на модерен 
европейски град.

С проект за над 13 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ ще 
подобрим цялостния естетически облик на Благоевград

Инж. Янко Янков, заместник-кмет по строителството и сигурността в община Благоевград до 12.06.2017 г.:
Продължение от стр. 6

трети страни, за които 
се представят необ-
ходимите документи. 
„Благодарение на ин-
вестираните средства 
и на превантивните 
дейности, които из-
вършваме всяка годи-
на, ние се справяме 
все по-добре през зим-
ния сезон и поддържа-
ме стабилно и надежд-
но електрозахранване, 
заяви Карел Крал, като 
припомни, че напълно 
безпроблемно е пре-
минал и активният 
зимен туристически 
сезон в Банско. Вяр-
вам, че с амбициозна-
та ни инвестиционна 
програма през 2017 г. 

ще осигурим още по-
качествено електроза-
хранване на клиенти-
те в региона“, добави 
той. Нов трафопост за 
67 хил. лв., който ще 
подобри качеството 
на електрозахранва-
нето, ще бъде изгра-
ден в село Хърсово. 
Други три са пред-
видени за общините 
Петрич, Благоевград 
и Сандански на обща 
стойност 165 хил. лв. 
Компанията ще вложи 
също 660 хил. лв. в 
реконструкция на два 
въздушни електропро-
вода в района на град 
Гоце Делчев. Други 
400 хил. лв. ще бъдат 

инвестирани в рекон-
струкция на два елек-
тропровода в Разлог. 
Тези дейности ще по-
добрят сигурността на 
електрозахранването 
в двата района, зая-
виха от компанията. 
В района на Симитли 
ще бъдат подменени 
111 стълба на стой-
ност 113 хил. лв. Ре-
конструкции на още 
много съоръжения ще 
извърши „ЧЕЗ Разпре-
деление“ по цялата 
територия на област 
Благоевград. Значите-
лен обем средства ще 
бъдат инвестирани и в 
мрежи с ниско напре-
жение.

ЧЕЗ влага близо 6 млн. лв. в изграждането на нови съоръжения през 2017 г.
В РЕГИОНА

Парк „Македония“ – новото място за отдих 
и фестивали в града

Инж. Янков (вдясно) по време на официалното представяне на проекта
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Разговаря 
Виолета ВЛАСТАНОВА

- Г-н Папазов, кои са 
проектите, по които ра-
боти община Първомай 
в момента?

- Община Първомай 
успешно реализира ан-
гажиментите, свързани 
с изпълнение на инвес-
тиции с европейско фи-
нансиране, насочени към 
решаване на сериозни 
проблеми на базисната 
и екологичната инфра-
структура, с подобряване 
качеството на средата, с 
културния и историче-
ския потенциал. В момен-
та община изпълнява три 
проекта: 

П р о е к т 
BG05M9OP001-2.002-
0026-C01 „Интегрирана 
подкрепа в семейна сре-
да“ по Оперативна про-
грама „Развитие на чо-
вешките ресурси“ 2014-
2020 г., стартирал през 
2015 г. и към момента е в 
процес на приключване;

П р о е к т 
BG05M9OP001-2.003-
0 0 0 1 - C 0 1  „ П р и е м и 
ме 2015“ по Оператив-
на програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 
2014-2020 г., стартирал 
декември 2015 г. и към 
момента е в процес на 
реализация;

„Подобряване на ма-
териално-техническата 
база на Професионална 
гимназия по селско сто-
панство - Първомай с цел 
повишаване качеството 
на образователната сре-
да“ по Оперативна про-
грама „Региони в растеж“ 
2014-2020 г. Той стартира 
през декември 2016 г. и 
към момента е в процес 
на реализация.

- Успява ли общината 
да се възползва от евро-
пейските програми за 
развитие и в кои сфери 
бележи напредък чрез 
усвояването на тези 
програми?

- Динамичната среда, в 
която са поставени всич-
ки общини в България, в 
т.ч. и Първомай, изисква 
непрекъснати усилия и 
работа, за да има някакъв 
положителен резултат. За 
общината са приоритет-
ни както инвестиционни, 
така и организационни 
проекти, подпомагащи 
изграждането на техни-
ческата инфраструктура, 
подобряване на образо-

ванието и предоставяне-
то на социални услуги 
в общността. За реали-
зиране на тези проекти 
финансова подкрепа се 
получава от европейските 
фондове. Първомай като 
община от селските райо-
ни използва възможност-
ите за кандидатстване с 
проектни предложения 
по допустимите за това 
оперативни програми и 
Програмата за развитие 
на селските райони, но 
това е доста малко и не-
достатъчно.

-  На празника на 
Първомай тази годи-
на отличихте няколко 
фирми, допринесли за 
развитието на иконо-
миката на общината. 
Подобрява ли се инвес-
тиционният климат в 
града и региона?

- Нарастването на жиз-
нения стандарт способ-
ства за инвестиционно 
оживление в  община 
Първомай. Развитието 
на рекламата и втъкава-
нето й в почти всички 
обществени дейности и 
особено в медиите също 
допринасят за изграж-
дането на благоприятна 
бизнес среда. Мощно раз-
витие получават и всич-
ки действия, свързани с 
туризма, като екопътеки, 
увеселителни центрове 
за отдих, спорт и възста-
новяване. Чуждестранни 

индустриални производи-
тели също проявяват ин-
терес към изграждането 
на структури, създаващи 
модерна продукция, насо-
чена към международния 
пазар. Логистичните цен-
трове, разположени на 
подходящи места около 
транспортно-комуника-
ционни възли, жп гари, 
мостове, автомагистрали, 
също изкушават инвести-
торите най-вече поради 
уникалното разположе-
ние на общината ни. През 
територията й в север-
ната й част от запад на 
изток преминава участък 
от 20,7 км трасе на жп 
линията Виена-Белград-
София-Свиленград-Ис-
танбул.

През общината преми-
нават частично 4 пътя 
от Републиканската път-
на мрежа на България: 
участък от автомагистра-
ла „Марица“, участък от 
Републикански път I-8, 
участък от Републикан-
ски път III-667, послед-
ният участък от Репу-
бликански път III-5802 и 
автомагистрала „Тракия“. 
Община Първомай под-
готвя още проекти, които 
несъмнено ще доприне-
сат за осигуряването на 
устойчив икономически 
растеж и постигане на 
балансирана и конкурен-
тоспособна общинска 
икономика, стимулиране 

на предприемачеството и 
привличане на инвести-
ции, осигуряващи поми-
нък на населението.

- Как върви програ-
мата за саниране?

- С Постановление № 
18 от 2 февруари 2015 
г. на Министерския съ-
вет се прие Национална 
програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милни жилищни сгради, 
насочена към обновява-
не на многофамилни жи-
лищни сгради с основна 
цел - чрез изпълнение 
на мерки за енергийна 
ефективност да се осигу-
рят по-добри условия на 
живот на гражданите в 
многофамилни жилищни 
сгради, топлинен ком-
форт и по-високо качест-
во на жизнената среда 
и очаквани резултати и 
ефекти, като намаляване 
разходите за отопление за 
домакинствата; подобре-
на жилищна инфраструк-
тура и промяна в облика 
на градовете; по-чиста 
околна среда - спестени 
емисии на парникови га-
зове (CO2 и др.); удължа-
ване на живота на сграда-
та, която ще има и по-ви-
сока цена.

Община Първомай е 
подготвила и внесла не-
обходимите документи в 
съответните институции, 
но договори реално за 
саниране още няма.

- Първомай през го-
дините е бил пример 
за това как трябва да 
се развива една малка 
община с голямо кул-
турно-историческо на-
следство. Какво прави-
те в тази посока и как 
успявате да привличате 
туристи?

- Необходимо е да се 
открият благоприятни ус-
ловия за туризъм, бизнес 
и развитие на инициати-
вата за публично-част-
ното партньорство. Из-
ключително важно е, че 
в региона има топлинни 
извори (селата Драгойно-
во, Бяла река) и може ус-
пешно да се развие СПА 
туризъм. Има нужда от 
финансиране на проекти, 
които да подкрепят из-
граждането на СПА цен-
трове, и по този начин 
ще се създадат и работни 
места. Това би могло да 
помогне за намаляване-
то на процента на без-
работицата и да задър-
жи младите в общината. 
Обезлюдяването на Бъл-
гария, както и в община 
Първомай е на критичния 
си праг. Безработицата 
на младите в общината е 
17%, което не е трагично, 
но все пак е опасно. По-
страшно е положението 
при хората до пенсионна 
възраст.

Освен всичко останало 
нашата община разпола-

га с прекрасна природа. 
Имаме невероятни кътче-
та - връх Драгойна, къде-
то ежегодно се провеждат 
археологически разкопки, 
река Марица, по която се 
плава с канута, и тракий-
ските могили около гра-
да. През миналата година 
съвместно с Регионалния 
археологически музей в 
Пловдив се извършиха 
разкопки на Татаревска-
та надгробна могила и 
бе открит Балсамарийят 
(както е названието на 
този съд) при разкопава-
нето на четвъртия гроб 
в Татаревската могила. 
Той е последният, раз-
крит от археологическия 
екип при спасителните 
разкопки на могилата, и 
се счита за централно по-
гребение. Всички откри-
ти до момента 4 гроба 
датират от I в. сл. Хр. и 
са в период от около 50 
години. Предполага се, че 
могилата е фамилна.

Започват разкопки из-
точно от връх Драгойна, 
където очакванията са за 
разкриване на тракийски 
гробници.

Работи се и по проекти 
за екопътеки, които не-
съмнено ще бъдат пред-
почитана дестинация.

- На какво ниво е съв-
местната работа на об-
щина Първомай с дър-
жавата? Получавате ли 
нужната подкрепа? 

- Създаването на кон-
кретна алтернативна по-
литика, включваща цели, 
приоритети и мерки за 
ефективно и целево из-
ползване на ресурсите и 
решаване на приоритетни 
за общината проблеми 
и задачи, е от първосте-
пенно значение. С това се 
обосновава стремежът и 
усилията на ръководство-
то на община Първомай 
да използва наличните 
ресурси и природни да-
дености по ефективен 
начин, за да осигури по-
висок просперитет и ус-
ловия за реализация на 
своето население. Оце-
нявам като много добра 
съвместната работа на 
община Първомай с дър-
жавата. Подкрепата, ко-
ято получаваме от дър-
жавните институции при 
разрешаване на различни 
въпроси и проблеми, се 
състои в това, че се обръ-
ща нужното внимание и 
заинтересованост.

Продължава на стр. 17

РЕГИОНИ
Ангел Папазов, кмет на община Първомай:

А н г ел  П а п а зо в 
е роден на 30 юни 
1964 г. в Първомай. 
Има две висши об-
разования. Придо-
бива квалификация 
инженер агроном 
със  специалност 
„Лозаро-градинар-
ство“ във Висшия 
селскостопански 
институт в Плов-
д и в .  З а въ р ш ва  и 
Великотърновския 
университет „Св. 
св. Кирил и Мето-
дий“, специалност 
„ С ч е т о в о д с т в о 
и контрол“. Про-
фесионалното му 
израстване започ-
ва от 1989 г. като 
технолог  и  зам.-
председател в ТКЗС 
- с. Бяла река. От 
1994 г. е председа-
тел на ЗК „Един-
ство-94“ - Първо-
май, а от 2003-та 
до сега е кмет на 
общината.

Чуждестранни индустриални производители проявяват интерес към 
изграждането на структури, създаващи модерна продукция за износ

Уникалното разположение на общината 
изкушава много инвеститори
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Строителството на 
нов завод за гъвкави съ-
единения за вода и сани-
тарна арматура започна 
в Добрич.

Инвеститор е „Нео-
пърл - България“ ЕООД 
- част от швейцарската 
компания „Неопърл“, 
която е най-големият 
производител на гъвка-
ви връзки в света. Пър-
вата копка бе направена 
от изпълнителния ди-
ректор на „Неопърл - 
България“ Веселин Ве-
лев, кмета на Добрич 
Йордан Йорданов, зам. 
областния управител 
Красимир Николов и 
председателя на Общин-
ския съвет Иво Пенчев.

Новата инвестиция е 
в размер на 14 млн. лв.

„В „Булмат“ започ-
нахме преди 17 годи-
ни в малко помещение 
с 13 работници. Това, 
което тогава произвеж-
дахме за един месец, 
сега го правим за един 
ден. Този наш проект 

беше плануван за пре-
ди 3 години, но поради 
различни обстоятелства 
беше отложен. Сега той 
е подобрен за по-трайно 
присъствие на междуна-
родните пазари“, заяви 
Веселин Велев.

Новият завод тряб-
ва да бъде завършен до 
края на годината. Пред-
вижда се да бъдат от-
крити 170 работни мес-
та. Така броят на слу-
жителите на фирмата 
ще достигне общо 300 
души.

По думите на кмета 

Йордан Йорданов, пра-
вилната посока на раз-
витие на една община е 
в тясно сътрудничество 
с бизнеса и гражданите. 
„Преди година и поло-
вина заявих, че община-
та ще помага на всеки 
инвеститор и докумен-
тацията му ще се прид-

вижва за по-малко от 
две седмици. За момен-
та държим на думата 
си и това е постигнато, 
заяви Йорданов.

„Неопърл“ има про-
изводства в Германия, 
Италия, Испания, Да-
ния, Индия, Китай и 
България.

Започна строежът на нов завод за санитарна 
арматура в Добрич
Инвестицията е за 14 млн. лв. и предвижда 
откриването на 170 работни места

РЕГИОНИ

След два месеца Ха-
сково ще има обновен 
градски стадион. Дого-
ворът между общината 
и изпълнителя на про-
екта - „Одесос строй“, 
вече е подписан. Срокът 
започна да тече от 14 
юни 2017 г. В случай 
на неизпълнение на ус-
ловията по контракта 
фирмата дължи неустой-
ка 1% на ден от сума-
та по договора, която е  
532 988 лв.

Ремонтът предвиж-
да подмяна на тревното 
покритие на терена и 
изграждане на лекоатле-
тическа писта с ширина 
8 м. Строителните дей-
ности ще бъдат изпълне-
ни във връзка с получе-
но финансово подпома-
гане от Министерството 

на младежта и спорта 
на проектно предложе-
ние на община Хасково: 
ремонт на официален 
терен на стадион „Ха-
сково“ и изграждане на 
лекоатлетическа писта 
на стадион „Хасково“.

Реконструкцията на 
спортното съоръжение 
включва оформяне на 
коренова зона, изпълне-
ние на дренаж и автома-
тична поливна система. 
Строително-монтажните 
работи по изграждане-

то на лекоатлетическа 
писта на стадиона пред-
виждат направата на из-
коп с дълбочина 30 см, 
доставка и полагане на 
трошенокаменна фрак-
ция, полагане на асфал-
тобетон и доставка и 
монтаж на двуслойна 
лекоатлетическа настил-
ка за бягане. Дебелината 
на пистата ще бъде 13,5 
мм, като от външната й 
страна се планира пола-
гането на бетонов бор-
дюр.

Поли ВАСИЛЕВА

Живеещите в блок 
„Сердика“ в Мездра ще 
бъдат обезщетени, съ-
общиха от общината. В 
края на месец май при 
разкриване на покрива 
за ремонт част от жили-
щата на последните ета-
жи бяха наводнени от 
силните дъждове. Те се 
оплакаха в медиите и на 
място пристигна замест-
ник-министър Малина 
Крумова, за да прове-
ри случая. Оказа се, че 
проблемът с течовете е 
стар, но е засилен при 
санирането. Комисия от 
общината направи оцен-
ка на щетите. Те ще бъ-
дат изплатени от фирма-
та, наета за санирането 

на блока.
О б н о в л е н и е т о  н а 

сградата продължава. 
Поставени са два слоя 
настилка на покрива, но 
самата хидроизолация 
ще бъде направена при 

хубаво време. Общината 
е изпратила специалист, 
който постоянно наблю-
дава извършването на 
ремонтните дейности. 
Контрол осъществява и 
строителният надзор.

Поли ВАСИЛЕВА

Сградата на община-
та във Враца ще бъде 
обновена, съобщиха от 
администрацията. Про-
ектът за модернизацията 
на зданието на местна-
та власт е на стойност  
3 999 994 лв.

Ремонтът ще започ-
не от реконструкция на 
скатния покрив. Ще бъ-

дат приложени мерки за 
енергийна ефективност 
- подмяна на дограмата, 
топлоизолация на сгра-
дата отвън. Ремонти се 
предвиждат и вътре - ще 
бъдат премахнати всички 
стари облицовки - мо-
кети, балатуми, тапети, 
дървени ламперии, ока-
чени тавани. Те ще бъдат 
заменени със съвременни 
такива. Ще бъдат изгра-
дени санитарни поме-

щения на всеки етаж и 
направено евакуационно 
стълбище от столовата 
към вътрешния двор. 
Достъпът на хора с ув-
реждания ще става през 
главното фоайе.

Ремонт ще бъде на-
правен и на концертната 
зала, която се намира в 
сградата на общината. 
В нея ще има ново обза-
веждане, допълниха от 
администрацията.

Обезщетяват пострадали 
от санирането в Мездра

Стадионът в Хасково с лекоатлетическа 
писта до 2 месеца

С 4 млн. лв. ремонтират сградата на общината във Враца
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Катя КОСТОВА

Почти 300 млн. лв. от 
ОП „Региони в растеж“ 
ще бъдат инвестирани в 
39 общини, където ще мо-
гат да реализират проекти 
в подкрепа на устойчи-
вата градска мобилност, 
стана ясно по време на 
семинар, организиран 
в рамките на конкурса 

„Екообщина“.
Според министъра на 

регионалното развитие 
Николай Нанков 14 от 
общините вече имат по-
дадени проектни пред-
ложения, като сред тях 
са София, Варна, Бургас, 
Русе, Стара Загора и Пле-
вен. По думите му, там 
е в ход надграждане на 
направеното в тази сфера 
от предходния програмен 

период. Въпросните об-
щини предлагат с парите 
по ОПРР да реализират 
доставка на подвижен 
състав и зарядни стан-
ции, да реконструират и 
обновят уличната мрежа, 
трамвайни трасета в сто-
лицата, да построят ве-
лоалеи, пешеходни зони, 
подлези и надлези, да из-
градят или да увеличат 
обхвата на интелигентни-

те транспортни системи, 
да внедряват интегрирана 
билетна система за так-
суване и контрол и дру-
ги, поясни министърът. 
Сред основните цели на 
проектите са подобряване 
на характеристиките на 
транспортните средства и 
постепенна замяна на ос-
тарелия парк, увеличава-
не скоростта и подобрява-
не качеството на обслуж-
ване, подобряване на про-
пускателната способност 
на кръстовищата чрез 
внедряване на „умно“ уп-
равление на светофарите, 
насърчаване на мултимо-
дална устойчива градска 
мобилност чрез създаване 

на възможности за алтер-
нативни форми на транс-
порт и тяхното съчетава-
не, уточни Нанков.

Той припомни, че през 
предишния програмен пе-
риод такива проекти за 
високоскоростен, достъ-
пен, природосъобразен, 
енергоспестяващ и удобен 
градски транспорт бяха 
финансирани с близо по-
ловин милиард лева.

Проучване на „Евроба-
рометър“ сочи, че 9 от 10 
жители на ЕС смятат, че 
положението с трафика в 
тяхната зона на обитаване 
трябва да бъде оптимизи-
рано. Според регионалния 
министър концепцията 

за устойчива мобилност 
отива по-далеч от справя-
нето с проблемите с тра-
фика и възможностите за 
транспортиране. Тя има и 
по-широко значение, кое-
то включва свързаността 
между регионите и дос-
тъпността и връзката на 
населените места с град-
ските центрове, градското 
планиране и инфраструк-
тура, темпа на икономиче-
ска активност и на живот 
на гражданите, допълни 
министърът. Градските 
зони са жизненоважни за 
конкурентността и устой-
чивостта на европейската 
транспортна система, каза 
още Николай Нанков.

©
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ПРОЕКТИ

По новата ОПРР също акцентът се поставя върху екологичния транспорт 

Влагаме 300 млн. лв. от ЕС за устойчива 
градска мобилност
Концепциите ще се реализират в 39 общини в страната

Чл. 37. (1) Велосипедното 
движение се планира и про-
ектира като цялостна систе-
ма въз основа на проучва-
ния, анализи, оценки, моде-
ли, прогнози и сценарии, в 
които се отчитат структурата 
на урбанизираната терито-
рия, нейните топографски, 
екологични и здравно-хи-
гиенни особености, както и 
навиците, традициите и на-
гласите на населението. 

(2) Изборът на целесъо-
бразен начин на провеждане 
на велосипедното движение 
по първостепенната улична 
мрежа се извършва в съот-
ветствие с предвижданията 
на ОУП. 

(3) Делът на велосипедно-
то движение се определя и 
обосновава чрез разработва-
не на План за развитие на 
велосипедния транспорт и 
Програма за развитие на ве-
лосипедното движение и се 
осигурява чрез изработване 
на подробни устройствени и 
комуникационно-транспорт-
ни планове.

(4) При планиране на ве-
лосипедна инфраструктура 
се спазват следните принци-
пи, които са и основни кри-

терии при разработването 
и оценката на плановете по 
ал. 3: 

1. безопасност; 
2. директност; 
3. непрекъснатост;
4. привлекателност; 
5. удобство.
(5) Принципите по ал. 4 

се прилагат, в зависимост от 
целта на маршрутите - „еже-
дневни“ или „за отдих и раз-
влечение“, като безопасност-
та е с най-висок приоритет.

Чл. 38. (1) Планът за 
развитие на велосипед-
ния транспорт се интегри-
ра в следните документи за 
транспортно планиране на 
градовете:

1. план за устойчива град-
ска мобилност;

2. общ устройствен план;
3. подробен устройствен 

план;
4. подробен комуникаци-

онно-транспортен проект;
5. генерален план за орга-

низация на движението.
(2) Планът за развитие 

на велосипедния транс-
порт следва да бъде част от 
ПУГМ или да бъде разрабо-
тен самостоятелно, когато не 
се предвижда разработва-

не на такъв. Изискванията 
към него са аналогични на 
изискванията към ПУГМ за 
частта, отнасяща се до ве-
лосипедното движение, и се 
конкретизират в „Програма 
за развитие на велосипед-
ния транспорт“.

Чл. 39.  (1) Планът за 
развитие на велосипедния 
транспорт осигурява непре-
къснатост на велосипедното 
движение чрез велосипедни 
трасета, самостоятелни и/
или споделени с други учас-
тници в движението. 

(2) Велосипедното трасе 
се реализира в следните ва-
рианти:

1. самостоятелна велоси-
педна алея;

2. велосипедна алея;
3. велосипедна лента;
4. споделено с пешеходно-

то движение при определени 
условия - с или без указано 
място за движение;

5. част от пътното платно 
на улица, споделено с авто-
мобилното движение, за кое-
то не се изисква маркиране и 
означаване на велосипедна 
лента;

6. споделена за всички 
участници в движението ули-

ца при определени условия.
(3) Изборът на велосипед-

ните трасета се съобразява 
с насочеността на основни-
те велосипедни потоци от 
жилищните територии към 
централните територии, те-
риториите за обществено 
обслужване, териториите за 
спорт и развлечения, учеб-
ните и образователните ком-
плекси, защитените терито-
рии с културно-историческо 
наследство, озеленените 
територии, териториите за 
рекреационни дейности и 
производствените терито-
рии, както и помежду им.

(4) Навсякъде, където е 
целесъобразно и възмож-
но, велосипедните трасе-
та се осигуряват като са-
мостоятелни велосипедни 
алеи, физически отделени 
от автомобилното движение. 
Самостоятелни велосипед-
ни алеи се проектират и на 
местата, където велосипед-
ните трасета не съвпадат с 
направлението на уличната 
мрежа, като при паркове и 
градини.

(5) Велосипедните трасета 
се класифицират в зависи-
мост от своята функция.

Чл. 40. (1) При планиране-
то на велосипедната инфра-
структура се спазват следни-
те минимални изисквания:

1. изготвя се план за орга-
низация на движението в зо-
ните на кръстовищата, кой-
то обхваща преминаването 
през тях на всички участници 
в движението; 

2. провежда се непрекъс-
нато велосипедно трасе през 
зоната на кръстовищата. При 
начало и край на велоси-
педно трасе велосипедното 
движение задължително се 
включва в автомобилното 
движение. 

3. осигурява се широчина 
върху тротоара за движение 
на пешеходци не по-малка 
от 1,5 м; 

4. осигуряват се специали-
зирани светлинни сигнали 
за велосипедисти на свето-
фарите в секции с диаметър 
100 мм. 

(2) Комбиниране на пе-
шеходното и велосипедното 
движение се допуска при 
широчина на тротоара най-
малко 4,00 м.

(3) Към велосипедната ин-
фраструктура се предвиждат 
велосипедни паркинги.

Нова наредба за град-
ските транспортни ко-
муникационни систе-
ми вече се подготвя в 
МРРБ. Тя ще обхваща 
велоалеите, пешеход-
ните зони, паркингите, 
паркоместата, градските 
надлези и подлези. До-
кументът е публикуван 
за обществено обсъж-
дане и целта на регио-
налното министерство е 
до средата на юли тя да 
бъде изцяло обновена.

В проектонаредбата 

се предвижда местните 
власти да бъдат задъл-
жени да предвидят, в за-
висимост от устройстве-
ните зони, определени 
проценти от транспорт-
но-комуникационните 
им системи, които да са 
свързани с енергоефек-
тивни, устойчиви и енер-
госпестяващи превозни 
средства, включително 
и велотранспорт, трам-
вайните и тролейбусните 
линии, енергоефективни 
автобуси.

За София например е 
заложено при разчет от 
400-450 леки автомобила 
на 1000 души 65-70 от 
тях да са електрически 
превозни средства.

С новата наредба ще 
се даде възможност на 
местните власти да про-
ектират по-адекватно, 
следвайки съвременни-
те тенденции, защото 
досегашните норми са 
на повече от 30 години, 
обясни министър Нико-
лай Нанков.

Подготвят нова наредба 
за транспортната система

Наредба 
за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии 

раздел ВелосипедНо дВижеНие

зА ОБщЕСТВЕНО ОБСъжДАНЕ



бр. 21 (1187), 19 - 25 юни 2017 г.

17

Поли ВАСИЛЕВА

Приключи ремонтът 
на третокласния път през 
село Михайлово, общи-
на Хайредин, съобщи 
кметът Тодор Тодоров. 
Дупките са запълнени, 

направено е машинно из-
кърпване на настилката, 
ремонт на водосток, пред-
стои асфалтиране. За него 
АПИ, която го стопанис-
ва, вложи 214 000 лв. Ан-
гажиментът на агенцията 
за ремонт на пътя Михай-
лово-Бързина остава.

Ремонтът е извършен 
от фирма „ПИМ - Т“, с 
която АПИ има 4-годи-
шен договор за поддър-
жане на републиканските 
пътища във Врачанска 
област.

През март жителите на 
селото и на цялата общи-

на се вдигнаха на протест 
срещу лошото състояние 
на пътя, по който движе-
нието бе пред спиране. 
Кметът Тодоров подкрепи 
бунта.

Проблемен обаче ос-
тава още един участък в 
общината - път при село 
Манастирище. Свлачи-
ще е подкопало трасе-
то, което се държи на ня-
колко черници. По този 
път ежедневно се движат 
много автомобили, ками-
они. Движи се и учили-

щен автобус, който пре-
возва 150 деца от селата 
Рогозен, Бързина и Мана-
стирище. Нужен е спешен 

ремонт и на този участък, 
преди на него да е стана-
ла голяма трагедия, смята 
кметът.

 Ирина ГЕНОВА

Общински съвет - По-
морие единодушно даде 
съгласие да се възложи 
изработването на задание 
за проект за изменение 
на Общ устройствен план 
(ОУП) на общината.

Поради редица причи-
ни, датиращи от 2005 го-
дина, приемането на Общ 
устройствен план е много-
кратно възпрепятствано и 
към момента Поморие все 
още не разполага с такъв.

Предложението за стар-
тиране на ключовата про-
цедура беше направено от 
кмета Иван Алексиев, като 

през годините той невед-
нъж е фокусирал общест-
веното внимание върху 
проблема.

През 2005 г. Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството възлага изработва-
нето на проект за измене-
ние на ОУП. След необ-
ходимите съгласувателни 
действия 2 години по-къс-
но планът е приет, но не 
е одобрен от тогавашния 
Общински съвет. Промени 
в Закона за Черноморското 
крайбрежие и въвеждане-
то на екологичната мрежа 
„Натура 2000“ завишават 
изискванията и налагат 
актуализация на вече из-

работения план. Следва 
четирикратна отрицателна 
оценка от Министерството 
на околната среда и води-
те и през 2015 г. то поста-
новява решение за пре-
кратяване на процедурата 
за „Изменение на ОУП на 
община Поморие“.

В средата на минала-
та година беше сключе-
но ново споразумение с 
Министерството на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството, по силата 
на което община Поморие 
ще бъде финансово под-
помогната за изработване 
на задание за опорен план 
за проект на Общ устрой-
ствен план.

ИНФРАСТРУКТУРА

Промени в Закона за Черноморското крайбрежие и еколози отложиха изготвянето му от 2005 година до сега

Продължение от стр 14

- Г-н Папазов, как-
во е състоянието на 
инфраструктурата в 
региона? Не е тайна, 
че пътищата в цялата 
страна не са на високо 
ниво?

- Дейностите, свърза-
ни с инфраструктурата 
на общината, са малки, 
тъй като и финансовият 
ресурс не е голям и дос-
тига само за козметични 
промени. Инвестициите 
за създаване на привле-
кателна и безопасна сре-
да, балансирано разви-
тие на централните части 
на селата в общината са 
сред ключовите приори-
тети на община Първо-
май. Наличието на до-
бра и качествена инфра-
структура и състоянието 
на услугите е основен 
стимул за икономически 
растеж и оттам за пови-
шаването на жизнения 
стандарт на населението. 
В тази връзка сме подали 
три проектни предложе-
ния по МЯРКА: (2014-
2020) Мярка 7, Подмярка 
7.2 „Инвестиции в съз-

даването, подобряването 
или разширяването на 
всички видове малка по 
мащаби инфраструкту-
ра“ към ДФЗ и сме в про-
цес на оценяване.

- Решен ли е вече из-
цяло проблемът с амор-
тизираната канализа-
ционна мрежа за питей-
ни и отпадъчни води в 
общината?

- Проблемът с аморти-
зираната канализационна 
мрежа за питейни и от-
падъчни води в общи-
ната донякъде е решен 
с построяването на Пре-
чиствателната станция 
в кв. Любеново и нови-
те канализации в селата 
Бяла река, Искра, Круше-
во, Езерово и кв. Дебър 
чрез проекти на МОСВ 
и ДФЗ, които приключи-
хме в края на миналия 
програмен период. Про-
блемите все още същест-
вуват в останалите се-
лища на общината и оч-
акваме решение отново 
чрез проекти по допусти-
мите за това оперативни 
програми и Програмата 
за развитие на селските 
райони.

Уникалното разположение на общината 
изкушава много инвеститори

Стартира процедура за изработване на 
Общия устройствен план на община Поморие

АПИ ремонтира спешно пътя през село Михайлово

Ангел Папазов, кмет на община Първомай:
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Все повече нови жи-
лищни сгради със солар-
ни панели ще се строят у 
нас, прогнозират от Бъл-
гарската фотоволтаична 
асоциация. Причината е 
повишаването с около 7% 
цената на изкупуваната 
от тях електроенергия, 
произвеждана от покрив-
ни инсталации. Това ще 
стимулира също поста-
вянето на фотоволтаици 
върху покривите на про-

мишлени сгради и ха-
лета, но до определена 
мощност.

Комисията за енергий-
но и водно регулиране 
е приела за обосновани 
изчисленията, направени 
от експерти на асоциаци-
ята, стана ясно през сед-
мицата. Предложението, 
което регулаторът смята 
за приемливо, е от след-
ващия месец електрое-
нергията от покривни фо-

товолтаици с мощност до 
5 мегавата да се изкупува 
за 271,67 лв. за мегават-
час без ДДС. В момента 
цената е 255,39 лв. При 
инсталации от 5 до 30 
киловата токът ще струва 
231,20 лв., или с 8% над 
сегашната цена. Предло-
жението на регулатора е 
обаче тези цени да важат 
до достигане определен 
лимит за произведения в 
пиковите часове ток.

Специално за покрив-
ните фотоволтаици ще 
има и промени в наред-
бите, които регламенти-
рат изкупуването. Това е 
заложено и в новия пакет 
от мерки на Европейска-
та комисия в областта на 
чистата енергия, който бе 
представен през ноември 
м.г. В момента заради 
различни спънки в Бъл-
гария много малко семей-
ства са инвестирали в из-
граждането на покривни 

инсталации. У нас броят 
на тези домакинства е 
малко над 2000, докато в 
страни като Великобри-
тания и Германия, където 
слънчевите дни дори са 
значително по-малко, те 
надминават 1 милион.

Освен екологичен този 
процес има и силен со-
циален аспект. В Гърция 
например вече предоста-
вят соларни инсталации 
вместо социални помо-
щи. Моделът е много по-

устойчив от ежегодното 
предоставяне на финан-
сови средства, защото с 
еднократна инвестиция 
решава енергийните про-
блеми на уязвимите гру-
пи в дългосрочен план. 
Освен това сградите с 
фотоволтаици върху по-
кривите привличат до-
пълнителни инвестиции 
и носят странични дохо-
ди на собствениците из-
вън основното им пред-
назначение.

Монтирането на инсталациите носи допълнителни доходи на собствениците 
на сгради

ИКОНОМИКА

КЕВР насърчава изграждането на покривни фотоволтаици

Върху площадката 
на химическия завод 
„Полимери“ в Девня 
ще се изгради нов за-
вод, съобщи областни-
ят управител на Варна 
Стоян Пасев. Според 
него мястото е избрано 
от инвеститора заради 
добрата локация и бли-
зост до пристанището, 
чрез което ще може 
да осъществява внос 
и износ на метали. От 
новия собственик на 
„Полимери“ - пловдив-
ската фирма „Хъс“, 
засега  не  обявяват 
официално какви са 
плановете им. Комен-
тарите, че дружеството 
ще навлезе по-активно 
в производството на 

метални изделия, се 
засилиха след открива-
нето на предприятието 
за тръби в Лом.

Активите на завода 
в Девня, приватизиран 
навремето от бизнес-
мена Николай Банев, 
са продадени на цена 
14,5 млн. лв. цяла-
та сума вече е плате-
на, съобщи синдикът 
Иван Балабанов. За 
терена от 1065 дка и 
сградите от „Хъс“ са 
платили 8,5 млн. лв. 
Останалите 6 млн. са 
за оборудването, което 
най-вероятно ще бъде 
нарязано за скрап. С 
парите от продажбата 
ще бъдат удовлетво-
рени голяма част от 

работниците и креди-
торите, но не всички, 
тъй като задълженията 
на „Полимери“ са за 
над 30 млн. лв. Близо 
една трета от тях са 
към АЕц „Козлодуй“.

цистерните с опас-
ния химикал трихло-
ретан на завода в Де-
вня не са предмет на 
сделката. За обезвреж-
дането му наскоро об-
ластната администра-
ция на Варна подписа 
договор за 12 млн. лв., 
които трябва да бъдат 
осигурени от Финан-
совото министерство. 
След като цистерните 
бъдат изпразнени, и те 
ще бъдат пуснати на 
търг. 

В момента едва 2000 домакинства у нас са с домашни соларни системи

Комисията за енергийно и водно 
регулиране (КЕВР) предлага токът за 
битовите потребители да поскъпне от 
1 юли 2017 г. средно с 1.38%. Според 
разчетите за абонатите на „ЧЕЗ Електро 
България“ АД предвижданото увеличе-
ние е 1.99%, за „ЕВН България Елек-
троснабдяване“ EАД - 1.5%, а за „Енер-
го-про Продажби“ АД - 0.22%. Отделно 

се предвижда увеличение на топлата 
вода и парното с до 10%. Най-голям ще 
бъде скокът на цените в Русе, Сливен и 
Перник. В София ще има символично 
намаление на парното с 0,8%

Окончателното решение за утвър-
ждаване на цените през новия едного-
дишен период ще бъде прието от КЕВР 
на 30 юни 2017 г.

ПРЕДЛОжЕНИЕ

Макар да е в сила от 
1 ноември 2016 г. за-
коновата възможност 
удо стовереният а  за 
данъчни задължения 

да се предоставят и по 
служебен път, гражда-
ни и служители на фир-
ми продължават да се 
редят на опашки пред 

д а н ъ ч н и т е  с л ужб и . 
Обещаната електронна 
услуга все още е не-
достъпна и не е ясно 
откога ще може да се 
използва, алармираха 
работодателските ор-
ганизации. Предстоят 
срещи с представители 
на банките, общините, 
нотариусите и ведом-
ствата - възложители на 
обществени поръчки, 
за уточняване на тех-
ническите параметри 
за обмена на информа-
цията, коментираха от 
НАП.

Представянето  на 

данъчните удостовере-
ния тормози от години 
бизнеса в България. В 
момента представяне 
на удостоверение за на-
личие или липса на за-
дължения към НАП се 
изисква от 97 различни 
нормативни акта, като 
документите се пре-
дават на обществени 
и частни организации 
при участие в общест-
вени поръчки, получа-
ване на кредит и т.н. 
Близо 400 000 годишно 
са удостоверенията за 
дължими данъци, изда-
вани от НАП, като про-

цедурата по снабдяване 
с тях отнема време и 
минимум едно посеще-
ние в офисите на при-
ходната агенция. 

Удостоверенията за 
данъчни задължения 
не са единственият до-
кумент, който влиза в 
графата „администра-
тивна тежест“. Наскоро 
Българската стопанска 
камара направи спи-
сък на най-излишни-
те документи, които се 
изискват от бизнеса. 
Всички те съществуват 
в официални държавни 
регистри и бази данни 

и могат да бъдат по-
лучавани по служебен 
път. Между тях са сче-
товодните баланси за 
последните 3 финан-
сови години, отчет за 
приходите и разходите, 
справка за последните 
три приключени фи-
нансови години, отчет 
за заетите лица, сред-
ствата за работна за-
плата и други разходи 
за труд. Всички тези 
данни са налични в 
Търговския регистър и 
в НСИ и може да бъдат 
взети техните инфор-
мационни системи.

Бележките за данъчни тежести отпадат. Но кога?

Ново поскъпване на тока от 1.07.2017 г.

Макар заводът да не работи от 7 години, цистерните с трихлоретан и сега са 
пълни 

„Хъс“ ООД плати 14,5 млн. лв. за „Полимери“СДЕЛКА
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До няколко седмици 
ще бъде направена дълго-
очакваната първа копка на 
Националното хранилище 
за радиоактивни отпадъци 
на площадка „Радиана“ 
край АЕц „Козлодуй“. 
Това съобщи пред журна-
листи изпълнителният ди-
ректор на Държавно пред-
приятие „Радиоактивни 
отпадъци“ Дилян Петров 
по време на конференция, 
посветена на развитието 
на ядрената енергетика у 
нас. 

Проектът има разреше-
ние за строеж от Минис-
терството за регионалното 

развитие и благоустрой-
ството от 25 май 2017 г. 
и от Агенцията за ядрено 
регулиране. Изчаква се 
да мине двуседмичният 
срок, в който заинтере-
сованите страни могат да 
обжалват решението. Този 
път обаче това право ще 
имат само общини, без 
екологични организации.

Проектът по изграж-
дането на хранилището 
се забави няколко годи-
ни след обжалвания на 
Оценката за въздействие 
на околната среда (ОВОС) 
и процедурата беше из-
вършена на два пъти. 

Закъснението оскъпи 
строителството с около 
5 млн. евро. цената се 
повиши и заради напра-
вения одит на риска и от-
страняването на вписа-
ните там забележки, каза 
Петров. Първият етап 
на хранилището, който 
включва изграждане на 
административни сгра-
ди, съоръжения, клетки 
за съхранение и т.н., ще 
струва 71,8 млн. евро. 

За реализацията на 
проекта няма да се из-
ползва национално съ-
финансиране,  а  само 
средства от Европейската банка за възстановяване 

и развитие (ЕБВР). От 
българските фондове са 
инвестирани само парите 
за изпълнение на регу-
латорните изисквания за 
получаването на разреши-
телното за строеж.

В новото хранилище 
ще бъдат съхранявани 
отпадъците от извеж-
дането от експлоатация 
на шестте блока в АЕц 
„Козлодуй", отпадъци-
те, съхранявани досега в 
хранилището в Нови хан, 
както и тези, останали 
от извършвани научноиз-
следователски дейности. 
Част от радиоактивните 
отпадъци предварително 
ще бъдат обработвани в 
специален цех за раздро-
бяване и дезактивация и 

в т.нар. „плазмотрон“, къ-
дето ще бъдат изгаряни. 
Съоръжението ще гори 
твърди отпадъци, вклю-
чително и бетон, като по 
този начин се намалява 
обемът им с 80 на сто. 

Ще бъде модернизи-
ран и съществуващ цех за 

преработка на отпадъци. 
Той е пуснат в експлоата-
ция през 90-те години и в 
него се управляват всички 
отпадъци от централата в 
две линии. цехът ще бъде 
обновен с пари от ЕБВР, 
а сумата е около 30 млн. 
евро.

Зелена светлина за строителството на хранилище 
за радиоактивни отпадъци край АЕЦ „Козлодуй“
До няколко седмици започва реализацията на първия етап от проекта

93% от жителите на 
община Трън са твър-
до против някогашната 
златодобивна мина да 
възобнови дейността 
си. Това показаха ре-
зултатите от паралел-
ното преброяване на 
Инициативния комитет 
срещу добива за мета-
ли. 

От общо 3563 души, 
имащи право на глас, 
до урните са отишли 
2081 души, с което об-
щата избирателна ак-
тивност на референду-
ма е 59,7%. Поводът за 
допитването стана ин-
вестиционното намере-
ние на българска фирма 
да възстанови работата 
на някогашната мина 
„Злата“.

1935 души са отгово-
рили с „Да" на въпроса 

„Против ли сте община 
Трън чрез Общинския 
съвет да одобрява ус-
тройствени планове, 
определящи територии 
за добив и обработка на 
метални полезни изко-
паеми?“.

С „Не“ са гласували 
125 души. Невалидните 
бюлетини пък са 21. 
Хората се притесняват, 
че възстановяването 
на добива ще замърси 
природата и въпреки 
икономическите ползи, 
са против.

Предстои Висшият 
административен съд 
да се произнесе дали 
референдумът е законо-
съобразен. Въпросът за 
концесията на подзем-
ните богатства обаче е 
преди всичко в ръцете 
на Министерския съвет.

Трън се обяви против златодобива

PASSIV HAUS 2

www.oberonkbau.com office@oberonkbau.com

Paradies
Im

ОСУЕТЕНИ НАМЕРЕНИЯ

Екологичното съоръжение ще бъде с многобариерна защи-
та за трайно съхраняване на предварително обработени, 
обезопасени и опаковани радиоактивни отпадъци
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Та з и  п р е к р а с н а  п л а ж -
на къща се намира в Репу-
блика Ел Салвадор и е дело 
н а  а р х и т е кту р н о  с туд и о 
Cincopatasalgato. Проектът 
Casa Azul е замислен като 
вила за почивка за четири-
членно семейство. 

След дългогодишно отсъст-
вие от страната собствени-
ците решават да се върнат в 
родината си и да си построят 
еднофамилна къща, която да 
отразява техния приятелски 
характер и отворен светоглед. 

Заради любовта си към при-
родата те неслучайно избират 
бреговете на Тихия океан. 
Плажът според тях е мястото, 
което ще позволи на най-мал-
ките членове на семейството 
да играят на воля и да растат 
в здравословна и чиста среда.

Резултатът -  елегантна, 
семпла и приветлива къща с 
рустикален, но комбиниращ 
съвременни елементи интери-
ор. Архитектурният дизайнер 
Жозе Роберто Паредес използ-
ва думата „рай“, за да обобщи 
търсената идея зад проекта от 
клиентите, а крайната визия 
наистина е близо до семеен 
остров на спокойствието и за-
бавлението.

Жилището е с обща площ 
от 370 кв. м и включва всеки-
дневна, четири спални, детски 

кът за игра и много съоръже-
ния за забавления. Помеще-
нията са светли и просторни. 
Всичко е обзаведено с олеко-
тени мебели в бяло и няколко 

цветни акцента.
Къщата има обширен заден 

двор с голям плувен басейн, 
футболно миниигрище и спи-
ращи дъха гледки към океана.

ИНТЕРИОР

Декорът на елегантната плажна къща умело 
съчетава рустикални и съвременни елементи 

Casa Azul - семеен остров на 
спокойствието и забавлението



бр. 21 (1187), 19 - 25 юни 2017 г.

21

Остров Лоана е разположен 
край южното пристанище на 
финландската столица Хелзин-
ки. До лятото на 2014 г. редо-
вите хора нямаха достъп до 
зоната заради военните бази, 
които от 1800 г. се помещават 
на него, сменяйки функции-
те и предназначението си. Ня-
когашните производствени и 
складови помещения за барут 
се трансформират в хранилище 
за мини. Впоследствие там се 
строи база за почистване на ми-
ните, после център за тяхното 
обезвреждане. По време и след 
Втората световна война на ос-
трова се складира и съхранява 
различно военно оборудване. 
Многобройните кораби с турис-
ти заобикалят остров Лоана на 
път за близката туристическа 
атракция - островната крепост 
Суоменлинна. През 2014 г. най-
накрая отпада военната забрана 
за достъп до зоната и тогава 
изниква въпросът какво да се 
случи с острова и няколкото по-
стройки на него.

Ф и н л а н д с к а  ф и р м а 
OOPEAA, ръководена от архи-
тект Anssi Lassila, кандидатства 

с проект да превърне острова в 
зона за релакс с известните по 
цял свят обществени сауни. В 
последните десетилетия те са 
на изчезване в Скандинавието и 
идеята за възраждане на тради-
цията им спечелила одобрение-
то и финансирането на управата 
в Хелзинки. Концепцията спе-
челила поддръжници и зара-
ди факта, че остров Лоана се 
вижда от центъра на Хелзинки 
и се превръща в притегателен 
център за разходка, отдих и ре-
лакс не само за туристи, но и за 
жителите на мегаполиса.

В продължение на няколко 
години тече активна работа по 
цялостното преобразяване на 
острова. Всички масивни сгра-
ди на военните, изградени с ти-
пичните червени тухли и покри-
ви от червено или жълто дърво, 
са реновирани и превърнати 
в кафене и ресторант, както и 
зала за обществени събития. 
Край тях са оформени кътове за 
пикник, зона за слънчеви бани 
и спорт. Най-привличащото на 
острова обаче е обществената 
сауна. Тя е с размери 190 кв. 
м, и е изцяло от естествени 

материали. Ръчно изработената 
дървена конструкция на сауната 
е оставена в естествен цвят и е 
нетретирана с химикали. Един-
ствено покривът е с цинково 
покритие. Проектирана е така, 
че естествени ниши предлагат 
изглед към архипелага, а откри-
тата тераса е достъпна както от 
няколко къта на сауната, така и 
от външната зона за душ. Съо-
ръжението предоставя възмож-
ност за уединение и релакс и с 
вградените традиционни печки 
за изгаряне на дърва, от които 
се вижда живият огън. Посети-
телите могат да се наслаждават 
на гледката към морето, дока-
то се отпуснат в топлината на 
сауната. Площадките за йога, 
медитация и други духовни 
практики са в периферията на 
острова - на една ръка разсто-
яние от водата, което прави из-
живяването неповторимо.

Преобразяването на остров 
Лоана приключва в началото на 
юни и той се превръща в най-
новата атракция на Хелзинки, 
ако се съди по многобройните 
заявки за посещение и туровете 
с корабчета и лодки до него.

ЕКСТЕРИОР

Стари военни бази на остров край Хелзинки стават 
обществена сауна със зони за релакс и спорт
След откриването на съоръженията в началото на юни мястото се радва на рекорден брой посетители
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Пловдив, ул. “11 август”  № 5 
рекламен офис: 032/634 655, www.katrafm.com

Седмичен хороскоп за периода 19-25 юни

През новата седми-
ца имате възможност 
да се наслаждавате на 
постигнатото. целите 
няма да изглеждат тол-
кова далечни и непо-
стижими. Всяка стъпка, 
която правите, вече е 
била желана или меч-
тана. В службата ще се 
справите с всяка рабо-
та, стига да я започнете 

навреме. 
Няма да е зле да се 

отдадете на почивка, 
защото скоро ви оч-
акват бурни емоции. 
Няма да бъдете удо-
влетворени в любовта, 
независимо че сте ре-
шили да възобновите 
стара връзка. Разми-
наванията са големи и 
едва ли ще издържите. 

Разминаване в 
любовта

Вроденото ви чувство 
за справедливост и же-
ланието ви нещата да 
се случват според реда 
и закона притеглят като 
магнит чуждото внима-
ние. Върху вас ще се кон-
центрират светлините на 
обществения прожектор. 
Пригответе се да посрещ-
нете този интерес!

Звездите показват, че 

следващите дни ще са бе-
лязани от прилив на енер-
гия. Внимавайте тя да не 
ви тласне в погрешна по-
сока, защото най-вероят-
но тази енергия е плод на 
отрицателни сили и всяко 
нещо ще е под тяхно вли-
яние. Успокоението ще 
настъпи след сряда. Не се 
съмнявайте в чувствата 
на любимия! 

Прилив на 
енергия

С пътувания и промя-
на на обстановката ще са 
свързани подходящите за 
вас неща през следваща-
та седмица. Имате нужда 
от „проветряване“ и нови 
идеи. Пазете се да не по-
паднете във водовъртежа 
на служебни неприят-
ности, предизвикани от 
невъзможността да се 
изпълнят поставените 

задачи!
Ако сте по-целеустре-

мени и се опитате доня-
къде да планирате дейст-
вията си, със сигурност 
някои от тях ще се реа-
лизират. И то извънред-
но успешно. Факторът 
късмет при вас сега е на 
средно ниво, така че не 
бива да очаквате успех 
във всяко начинание. 

Заредете 
батериите

През следващите се-
дем дни ще трябва да 
свършите много неща. 
Умората и объркването 
от претовареност ще са 
често състояние при вас.

Търсенията ви ще се 
увеличат, но като резул-
тат от тях няма да бъдете 
удовлетворени и настро-
ението ви ще е промен-
ливо. Финансови въпро-

си ще ви притеснят, но 
ще се справите с помо-
щта на приятели. За съ-
жаление отрицателните 
емоции ще надделяват. 
Остава ви да направите 
нещо малко, но навреме. 
Хората около вас имат 
нужда да чуват позитив-
ни неща и ще се радват, 
ако ги подкрепяте във 
важните за тях моменти.

Бъдете нащрек, има 
вероятност да възникнат 
противоречия с колеги-
те заради прибързани 
изводи. Сега е време да 
се развихрите и да пре-
одолеете препятствията. 
Убедили сте се, че имате 
чар и обаяние, на които 
другите трудно могат 
да устоят. Важното е да 
не показвате емоциите 

си и да не позволявате в 
определени моменти те 
да определят поведени-
ето ви.

Ролята на партньора 
в живота ви нараства. 
Трябва да му се доверя-
вате повече дори за ре-
шения, в правилността 
на които се съмнявате. 
Приемете, че се нуждае-
те от външен ориентир.

Не бързайте с 
изводите

Семейните дела, об-
щуването с близките ще 
са ваш приоритет през 
целия период. Вярно е, 
че делникът ви е нато-
варен, но това не отменя 
необходимостта да сте 
състрадателни. Някой от 
близките ви има нужда 
от повече внимание, но 
не смее да го изрази на 
глас.

В службата ще чуете 
интересни предложения, 
които на пръв поглед ще 
ви се сторят привлекател-
ни, но помислете, преди 
да се съгласите. Събитие 
или разговор ще накло-
нят везните към взема-
не на решение и то ще е 
правилното на този етап. 
Ще успявате да съчетаете 
полезното с приятното. 

Семейството е 
водещо

Амбицията ще ви 
кара да бъдете неуморни 
в изпълнението на про-
фесионалните ангажи-
менти. Ще осъществите 
конкретните си наме-
рения лесно, без да се 
налага да жертвате спо-
койствието у дома. Не 
губете време за неща, 
които не зависят от вас! 
Като цяло седмицата ще 

е спокойна, но не из-
бързвайте и се вслуш-
вайте в предложенията 
на околните.

Бъдете по-гъвкави и 
толерантни към интим-
ния партньор! Не го за-
нимавайте с проблемите 
си, тъй като и неговите 
не са малко. Мнозина 
ще се посветят за по-
дълго на своето хоби.

Спокойна 
седмица

При положение че по-
паднете в затруднение 
или влезете в сериозен 
конфликт с половинка-
та си, замислете се как 
изглеждат отстрани ва-
шите отношения. По-
търсете съвет от близки 
приятели, но не се съ-
образявайте напълно с 
него.

Избягвайте прибърза-

но да подписвате доку-
менти, без предварител-
но да сте се запознали 
със съдържанието им. 
Възможни са неприятно-
сти при пътувания. Мно-
зина ги очакват емоцио-
нални сривове във втор-
ник и сряда. Вероятната 
причина за това ще са 
странични дразнители 
или неуспехи в работата.

Потърсете 
съвет

Тези дни от средата на 
юни няма да са силни за 
вас. Идеите ви се оказват 
нереализуеми, планове-
те ви пропадат поради 
външни причини - за-
месването на други хора 
или чужди интереси. 
Онова, което трябва да 
направите, е леко да се 
оттеглите от епицентъра 
на събитията. Възможно 

най-подходящо е това да 
се случи, като си вземе-
те няколко дни отпуск. 

Не позволявайте на 
безразличието и апатия-
та да вземат връх! В по-
вечето случаи исканията 
ви са доста големи. За-
това бъдете рационални 
и използвайте възмож-
ностите си, за да проме-
ните нещата!

Натиснете 
спирачката

Предстоят неприятно-
сти в бизнеса, свързани 
с пари. Затова е препоръ-
чително да се консулти-
рате с финансисти и сче-
товодители. Ще ви поис-
кат пари, но не давайте, 
тъй като скоро ще имате 
нужда от тях. За мнозина 
са възможни внезапни 
служебни пътувания. В 
повечето случаи ще сте 

доволни от свършеното.
От вторник до четвър-

тък ще е повече от нало-
жително да сте готови 
хладнокръвно и без са-
мозаблуда да оценявате 
събития и предложения. 
Преценете добре накъде 
да насочите усилията 
си. Възможни са леки 
здравословни неразпо-
ложения. 

Неприятности в 
бизнеса

Не се колебайте да 
действате през след-
ващите дни, ако пла-
нирате да направите 
конкретни стъпки в 
сферата на любовта и 
чувствата. Не съжаля-
вайте, ако това предиз-
вика обратна реакция! 
Тя скоро ще отмине. В 
понеделник, вторник 
и през уикенда дребни 

недоразумения с близ-
ки ще ви изваждат от 
равновесие. 

На работното мяс-
то търсете разбирател-
ството. Не избързвайте 
да казвате мнението си, 
без да сте сигурни, че 
сте прави! Има риск да 
обидите неоснователно 
някого, на когото дър-
жите.

Дребни 
недоразумения

Трудно излизате от 
звездната яма, в която 
сте попаднали. Това се 
отразява най-вече върху 
тонуса и настроението 
ви. В тази ситуация е 
важно да запазите при-
съствие на духа и да не 
се отдадете на черни ми-
сли. Мнозина продъл-
жават да се раздвояват 
между дома и службата.

На онези, които още 
не са намерили подхо-
дящия човек, им се пре-
доставя уникален шанс. 
Благодарение на съдбата 
е възможно да го срещ-
нат. Остава да направят 
първата крачка. В тази 
деликатна ситуация до-
бре е чуете сърцето си, 
разумът нека засега по-
чака. 

Без черни 
мислиБЛИЗНАЦИТЕЛЕЦ

Отрицателни 
емоцииОВЕН

РАК ЛЪВ ДЕВА

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ

КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ

АСТРОЛОГ
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