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Подробности на стр. 4-5
проекти

На стр. 16

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

интервю
Инж. Янко Янков:

На стр. 6

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

© dicse.eu

www.stroitelstvoimoti.com

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

На стр. 8-9

каб

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

www.bosstore.bg
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Енергийният министър и „Тотал“ подписаха
допълнително споразумение за блок „Хан Аспарух“
Предвижда се през есента компанията да
извърши и втори сондаж в находището
тъй като разработването на местния добив ще
гарантира конкурентни
предимства за страната
ни“, каза министър Петкова по време на срещата.
Тя увери, че комуникацията и съвместната
работа между Министерството на енергетиката и „Тотал Е&П БълМинистърът на енергетиката Теменужка Петкова и управителят на “Тотал” Ксавие
Фожрас при подписване на споразумението

Допълнително споразумение към договора за
търсене и проучване на
нефт и природен газ в
блок „Хан Аспарух“ подписаха министърът на
енергетиката Теменужка
Петкова и представители
на „Тотал Е&П България“ Б.В. - Нидерландия,
„ОМВ Офшор България“

ГмбХ - Австрия и „Репсол България“ Б.В. - Нидерландия.
От енергийното ведомство уточняват, че
фактиче ски чрез споразумението се урежда
продължаването на срока на договора.
На 18 април тази година срокът на разре-

шението за търсене и
проучване в блок „Хан
Аспарух“ бе удължен със
135 дни с решение на
Министерския съвет.
„Сред основните приоритети на настоящето
правителство в енергийния отрасъл е търсенето
и проучването на местните енергийни ресурси,

гария“ ще продължат и
в рамките на сегашния
мандат.
По информация на управителя на компанията Ксавие Фожрас в момента продължава обработката на сеизмичните
данни, получени от проучванията в района на
находището. Предвижда
се през есента на тази

година компанията да
извърши и втори сондаж
в блок „Хан Аспарух“.
Ксавие Фожрас запозна министър Теменужка
Петкова с Алманаха на
Черноморското крайбрежие, разработен от „Тотал“, ОМВ и „Репсол“ в
партньорство с Института по океанология към
БАН.

Строителен предприемач и ексдепутат
влязоха в ръководството на АПИ

Инж. Светослав Глосов

Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай
Нанков за членове на
Управителния съвет на

Агенция „Пътна инфраструктура“ са назначени
инж. Веселин Давидов
и инж. Светослав Глосов.
Веселин Давидов е
строителен инженер от
Техническия университет - Берлин със специализации в областта на
пътното строителство
и строителната икономика. Досега той беше
управител на Научноизследователския строителен институт - НИСИ.
Другият новоназначен член в УС на АПИ инж. Светослав Глосов,
досега заемаше поста

Инж. Веселин Давидов

почетен председател на
Камарата на строителите в България.
От ръководството на
агенцията е освободена
инж. Илиана Захариева.

СПОРЕД БРОКЕРИ

Договориха най–голямата сделка за
недвижим имот в България

Най-голямата сделка
с недвижим имот в България бе договорена през
тази седмица. Южноафриканският 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 страната. Той е обща инвестиция на австрийската

ком п а н и я S p a r k a s s e n
Immobilien (S IMMO) и
германската „Еце проект
мениджмънт България“
(ECE). При завършването на строителството на
обекта през 2010 г. инвеститорите обявиха, че са
вложили в мола 210 млн.
евро.
Настоящият купувач
на „Сердика център“Южноафриканският
фонд NEPI, през април
придоби два търговски
центъра в Бургас и Стара
Загора за 62 млн. евро.

Друга компания от ЮАР
за инвестиции в търговски имоти - Acsion, е избрана пък за купувач на
Mall of Sofia за сума от
102-104 млн. евро.
Предишната най-голяма имотна сделка в България също беше за мол,
напомнят брокери. През
2008 г. гръцки фонд предложи почти 200 млн. евро
за недостроения тогава
The Mall на „цариградско шосе“, но впоследствие сделката приключи
на цена 170 млн. евро.
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Законови промени облекчават
туристическия бранш
Основната цел е да се намали административната тежест за бизнеса

Министърът на туризма Николина Ангелкова представи пред кметове приоритетите за развитие на нормативната уредба в сектора

Туризмът е хоризонтална политика и трябва да
си сътрудничим с кметовете, за да работим за неговото развитие. Това каза
пред кметовете на общини, членове на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) в Първомай
министърът на туризма
Николина Ангелкова. Тя
представи предстоящите
изменения в Закона за туризма и като приоритети
посочи намаляването на
административната тежест за бизнеса, премахване на прекатегоризацията 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 комплекс, и облекчаване на
първичната регистрация,
като част от документите
ще се осигуряват по служебен път.
С новия закон ще бъде
създаден и инспекторат с
шест регионални структури, които ще се ситуират
в областите, където има
национални курорти. В
промените са включени
допълнителни изисквания към туроператорите
и туристическите агенти
в защита на правата на туристите, както и учредяване на гаранционен фонд,
чрез който да се компенсират потребителите при
евентуален фалит на туристическите фирми, каза
още Ангелкова.
Тя определи срещата с

кметовете от НСОРБ като
много важна и добави, че
без местната власт и бранша министерството няма
как реално да постигне
добри резултати в туризма. Сред поставените от
кметовете въпроси са за
директно свързване на абсолютно всички места за
настаняване, а общините
да участват в различни
маркетингови активности.
Междувременно кметът
на Първомай Ангел Папазов откри изложението
„Произведено в Първомай", на което бяха представени всички местни
фирми от хранителната
и винарската промишленост.
Интервю с кмета на
Първомай на стр.14

Кадастърът с изнесени офиси
в районните кметства

Катя ТОДОРОВА
Агенцията по кадастъра ще има свои изнесени офиси във всички
24 районни администрации в столицата. За
това се договориха на
среща в регионалното
министерство строителният министър Николай Нанков, кметът на

София Йорданка Фандъкова и кметовете на
районите.
В момента за 4 района - „Нови Искър“,
„Надежда“, „Люлин“ и
„Подуяне“, има подписани споразумения за
създаване на изнесени
работни места. Предстои в най-скоро време
това да се направи и за
„Илинден“. Вече е в ход

Топлоизолацията завършва на
8 cm от горния край на комина
Коминни тела UNI Final

Коминно тяло UNI Plus
Керамична тръба UNI Plus

В СТОЛИЦАТА

Една от районните администрации с изнесено работно място на кадастъра е в “Нови Искър”

Отвеждаш конус
Покриваща плоча

изясняването на концепцията относно това
как ще се оформят процедурно, юридически и
финансово отношенията между страните по
създаването на изнесените работни места за
останалите 19 районни
администрации в София.
Услуги в областта на
кадастъра могат да бъдат заявявани и получавани чрез портала, който е част от интернет
страницата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, като
13 от 15-те услуги са и
безплатни за гражданите, припомнят от МРРБ.
21 от столичните райони са с готова кадастрална карта. Работи се
по създаването на такава за районите „Слатина“, Студентски“ и
„Лозенец“, информира
министърът.

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
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Усвояваме най-голям дял от финансирането
Кохезионната политика остава

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

България е една от държавите - членки от ЕС,
с най-голям дял на финансирането за градско
развитие. Това стана ясно
по време на работния семинар на тема „Интелигентни градове“ в Пловдив. Темата за „умните“
градове е много актуална
и събужда все по-голям
обществен интерес. Европейските градове, в които
живее почти ¾ от населението на континента,
са изправени пред нови
предизвикателства, част
от които са миграционен
натиск, влошена градска
инфраструктура, проблеми с околна среда, висока
безработица. Българските
градове също не правят

изключение от общата
картина, каза министърът
на регионалното развитие
и благоустройството Николай Нанков. По думите
му, именно заради това
е необходимо да имаме
обща визия за развитието
на градовете и на регионите в Европа, включително и интегриран подход за градско развитие
на европейско ниво. Той
коментира важността на
Кохезионната политика,
като подходящ инструмент за прилагане, който
като държава членка сме
припознали за приоритет
и изпълняваме чрез Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.
Осъзнаваме важната роля

и виждаме положителните ефекти за регионите и
градовете от изпълнението на Кохезионната политика на ЕС както през
миналия, така и през настоящия програмен период. С общи усилия можем
да постигнем добри резултати и да допринесем
за по-доброто бъдеще на
градовете, повишавайки
качеството на живот на
хората. В тази връзка считаме, че и през следващия програмен период
след 2020 г. Кохезионната
политика трябва да продължи своя дългосрочен
инвестиционен характер,
за да допринесе в максимална степен за постигане на балансирано и по-

лицентрично развитие на
европейската територия.
Само така може да се гарантира устойчивостта на
досега вложените ресурси
и постигнатите резултати,
каза още регионалният
министър.
По думите му, планирането и управлението на
интелигентните градове
е сложна задача, която
изисква много усилия и
сътрудничество с много
партньори, за да се намери 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 рационално планиране и развитие
на българските градове. В
тази посока са и усилията
за намаляване на административната тежест в тясна връзка с браншовите
организации и научните
среди. целта ни е да облекчим максимално инвестиционния процес, спазвайки съответния контрол
при изпълнението. Инвеститорите и иноваторите
следва да се съсредоточат
основно върху развиване
на идеите си. Това е визията за развитие на градовете, а реализацията на

инвестиционните намерения да е гладък процес, в
който държавата и общината да са желани партньори, отбеляза Нанков.
Според него това е в основата на цялостната идея
за интегрирания подход
при регионалното и градското развитие. Считаме,
че ключовите моменти в
подкрепа на реформата
на регионалното развитие
като продължаването на
процеса на децентрализация и необходимостта от обвързаност между
секторните политики на
териториално ниво следва да бъдат надградени с
оглед постигане на балансирано развитие на тери-

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

Очаква се да бъдат
одобрени и отпуснати
от Министерския съвет
6 млн. лв. за преасфалтиране на активнат а
лента на АМ „Тракия“
от Пловдив към Бургас,
като ремонтните дейности са планирани да
започнат от септември,

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

има по-голям ресурс за
подобряване на състоянието на пътната мрежа
в страната. Министърът коментира, че част
от пътните проекти на
Агенция „Пътна инфраструктура“, които се финансират със средства
от Оперативна програма „Региони в растеж“,
буксуват заради обжалвания на тръжните процедури. От 15 отсечки
могат да стартират ремонти по три, а всички
останали са в процедура
по обжалване, допълни
той и посочи, че работата по тях започва на
17 юни.

НА ФОРУМ В ПЛОВДИВ
Витория Алиата ди Вилафранка - директор на дирекция
„Изграждане на административен капацитет“ в ЕК:

Ресурсът от оперативната програма
дава уникална възможност за напредък

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

България трябва да
се възползва от възможностите на Кохезионната политика, за да
намали пропастта между развитите и по-слабо развитие региони,
посочи от своя страна
Витория Алиата ди Вилафранка - директор на
дирекция „Изграждане
на административен капацитет“ в Главна дирекция „Регионална и
градска политика“. Тя
напомни, че за тази цел
имаме 1,4 млрд. лева по
ОП „Региони в растеж“,

и подчерта, че България ползва най-голямата
част от програмата за
развитие на градовете.
Тези усилия се полагат
отдавна. България подготви програма и стратегия за градско развитие.
Свършихме добра работа с българските власти,
но имаме още и днес
използваме възможността, за да очертаем какво
още трябва да се направи, каза Витория Алиата
ди Вилафранка.
Според нея ресурсът
от оперативната про-

грама е уникална възможност за развитие на
39-те града и не трябва
да се пропуска възможността с тях да се реализират успешни проекти, които в дългосрочен
план да дадат резултати
на практика - децата да
учат в по-добри училища, 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.
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за градско развитие сред страните в ЕС
приоритет за правителството
торията на страната със
засилена и водеща роля на
големите и средните градове, заяви той. Развитието на градовете като интелигентни е динамичен
процес, който е възможен
с целенасочената полити-

ка на държавата, на инструментите по линия на
европейското финансиране и на местните власти,
каза още министърът в отговор на въпрос, давайки
пример с икономическа
зона „Тракия“ в Пловдив.

Там за последните пет години са инвестирани над
1,1 млрд. лв.
Интелигентните градове съчетават баланса
между различните видове
растеж на града като социално, икономическо,

културно и екологично
развитие, следвайки съвременните тенденции
за намаляване на вредните емисии парникови
газове от гледна точка на
екологичното развитие,
подобряване на мобилността в градската среда
и качеството на живот.
Седемте най-големи града
в страната - основни бенефициенти по Оперативна програма „Регионално
развитие 2007-2013“, са
добри примери в тази насока, допълни регионалният министър. Той информира, че Оперативна
програма „Региони в растеж 2014-2020“ е една от
програмите със сериозен
напредък в изпълнението. 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 бенефициенти.
Нанков посочи, че има
проблеми с конкретни бенефициенти, като забавяне на инвестиционния
проект за 163 млн. лв. с
Министерството на здравеопазването за подкрепа
на спешна помощ. Създадохме работна група,
която да ускори изпълнението на проекта, като
до края на годината ще
бъде готова апликационната форма, уточни той.
Ще се разчита на бързо
изпълнение на проектите
с цел постигане на междинните 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 жилищни сгради министърът
обяви, че активността на
местната власт е определяща за скоростта на проектите. Община Пловдив
е с гарантирано финансиране и когато приключат
обществените поръчки,
започват строително-ремонтните дейности. „Благоевград 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 регионалният министър.

Розалин Петков, зам.-кмет на Пловдив:

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

Пловдив е сред лидерите в използването
на „умните“ технологии

За нас е важно да имаме
полицентричен и балансиран подход
Устойчивото градско
развитие не е общоевропейска политика. То
има изключително голяма роля в регионалното развитие и междуправителственото сътрудничество на ниво
ЕС. По силата на приетия през м. май 2016
г. Градски дневен ред
за ЕС и т.нар. Пакт от
Амстердам градското
развитие е определено
като хоризонтален въпрос за всички секторни европейски политики, коментира темата и
заместник-министърът
на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.
Тя посочи, че представители на три български града участват
в сформираните партньорства на европейско
ниво по следните теми:
Градска мобилно ст Бургас, Дигитален преход - София, и Иновативни обществени поръчки - Габрово.
Според нея провеждането на работния
семинар е важно и от
още една гледна точка
- предстоящото Българско председателство на
Съвета на ЕС през пър-

вата половина на 2018
г. Един от основните
ангажименти на МРРБ
по време на Председателството ще бъде
именно проследяването на изпълнението на
Градския дневен ред
на ЕС и докладването
му в рамките на платформата за градско развитие на европейско
ниво, заяви Николова.
Надяваме се да изведем
и фокус върху интегрираното градско развитие като подходящ
инструмент за подкрепа на полицентричното
развитие на територията. За нас е важно да
имаме полицентрично
и балансирано регионално развитие, което в
момента отчитаме като
с л а б о с т в г р а д с кото
развитие. Акцентът е
по ставен върху големите градове и тези в
растеж, а целта е да
имаме по-добро регионално икономическо
развитие, подчерта заме стник-министърът.
Затова се надяваме на
ползотворно сътрудничество с общините, чиито успешни проекти
могат да бъдат част от
основата на бъдещите

дискусии и документи
през Българското председателство, включително и като аргументи
за продължаване на инвестиционния характер
на Кохезионната политика и след 2020 г., каза
още Деница Николова.

Пловдив е сред лидерите във внедряването и използването на
технологиите на „умния“ град. Това каза
заместник-кметът Розалин Петков при откриването на работния
семинар „Интелигент-

ни градове“. Пловдив
се гордее с богатото си
културно-историческо
наследство. Но освен
усилията за съхранението и експонирането
на това наследство ние
като общинско ръководство полагаме непрекъснати усилия за
модерн и зи ран ето н а
града и превръщането
му в по-добро място
за живот, каза още Петков. 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.-кмета, общината разчита в
работата си на сътрудничеството с университетите в града и на
европейската солидарност при осъществяването на тези проекти.
За следващите години
са предвидени големи
промени в градската
инфраструктура, които
ще бъдат реализирани
с европейски средства,
каза още Розалин Петков.

ЕТАЛКОМ ИНВЕСТ
ВНОСИТЕЛ НА ПЪТНИ БИТУМИ
ПРОИЗВОДСТВО НА НИС ПАНЧЕВО

ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРАНИ
БИТУМИ:

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

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

www.metalcominvest.com;
office@metalcominvest.com; тел.: +359 73 881608
www.metalcominvest.com
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ИНТЕРВЮ
Предстои първото цялостно обновяване на
едно от знаковите места в Благоевград - площад
„Георги Измирлиев - Македончето“, който е
изграден в периода 1985-1987 г.

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

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

С проект за над 13 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ ще
подобрим цялостния естетически облик на Благоевград
Предвидена е рехабилитация на пешеходните зони с висока обществена значимост и облекчаване на транспортния трафик
Община Благоевград започва изпълнението на
мащабен проект - „Благоустрояване на градската
среда“, за над 13 млн. лв. Подробности за амбициозната задача, с която се е ангажирал екипът на
кмета д-р Атанас Камбитов, разкри в интервю за
в. „Строителство Имоти“ зам.-кметът и ръководител на проекта инж. Янко Янков ден преди да
подаде оставка от поста по лични причини.
Разговаря
Николай АНТОНОВ
- Инж. Янков, бихте ли очертали главните параметри
на проекта, чийто бенефициент е община Благоевград?
- Този проект е изключително
важен за нашия град. Проектът
се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Проектното предложение бе одобрено с решение
от 8 ноември 2016 г. на ръководителя на Управителния орган
на ОПРР - Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция
„Градско и регионално развитие“. Проектът стартира на 18
ноември 2016 г. със сключения
между община Благоевград и
Управителния орган на ОПРР
административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Срокът
за изпълнение е 24 месеца и
приключва на 18 ноември 2018
г. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е
в размер на 13 149 400 лв. Европейското финансиране е 11
176 990 лв., или 85 процента, а
националното финансиране е 1
972 410 лв., или 15 процента от
безвъзмездната финансова помощ. 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 обекти 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 благоустрояване на ул. „Марица“ в участъка
от бул. „Св. Димитър Солунски“ до ул. „Иван Михайлов“,
като целта е да бъдат осигурени
условия за безопасност на движението. Дължината на проектния участък е 635 метра. Улица
„Марица“ е една от възловите
в Благоевград, която свързва
две изключително важни изходно-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 допринесе за подобряване на транспортната проходимост, достъпа
на гражданите до намиращите
се в близост обществени сгради - 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 цялостно обновяване на площад
„Георги Измирлиев - Македончето“, който е изграден в периода 1985-1987 г. Площадът
е едно от знаковите места в
Благоевград, където са разположени основни обществени институции, и е средище на едни
от най-популярните музикални
фестивали в страната, събирайки 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 художественото осветление в централната

Бизнес решения, експертни
консултации, правни
и счетоводни услуги
www.dominity.bg

Янко Янков е
строителен инженер. Завършил е ВИАС,
специалност
„ П р ом и ш л е н о
и г р а ж д а н с ко
строителство“.
След дипломирането си е работил в частния сектор и
се е занимавал
единствено и
само със строи тел с т во . О т
ноември 2015 г.
е в екипа на кмета на община
Благоевград д-р
Атанас Камбитов като зам ес т н и к - к м ет
по строителството и сигурността.
градска част между сградите
на общинската администрация,
Драматичен театър „Никола Вапцаров“, Регионалната здравна
инспекция, сградата на Американския 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 емисии, 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, изграждането на велосипедни алеи ще
даде възможност за свободно
преминаване на хората, желаещи да спортуват, предоставяйки
им сигурност при придвижването без риск за тяхното здраве
от евентуални инциденти. Ще
се улесни движението както
на хората, така и на автомобилите и ще се подобри уютът
и удовлетвореността на живеещите 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 озеленяване в района на ул. „Ветрен“
до Югозападния университет
„Неофит Рилски“. Районът е
една от най-новите жилищни
зони на града и се обитава предимно от хора в трудоспособна
възраст. Мястото на живеене
е в непосредствена близост до
университета и болничните заведения на Благоевград. Ето
защо неговото благоустрояване
е крайно наложително, тъй като
ще осигури добра транспортна обвързаност с централната
градска част, както и нормалното и безопасно придвижване на
живеещите в района. Ще бъдат
благоустроени шест улици, които са на земна основа, т. е. без
настилка и без тротоари. Това
са улиците „Ветрен“, „Роден
край“, „Черно море“, „Съединение“, „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 Благоевград, създаване на достъпна,
безопасна и уютна градска среда. Не на последно място - неговото реализиране ще допринесе
за постигане на екологичен комфорт и стандарти, отговарящи
на съвременните изисквания
за развитие на европейските
градове.
- А специфичните цели какви са?
- С осъществяването на пред-

видените дейности ще бъдат
рехабилитирани пешеходни
зони с висока обществена значимост. Ще се постигне също
облекчаване на транспортния
трафик чрез условия за алтернативен начин на придвижване
с изграждането на велосипедни
алеи по едни от най-натоварените улични артерии, което ще
допринесе не само за подобряване на качеството на живот, но
и за екологична и здравословна
градска среда. Сред специфичните 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 положение 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 енергоспестяващо улично осветление. В крайна сметка цялостният естетически облик и привлекателност на
Благоевград ще бъдат подобрени чрез обновяване на съществуващи и изграждане на нови
елементи на градската среда,
чиито архитектурни и пространствени решения са в пълно
съответствие с архитектурната
среда на града.
Продължава на стр. 12-13
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МЛАДИТЕ В БРАНшА
Петя Бобева - Каменова, интериорен дизайнер:

Все още хората възприемат
дизайнера като аранжор
Човешкият фактор е от определящо значение за извеждането на проекта до достоен финал
Петя Бобева - Каменова е родена
в Бургас, където от ранна детска
възраст навлиза в пъстрия свят
на изобразителното изкуство. Естественото продължение на образованието й след начално и средно
училище със засилено изучаване на
рисуване е бакалавър „Стенопис“
във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Търсенето на правилната
формула за изява й отваря разнообразни възможности. Шест години от творческия й път е насочен
към бодиарт и работи като татуист. Първите й опити в дизайна са
за фирма за фитнес уреди. Поръчките за стенопис я въвличат в архитектурните пространства, където открива нови възможности.
Естественият ход на събитията
я водят до професионалното й обучение за „Пространствен дизайн“
в НБУ. В настоящия момент Петя
живее и твори във Враца, където я
е отвела любовта.
- Защо избрахте да се реализирате в България?
- В съвременния глобализиран свят не мисля, че локацията 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. Близостта до природата прояснява съзнанието. Живеейки далеч от динамиката на

града, можеш по-лесно да
вникнеш в себе си и да намериш 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 проблеми е авторитетът на професията, все още много хора
възприемат дизайнера като
аранжор. Не са наясно, че от
решенията на дизайнера зависи не само естетическият
завършек, но и реализацията,
устойчивостта и дори експлоатацията. Човешкият фактор
е от определящо значение за
извеждането на един проект
до достоен финал. Подборът
на правилния екип за реали-

ПРОЕКТИ
Alla Esher

Реализация на младежка стая

Всекидневна

зиране обаче е изключително
предизвикателство.
- В каква обществена кауза 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 всяко перце зрънце“, изграждане на спортна площадка
Workout, радост за дядо и
баба (рисувани саксии с цветя подарихме на Дом за стари
хора) и др. Участвала съм в
събития с подобни инициативи и на други организации. Със съпруга ми имаме
и още една кауза - да запазим
духа и паметта на един велик
български творец - скулптора Андрей Николов. Той е
роден във Враца. 20 години
неговата родна къща тънеше
в забрава. Взехме къщата с
концесионен договор и я реставрираме с много любов.

8

Трябва ли да се увеличат още пешеходните
Арх. Павел Янев, РК на КАБ - София-област:

Преди това е нужно да се
изградят обществени паркинги

Нужно е да се увеличат пешеходните 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 събота 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 такава 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 видите, че всички са пълни, което значи, 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 пешеходецът 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 взаимстват от други държави. И решенията са съвсем простички. А ние
все усложняваме ситуацията. Защо
например на бул. „Черни връх“ и
околовръстното се прави кръгово кръстовище. Идеята била да се
спести трафикът, но не се мисли, че
на ден там стават по няколко катастрофи. 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 придвижа 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 транспорт. Така че пешеходните зони са
една малка частица от проблемите
с транспортната система и инфраструктура. Няма да коментирам дали
самата ширина на улиците, които са
изградени в последните 20 години,
отговаря на нормите и изискванията. У нас липсва регулаторен орган,
който да следи и да налага мерки.
Например за моловете си има наръчник, в който пише какво трябва и
какво не трябва да се направи. Има
рамка, в която трябва да влезеш при
проектирането на такива сгради. Такава рамка обаче в общината не съществува. 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.

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

Арх. Димитър Стефанов, РК на КАБ - Варна:

Площадът и главната улица
отдавна са с променени функции

Когато кажем „пешеходна зона“, ние разбираме обичайно централния площад, главната
улица и няколко нейни
пресечки, но забравяме
тротоарите, по които основно се придвижваме.
В градовете автомобилният транспорт е силно
ощетен заради лошата
организация и липсата
на места за паркиране.
Пешеходците пък с а
принудени да ползват

уличното платно, защото автомобилите са върху тротоарите. Отделно
тези тротоари са разбити, с повдигнати плочки
от корените на дърветата, пред всяка сграда
нивата са различни и т.н.
А общините не полагат
до статъчно грижи за
решаване на този конфликт. Има възможности
много неща да се направят, но дали от липсата
на пари, или на разбиране това не се случва.
Естествено е пешеходците да се чувстват найдобре по пешеходните
алеи като по бул. „Княз
Борис“ във Варна. Но
тя обслужва малка част
от придвижващите се
пеша. Там проблем няма
- пешеходецът се чувства комфортно. Но това
не е достатъчно. Защото
пешеходното движение

започва от излизането от
дома и продължава в посока училище, магазин,
работа и т.н.
Когато преди около
40 години се създаде в
сегашния си вид главната улица на Варна,
това наистина беше една
централна артерия с обслужващите хората търговска и административна част. Тогава тя имаше
една функция. Сега цялата търговия се изнесе в
моловете в периферията
на града. Но главната
си остава много добър
градски маршрут, който
трябва да се доразвие,
обхващайки гръцката махала, гарата... Така че
хората да стигат по него
до историческите и културните забележителности. В този смисъл съм
за разширяване на пешеходните зони.
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зони в централните градски части?
Арх. Чавдар Черников, РК на КАБ - Русе:

Потенциалът за развитие в Русе е в зоната до Дунав

Винаги има какво да
се желае, но като цяло
Русе е доста добре реш е н ком у н и к ат и в н о .
Същото се отнася и до
зеленината. Пешеходните зони, особено в централната 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 усвоиха доста пари, направиха се велоалеи с впечатляващ километраж,
поосвежиха се пешеходните 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 разширяването им, трябва да се
погледне към крайречната зона, която е един от

слабите моменти в градоустройството на Русе.
Проблемът е, че тук минава жп комуникацията,
свързваща източната и
западната промишлена
зона. Няма как тя да бъде
премахната, но могат да
се направят пасарелки,
обезшумяващи съоръжения, които да направят
тази част достъпна и поприятна. А зоната никак
не е малка - около 4,5
км от Речна гара до под
Младежкия парк. Малко
градове разполагат с такава даденост и тя трябва

да се използва.
Позитивните примери
за използването на крайречните зони от европейските градове на Дунав
са много. Като се започне
от направеното в Будапеща 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 забравяме, че там реката
минава през селища, които са в една държава, а
Русе е граничен град.

СЛЕД РЕСТАВРАЦИЯ

Отвориха за посещения Триъгълната кула на Сердика
София добави още
едно знаково място към
туристиче ската карта
със забележителности
на града. Триъгълната
кула на Сердика заедно
с ново обособено място за излoжби, ĸyлтypa
и диcĸycии е отворено
от седмица за посещения. Триъгълната кула
е част от укрепителната
система на Сердика и е
запазена в сутерена на
жилищна сграда, намираща се на кръстовището
на ул. „Екзарх Йосиф“
и бул. „Княгиня Мария
Лу и з а “ . И з г р а ж д а н е то й датира от времето
на император Юстиниан (527-565 г.). Cтoличнa 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 зоната. „Сoфиянци и гости

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

винaги дa бъдe пълнo cъc
cъбития и eнepгия.
Кулата не се повтаря
като форма никъде в досега откритите археоло-

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

и пространство за култура - вложени са около
половин милион лева в
реставрацията и оформянето на залата. В момента
там може да бъде разгледана фотоизложба по повод навършването на 160
години от рождението на
княз Александър I.
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Да се зачитат ли препоръчителните цени за
проектирането, предложени по европейските програми?
Инж. Анита Йончева, РК на КИИП - София-град:

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

Нужна е единна методика за Ниската стойност
определяне на хонорарите
никога не е най–добрата

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

каква е реакцията на
КИИП и КАБ. Защитавам тезата, че ние трябва
да си получаваме парите за труда, но на този
етап нищо не може да се
направи, тъй като прекалено много хора играят
за смешно ниски цени и
печелят, а после започват
схеми за изнудване за повисока цена или пък продуктът, който продават, не

е качествен. Затова е редно да се изработи единна
методика за определяне
на цените в проектирането и тогава въпросът ще
се реши. Преди години
имаше фиксирани ценоразписи и бяха еднакви за
цялата страна. Ниски или
високи, хонорарите се
спазваха, докато сега ситуацията прилича малко
на село без куче.

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

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

Дъмпингънт да се
спечели една поръчка
за проектиране е жесток. Самата Камара на
инженерите от инвестиционното проектиране
сега се бори да промени
нещата и да бъдат постигнати реални цени,
когато се изпълняват
европейски проекти. В
момента държавата поставя като критерий при
класирането най-ниската
цена за проектиране. А
ние искаме тя да бъде
в съответствие с нашите ценови правилници.
Най-ниската цена никога 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 поръчки не трябва да има
инженеринг в никакъв
случай, тъй като всичко
се оставя в ръцете на
строителя. Коментираше
се, че винаги при конкурсите трябва да отпадат най-ниската и найвисоката цена. А при
нас лозунгът е „дайте да
изпилим цените“. Казано съвсем грубо, проектантският хонорар трябва да бъде около 5% от
стойността при тези поръчки. Но това е съвсем
приблизително, защото
зависи от обекта, неговата 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 кадри. Има чужди фирми,
които откриват проектантски бюра в България
и обират по-добрите специалисти срещу заплати от 3-4 хиляди лева и
нагоре, което едно наше
бюро не може да си позволи. Те работят по проекти в техните страни и
сметката им излиза. Но
ако продължи така, след
две-три години ще настане сериозна криза за
кадри и няма да има кой
да проектира у нас. Ако
не успеем да се преборим, нещата тотално ще
се провалят.

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
№

Тема

Ден I (28.06.2017, сряда 13:30-17:00)
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)
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

Хорариум
3.5 часа

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

Инвеститорите винаги
искат да плащат по–малко

3.5 часа

За първи път чувам,
че за проектите с европейско финансиране има
препоръчителни стойности за заплащане на отделните фази на проектирането. До колегията такова нещо не е стигало, а
то няма и смисъл. цените
за труда, който вършим
у нас, са направо смешни. На практика те са по
споразумение, но инвеститорите натискат за найниските възможни цени.
А това е и условието за
спечелване на обществена поръчка. И излиза, че

веднъж от министерството дават ниски базисни
цени, после фирмите, които играят на търг, смъкват дори под себестойността, само и само да
имат работа. И всички
ни се смеят,защото сами
обезценяваме труда си.
Питам се как може адвокатите да си имат фиксирани цени, под които
не могат да извършват
дадена услуга, а при нас
това не става. Има и други 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% девизната цена, дадена от
инвеститора, браншовата
организация да се самосизира.
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 търгове. Други продължаваме - само и само да сме
на пазара.
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ЛАНДшАФТ

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“

Екип от осем студенти с двама ръководители от френския
колеж „Адриен“ от гр.
Тарб, регион Окситани, преобразиха част
от центъра на Смолян
и превърнаха запустяло място в истински
оазис.
В рамките на двус ед м и ч н и я с и с т а ж
те обследваха града
и околността, фотогр а ф и р а ха т и п и ч н и я
пейзаж и картотекираха растителността с
цел да подготвят подходящ проект за озеленяване. Разделени
на групи, французите
предложиха 3 варианта, които бяха одобрени от комисия в община Смолян.

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

в кв. „Райково“.
Идеята на студентския екип бе с влагането на природни
мат е р и а л и - д ъ р во ,
камък и растения, типични за планината,
да облагородят неизползваемата площ и

с помощта на местен
ботаник. Под вещото
ръководство на двамата си ръководители и с
помощта на общината
мястото бе обработено от младежите. Доставени бяха предварително подбрани от

да я направят красива,
привлекателна за отдих и подходяща за
игра на децата.
Р а с т е н и я т а , п од брани за засаждане в
новото зелено кътче
в Смолян, са типични за местната флора и бяха селектирани

колежаните камъни. С
помощта на Горското
стопанство в Смолян
бе осигурен и дървен
материал.
Фирма „Клинър“
също оказа подкрепа,
като се включи в кампанията с професионална помощ и техника за поливане, а
ф и рма „ И СА 2 0 0 0 “
безвъзмездно достави
пръст, чакъл, техника
и логистична подкрепа. Така с малко средства и много труд от
страна на френските
стажанти бе облагородено едно неугледно
доскоро място.
С т уд е н т и т е б я х а
на стаж в Смолян в
рамките на проект по
програма „Еразъм+“
- Образователна мобилност, като Община
Смолян бе приемащата страна.
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Благоевград е сред най-динамично разви
Община Благоевград
започва изпълнението
на още един мащабен
свой проект - „Благоустрояване на градската среда“. Неговото изпълнение стана
възможно след сключения през ноември
2016 г. договор между

община Благоевград
и управляващия орган
на Оперативна програма „Региони в растеж“
(ОПРР) за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ.
Проектът се осъществява по процедурата
за изпълнение на ин-

Екипът на кмета д– р Камбитов е амбициран за реализ
тегрирани планове за
градско възстановяване и развитие за периода 2014-2020 г. и
приоритетната ос „Устойчиво и интегрирано
градско развитие“ на

програмата. Общата
му стойност надхвърля
13 млн. лв., а срокът за
изпълнение е 24 месеца. Модернизиране на
площадното и подплощадното пространство

Инфраструктурата е сред приоритетите на общината

П р и к л юч и р е ко н с т ру к ц и я т а н а ч а с т
от улица „Прилеп“ в
Благоевград. Тя е ремонтирана в участъка
от улиците „Ел-тепе“
до „Кукуш“. На място

е подменена ВиК инфраструктурата и е изградена газификация.
Положен е и 213 тона
нов асфалт по участъка, който е с дължина
около 381 метра.

По разпореждане
на администрацията
в града специалисти
предстои да извършат
обстойни проверки на
състоянието на уличната мрежа в Благоевград. Осигурено е финансиране и има готовност за изкърпване на
най-компрометираните
участъци.
Ремонтиране на пътните настилки в Благоевград се извършва
при предварително
изготвен график. Всяка следваща година в
Инвестиционната про-

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

В РЕГИОНА

ЧЕЗ влага близо 6 млн. лв. в изграждането 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.

Николай АНТОНОВ

Ние, Регионална камара на строителите в Благоевград и представители на строителни фирми, работещи по изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради, изразяваме острото си несъгласие с изказването на народния 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 регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, ясно прозира
опит за манипулиране на широката общественост в Благоевград, и не
само.
Ние, представителите на строителния бранш, категорично заявяваме, че изразяването на съмнения за корупционни практики и некачествено 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 Националната 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 изпълнението на дейностите, като при допуснати пропуски и нередности фирмата 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 програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
на територията на община Благоевград са постигнати целените резултати 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%.

Общо 5.9 млн. лв.
щ е и н ве с т и р а „Ч Е З
Разпределение Бълга-

Ясно искаме да заявим, че с реализиране на Националната програма 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.

рия“ в реконструкция
на мрежата и изграждане на нови съоръжения в област Благоевград през тази година,
което е с шест пъти

повече в сравнение
с 2016 г. Това съобщи Карел Крал, регионален мениджър
на ЧЕЗ за България,
който представи инве стиционните планове на компанията
за годината в района
заедно с главния изпълнителен директор
Петър Холаковски и
главния оперативен
директор на „ЧЕЗ Разпределение България“
Виктор Станчев. За
нови присъединявания
дружеството предвижда да вложи още 1.5
млн. лв. Отделно ще
бъдат изкупени всички
обекти, собственост на

трети стран
се предста
ходимите д
„Благодарен
вестираните
и на прева
дейно сти,
вършваме в
на, ние се
все по-добре
ния сезон и
ме стабилно
но електроз
заяви Карел
припомни, ч
безпроблем
минал и а
зимен тури
сезон в Бан
вам, че с ам
та ни инвес
програма пр

Продължение от стр. 6

Инж. Янко Янков, заместник-кмет по строителството и

С проект за над 13 млн. лв. по
подобрим цялостния естетич

Инж. Янков (вдясно) по време на официалн

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

нето на гра
да чрез този
- На база
брой на нас
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иващите се областни центрове в страната

зация на нови проекти и привличане на инвестиции
в центъра на Благоевград, изграждане на
велоалеи, благоустрояване на ул. „Марица“
и на улици в IV микрорайон са част от дейностите, предвидени в
проекта, с което ще се
подобрят още повече
визията и условията
на живот в областния
център. Паралелно с
инвестициите и подобряването на градската
среда расте интересът
на туристите към района на Пиринско. Ам-

а нови съоръжения през 2017 г.

ни, за които
авят необдокументи.
ние на ине средства
антивните
които извсяка годисправяме
е през зимподдържао и надеждзахранване,
л Крал, като
че напълно
мно е преа кт и в н и я т
истиче ски
нско. Вярмбициознастиционна
рез 2017 г.

ще осигурим още покачествено електрозахранване на клиентите в региона“, добави
той. Нов трафопост за
67 хил. лв., който ще
подобри каче ството
на електрозахранването, ще бъде изграден в село Хърсово.
Други т ри с а предвидени за общините
Петрич, Благоевград
и Сандански на обща
стойност 165 хил. лв.
Компанията ще вложи
също 660 хил. лв. в
реконструкция на два
въздушни електропровода в района на град
Гоце Делчев. Други
400 хил. лв. ще бъдат

инвестирани в реконструкция на два електропровода в Разлог.
Тези дейности ще подобрят сигурността на
електрозахранването
в двата района, заявиха от компанията.
В района на Симитли
ще бъдат подменени
111 стълба на стойност 113 хил. лв. Реконструкции на още
много съоръжения ще
извърши „ЧЕЗ Разпределение“ по цялат а
територия на област
Благоевград. Значителен обем средства ще
бъдат инвестирани и в
мрежи с ниско напрежение.

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

Мащабният ремонт
на новия парк „Македония“ в района на казармата в Благоевград
е на финална права.
Това каза кметът Атанас Камбитов, който
направи инспекция на
строителните работи в
присъствието на журналисти.
В края на миналата
година общината по-

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

о ОП „Региони в растеж“ ще
чески облик на Благоевград

ното представяне на проекта

адската среи проект?
а на общия
елението на

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

които хотели, семейни
бази и къщи за гости с
13 хиляди легла. Общо
реализираните нощувки са 82 139 бpоя, от
които 8000 cа чужденци, сочат данните на
НСИ за сектор „туризъм“.

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

и сигурността в община Благоевград до 12.06.2017 г.:

влението ще засегне над
78 000 кв. метра площи. Както вече казах,
ще бъдат благоустроени
седем улици с изградени
и реконструирани пътни платна, тротоари и
подземна инфраструктура. Ще бъдат обособени 156 паркоместа,
включително и за хора
в неравностойно положение. Обновлението
на централната пешеходна зона в Благоевград включва също художествено осветление,
фонтани, поставяне на
енергийно ефективно
улично осветление, както и много красива и естетична площадна част.
Тук искам да вметна,

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

статистически институт. О цялата тази сума
о кол о ед и н м и л и о н
лева са приходите от
чуждестранни туристи
и гости на областта.
През месеца в района
са работили 190 места
за настаняване, сред

че общината държеше
да се запази изцяло съществуващият в момента облик на площада,
което ще бъде постигнато след изпълнението на проекта, убеден
съм в това. Както казахме, ще се изградят
нови велосипедни алеи,
ще бъде много улеснен
достъпът до основните
културни, обществени и
административни сгради, ще бъде улеснен и
транспортният достъп
до жилищни и административни сгради. Не
на последно място - ще
се обособят зони за отдих с приятна среда и
атмосфера на модерен
европейски град.

стартираха строителните дейности. Две от
старите сгради, които
са били работилници
на военните, са преобразувани в многофункционални зали за
различни културни и
музикални събития. В
тях сме оставили някои

елементи от миналото - стари тухли, кран,
за да са като артинсталация и препратка
към миналото, обясни
градоначалникът. Вече
са факт и първите две
музика лни събития,
планирани да се случат
в парка - връчването на
наградите на БГ Радио
и фестивалът за съвременна френска музика
„Франкофоли“.
В по-дълго срочна перспектива т ам
се предвижда построяването на 10-етажен хотел със СПА и
минерална вода. Ще
бъдат изградени още
10-етажна офис сграда,
експо център, спортни и детски площад-

ки, велосипедни алеи,
фитнес на открито и
църква. За храма има
инвеститор, парите са
осигурени, но се чака
работен проект от Неврокопскат а мит ро полия, за да започне
строителството.
„За двете музикални
събития се постарахме да озеленим всички свободни площи, за
да е красиво и цветно
за жителите и гостите
на града ни“, каза още
Камбитов. Идеята бе и
изпълнителите, и зрителите да имат повече
пространство и да им е
по-комфортно. Направен е и нов път, също
така са осигурени над
2000 паркоместа.
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РЕГИОНИ
Ангел Папазов, кмет на община Първомай:

Уникалното разположение на общината
изкушава много инвеститори
Чуждестранни индустриални производители проявяват интерес към
изграждането на структури, създаващи модерна продукция за износ
Разговаря
Виолета ВЛАСТАНОВА
- Г-н Папазов, кои са
проектите, по които работи община Първомай
в момента?
- Община Първомай
успешно реализира ангажиментите, свързани
с изпълнение на инвестиции с европейско финансиране, насочени към
решаване на сериозни
проблеми на базисната
и екологичната инфраструктура, с подобряване
качеството на средата, с
културния и историческия потенциал. В момента община изпълнява три
проекта:
П р о е к т
BG05M9OP001-2.0020026-C01 „Интегрирана
подкрепа в семейна среда“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 20142020 г., стартирал през
2015 г. и към момента е в
процес на приключване;
П р о е к т
BG05M9OP001-2.0030001-C01 „Приеми
ме 2015“ по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“
2014-2020 г., стартирал
декември 2015 г. и към
момента е в процес на
реализация;
„Подобряване на материално-техническата
база на Професионална
гимназия по селско стопанство - Първомай с цел
повишаване качеството
на образователната среда“ по Оперативна програма „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 европейските програми за
развитие и в кои сфери
бележи напредък чрез
усвояването на тези
програми?
- Динамичната среда, в
която са поставени всички общини в България, в
т.ч. и Първомай, изисква
непрекъснати усилия и
работа, за да има някакъв
положителен резултат. За
общината са приоритетни както инвестиционни,
така и организационни
проекти, подпомагащи
изграждането на техническата инфраструктура,
подобряване на образо-

Ангел Папазов
е роден на 30 юни
1964 г. в Първомай.
Има две висши образования. Придобива квалификация
и н же н е р а г р о н ом
със специалност
„Лозаро-градинарство“ във Висшия
с е л с ко с т о п а н с к и
институт в Пловдив. Завършва и
Великотърновския
университет „Св.
св. Кирил и Методий“, специалност
„Счетоводство
и контрол“. Професионалното му
израстване започва от 1989 г. като
т е х н ол о г и з а м . председател в ТКЗС
- с. Бяла река. От
1994 г. е председател на ЗК „Единство-94“ - Първомай, а от 2003-та
до сега е кмет на
общината.
ванието и предоставянето на социални услуги
в общността. За реализиране на тези проекти
финансова подкрепа се
получава от европейските
фондове. Първомай като
община от селските райони използва възможностите за кандидатстване с
проектни предложения
по допустимите за това
оперативни програми и
Програмата за развитие
на селските райони, но
това е доста малко и недостатъчно.
- Н а п р а з н и ка н а
Първомай тази година отличихте няколко
фирми, допринесли за
развитието на икономиката на общината.
Подобрява ли се инвестиционният климат в
града и региона?
- Нарастването на жизнения стандарт способства за инвестиционно
ож и вл е н и е в о б щ и н а
Първомай. Развитието
на рекламата и втъкаването й в почти всички
обществени дейности и
особено в медиите също
допринасят за изграждането на благоприятна
бизнес среда. Мощно развитие получават и всички действия, свързани с
туризма, като екопътеки,
увеселителни центрове
за отдих, спорт и възстановяване. Чуждестранни

индустриални производители също проявяват интерес към изграждането
на структури, създаващи
модерна продукция, насочена към международния
пазар. Логистичните центрове, разположени на
подходящи места около
транспортно-комуникационни възли, жп гари,
мостове, автомагистрали,
също изкушават инвеститорите най-вече поради
уникалното разположение на общината ни. През
територията й в северната й част от запад на
изток преминава участък
от 20,7 км трасе на жп
линията Виена-БелградСофия-Свиленград-Истанбул.
През общината преминават частично 4 пътя
от Републиканската пътна мрежа на България:
участък от автомагистрала „Марица“, участък от
Републикански път I-8,
участък от Републикански път III-667, последният участък от Републикански път III-5802 и
автомагистрала „Тракия“.
Община Първомай подготвя още проекти, които
несъмнено ще допринесат за осигуряването на
устойчив икономически
растеж и постигане на
балансирана и конкуренто спо собна общинска
икономика, стимулиране

на предприемачеството и
привличане на инвестиции, осигуряващи поминък на населението.
- Как върви програмата за саниране?
- С Постановление №
18 от 2 февруари 2015
г. на Министерския съвет се прие Национална
програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради,
насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради с основна
цел - чрез изпълнение
на мерки за енергийна
ефективност да се осигурят по-добри условия на
живот на гражданите в
многофамилни жилищни
сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда
и очаквани резултати и
ефекти, като намаляване
разходите за отопление за
домакинствата; подобрена жилищна инфраструктура и промяна в облика
на градовете; по-чиста
околна среда - спестени
емисии на парникови газове (CO2 и др.); удължаване на живота на сградата, която ще има и по-висока цена.
Община Първомай е
подготвила и внесла необходимите документи в
съответните институции,
но договори реално за
саниране още няма.

- Първомай през годините е бил пример
за това как трябва да
се развива една малка
община с голямо културно-историческо наследство. Какво правите в тази посока и как
успявате да привличате
туристи?
- Необходимо е да се
открият благоприятни условия за туризъм, бизнес
и развитие на инициативата за публично-частното партньорство. Изключително важно е, че
в региона има топлинни
извори (селата Драгойново, Бяла река) и може успешно да се развие СПА
туризъм. Има нужда от
финансиране на проекти,
които да подкрепят изграждането на СПА центрове, и по този начин
ще се създадат и работни
места. Това би могло да
помогне за намаляването на процента на безработицата и да задържи младите в общината.
Обезлюдяването на България, 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. Пострашно е положението
при хората до пенсионна
възраст.
Освен всичко останало
нашата община разпола-

га с прекрасна природа.
Имаме невероятни кътчета - връх Драгойна, където ежегодно се провеждат
археологически разкопки,
река Марица, по която се
плава с канута, и тракийските могили около града. През миналата година
съвместно с Регионалния
археологически музей в
Пловдив се извършиха
разкопки на Татаревската надгробна могила и
бе открит Балсамарийят
(както е названието на
този съд) при разкопаването на четвъртия гроб
в Татаревската могила.
Той е последният, разкрит от археологическия
екип при спасителните
разкопки на могилата, и
се счита за централно погребение. Всички открити 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 източно от връх Драгойна,
където очакванията са за
разкриване на тракийски
гробници.
Работи се и по проекти
за екопътеки, които несъмнено ще бъдат предпочитана дестинация.
- На какво ниво е съвместната работа на община Първомай с държавата? Получавате ли
нужната подкрепа?
- Създаването на конкретна алтернативна политика, включваща цели,
приоритети и мерки за
ефективно и целево използване на ресурсите и
решаване на приоритетни
за общината проблеми
и задачи, е от първостепенно значение. С това се
обосновава стремежът и
усилията на ръководството на община Първомай
да използва наличните
ресурси и природни дадености по ефективен
начин, за да осигури повисок просперитет и условия за реализация на
своето население. Оценявам като много добра
съвместната работа на
община Първомай с държавата. Подкрепата, която получаваме от държавните институции при
разрешаване на различни
въпроси и проблеми, се
състои в това, че се обръща нужното внимание и
заинтересованост.
Продължава на стр. 17
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Започна строежът на нов завод за санитарна
арматура в Добрич
Инвестицията е за 14 млн. лв. и предвижда
откриването на 170 работни места
Ст р о и т е л с т вото н а
нов завод за гъвкави съединения за вода и санитарна арматура започна
в Добрич.
Инвеститор е „Неопърл - България“ ЕООД
- част от швейцарската
компания „Неопърл“,
която е най-големият
производител на гъвкави връзки в света. Първата копка бе направена
от изпълнителния директор на „Неопърл България“ Веселин Велев, кмета на Добрич
Йордан Йорданов, зам.
областния управител
Красимир Николов и
председателя на Общинския съвет Иво Пенчев.
Новата инвестиция е
в размер на 14 млн. лв.

„В „Булмат“ започнахме преди 17 години в малко помещение
с 13 работници. Това,
което тогава произвеждахме за един ме сец,
сега го правим за един
ден. Този наш проект

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

Новият завод трябва да бъде завършен до
края на годината. Предвижда се да бъдат открити 170 работни места. Така броят на служителите на фирмата
ще достигне общо 300
души.
По думите на кмета

Йордан Йорданов, правилната посока на развитие на една община е
в тясно сътрудничество
с бизнеса и гражданите.
„Преди година и половина заявих, че общината ще помага на всеки
инвеститор и документацията му ще се прид-

вижва за по-малко от
две седмици. За момента държим на думата
си и това е постигнато,
заяви Йорданов.
„Неопърл“ има производства в Германия,
Италия, Испания, Дания, Индия, Кит ай и
България.

С 4 млн. лв. ремонтират сградата на общината във Враца
Поли ВАСИЛЕВА
Сградата на общината във Враца ще бъде
обновена, съобщиха от
администрацията. Проектът за модернизацията
на зданието на местната власт е на стойност
3 999 994 лв.
Ремонтът ще започне от реконструкция на
скатния покрив. Ще бъ-

дат приложени мерки за
енергийна ефективност
- подмяна на дограмата,
топлоизолация на сградата отвън. Ремонти се
предвиждат и вътре - ще
бъдат премахнати всички
стари облицовки - мокети, балатуми, тапети,
дървени ламперии, окачени тавани. Те ще бъдат
заменени със съвременни
такива. Ще бъдат изградени санитарни поме-

щения на всеки етаж и
направено евакуационно
стълбище от столовата
към вътрешния двор.
Достъпът на хора с увреждания ще става през
главното фоайе.
Ремонт ще бъде направен и на концертната
зала, която се намира в
сградата на общината.
В нея ще има ново обзавеждане, допълниха от
администрацията.

Обезщетяват пострадали Стадионът в Хасково с лекоатлетическа
от санирането в Мездра писта до 2 месеца
Поли ВАСИЛЕВА
Живеещите в блок
„Сердика“ в Мездра ще
бъдат обезщетени, съобщиха от общината. В
края на месец май при
разкриване на покрива
за ремонт част от жилищата на последните етажи бяха наводнени от
силните дъждове. Те се
оплакаха в медиите и на
място пристигна заместник-министър Малина
Крумова, за да провери случая. Оказа се, че
проблемът с течовете е
стар, но е засилен при
санирането. Комисия от
общината направи оценка на щетите. Те ще бъдат изплатени от фирмата, наета за санирането

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

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

След два месеца Хасково ще има обновен
градски стадион. Договорът между общината
и изпълнителя на проекта - „Одесос строй“,
вече е подписан. Срокът
започна да тече от 14
юни 2017 г. В случай
на неизпълнение на условията по контракта
фирмата дължи неустойка 1% на ден от сумата по договора, която е
532 988 лв.
Ремонтът предвижда подмяна на тревното
покритие на терена и
изграждане на лекоатлетическа писта с ширина
8 м. Строителните дейности ще бъдат изпълнени във връзка с получено финансово подпомагане от Министерството

на младежта и спорта
на проектно предложение на община Хасково:
ремонт на официален
терен на стадион „Хасково“ и изграждане на
лекоатлетическа писта
на стадион „Хасково“.
Реконструкцията на
спортното съоръжение
включва оформяне на
коренова зона, изпълнение на дренаж и автоматична поливна система.
Строително-монтажните
работи по изграждане-

то на лекоатлетическа
писта на стадиона предвиждат направата на изкоп с дълбочина 30 см,
доставка и полагане на
трошенокаменна фракция, полагане на асфалтобетон и доставка и
монтаж на двуслойна
лекоатлетическа настилка за бягане. Дебелината
на пистата ще бъде 13,5
мм, като от външната й
страна се планира полагането на бетонов бордюр.
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Влагаме 300 млн. лв. от ЕС за устойчива
градска мобилност
Концепциите ще се реализират в 39 общини в страната
Катя КОСТОВА
Почти 300 млн. лв. от
ОП „Региони в растеж“
ще бъдат инвестирани в
39 общини, където ще могат да реализират проекти
в подкрепа на устойчивата 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 подадени проектни предложения, като сред тях
са София, Варна, Бургас,
Русе, Стара Загора и Плевен. По думите му, там
е в ход надграждане на
направеното в тази сфера
от предходния програмен

период. Въпросните общини предлагат с парите
по ОПРР да реализират
доставка на подвижен
състав и зарядни станции, да реконструират и
обновят уличната мрежа,
трамвайни трасета в столицата, да построят велоалеи, пешеходни зони,
подлези и надлези, да изградят или да увеличат
обхвата на интелигентни-

Подготвят нова наредба
за транспортната система
Нова наредба за градските транспортни комуникационни системи вече се подготвя в
МРРБ. Тя ще обхваща
велоалеите, пешеходните зони, паркингите,
паркоместата, градските
надлези и подлези. Документът е публикуван
за обществено обсъждане и целта на регионалното министерство е
до средата на юли тя да
бъде изцяло обновена.
В проектонаредбата

се предвижда местните
власти да бъдат задължени да предвидят, в зависимост от устройствените зони, определени
проценти от транспортно-комуникационните
им системи, които да са
свързани с енергоефективни, устойчиви и енергоспестяващи превозни
средства, включително
и велотранспорт, трамвайните 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 проектират по-адекватно,
следвайки съвременните тенденции, защото
досегашните норми са
на повече от 30 години,
обясни министър Николай Нанков.

По новата ОПРР също акцентът се поставя върху екологичния транспорт

те транспортни системи,
да внедряват интегрирана
билетна система за таксуване и контрол и други, поясни министърът.
Сред основните цели на
проектите са подобряване
на характеристиките на
транспортните средства и
постепенна замяна на остарелия парк, увеличаване скоростта и подобряване качеството на обслужване, подобряване на пропускателната способност
на кръстовищата чрез
внедряване на „умно“ управление на светофарите,
насърчаване на мултимодална устойчива градска
мобилност чрез създаване

на възможности за алтернативни форми на транспорт и тяхното съчетаване, уточни Нанков.
Той припомни, че през
предишния програмен период такива проекти за
високоскоростен, достъпен, природосъобразен,
енергоспестяващ и удобен
градски транспорт бяха
финансирани с близо половин милиард лева.
Проучване на „Евробарометър“ сочи, че 9 от 10
жители на ЕС смятат, че
положението с трафика в
тяхната зона на обитаване
трябва да бъде оптимизирано. Според регионалния
министър концепцията

за устойчива мобилност
отива по-далеч от справянето с проблемите с трафика и възможностите за
транспортиране. Тя има и
по-широко значение, което включва свързаността
между регионите и достъпността и връзката на
населените места с градските центрове, градското
планиране и инфраструктура, темпа на икономическа активност и на живот
на гражданите, допълни
министърът. Градските
зони са жизненоважни за
конкурентността и устойчивостта на европейската
транспортна система, каза
още Николай Нанков.

зА ОБщЕСТВЕНО ОБСъжДАНЕ

Наредба

за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии
раздел ВелосипедНо дВижеНие
Чл. 37. (1) Велосипедното
движение се планира и проектира като цялостна система въз основа на проучвания, анализи, оценки, модели, прогнози и сценарии, в
които се отчитат структурата
на урбанизираната територия, нейните топографски,
екологични и здравно-хигиенни особености, както и
навиците, традициите и нагласите на населението.
(2) Изборът на целесъобразен начин на провеждане
на велосипедното движение
по първостепенната улична
мрежа се извършва в съответствие с предвижданията
на ОУП.
(3) Делът на велосипедното движение се определя и
обосновава чрез разработване на План за развитие на
велосипедния транспорт и
Програма за развитие на велосипедното движение и се
осигурява чрез изработване
на подробни устройствени и
комуникационно-транспортни планове.
(4) При планиране на велосипедна инфраструктура
се спазват следните принципи, 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 - „ежедневни“ или „за отдих и развлечение“, като безопасността е с най-висок приоритет.
Чл. 38. (1) Планът за
развитие на вел осипедния транспорт се интегрира в следните документи за
транспортно планиране на
градовете:
1. план за устойчива градска мобилност;
2. общ устройствен план;
3. подробен устройствен
план;
4. подробен комуникационно-транспортен проект;
5. генерален план за организация на движението.
(2) Планът за развитие
на вел осипедния транспорт следва да бъде част от
ПУГМ или да бъде разработен самостоятелно, когато не
се предвижда разработва-

не на такъв. Изискванията
към него са аналогични на
изискванията към ПУГМ за
частта, отнасяща се до велосипедното движение, и се
конкретизират в „Програма
за развитие на велосипедния транспорт“.
Чл. 39. (1) Планът за
развитие на велосипедния
транспорт осигурява непрекъснатост на велосипедното
движение чрез велосипедни
трасета, самостоятелни и/
или споделени с други участници в движението.
(2) Велосипедното трасе
се реализира в следните варианти:
1. самостоятелна велосипедна алея;
2. велосипедна алея;
3. велосипедна лента;
4. споделено с пешеходното движение при определени
условия - с или без указано
място за движение;
5. част от пътното платно
на улица, споделено с автомобилното движение, за което не се изисква маркиране и
означаване на велосипедна
лента;
6. споделена за всички
участници в движението ули-

ца при определени условия.
(3) Изборът на велосипедните трасета се съобразява
с насочеността на основните велосипедни потоци от
жилищните територии към
централните територии, териториите за обществено
обслужване, териториите за
спорт и развлечения, учебните и образователните комплекси, защитените територии с културно-историческо
наследство, озеленените
територии, териториите за
рекреационни дейности и
производствените територии, както и помежду им.
(4) Навсякъде, където е
целесъобразно и възможно, велосипедните трасета се осигуряват като самостоятелни велосипедни
алеи, физически отделени
от автомобилното движение.
Самостоятелни велосипедни алеи се проектират и на
местата, където велосипедните трасета не съвпадат с
направлението на уличната
мрежа, като при паркове и
градини.
(5) Велосипедните трасета
се класифицират в зависимост от своята функция.

Чл. 40. (1) При планирането на велосипедната инфраструктура се спазват следните минимални изисквания:
1. изготвя се план за организация на движението в зоните на кръстовищата, който обхваща преминаването
през тях на всички участници
в движението;
2. провежда се непрекъснато велосипедно трасе през
зоната на кръстовищата. При
начало и край на велосипедно 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 специализирани светлинни сигнали
за велосипедисти на светофарите в секции с диаметър
100 мм.
(2) Комбиниране на пешеходното и велосипедното
движение се допуска при
широчина на тротоара наймалко 4,00 м.
(3) Към велосипедната инфраструктура се предвиждат
велосипедни паркинги.
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ИНФРАСТРУКТУРА

Стартира процедура за изработване на
Общия устройствен план на община Поморие
Промени в Закона за Черноморското крайбрежие и еколози отложиха изготвянето му от 2005 година до сега
Ирина ГЕНОВА
Общински съвет - Поморие единодушно даде
съгласие да се възложи
изработването на задание
за проект за изменение
на Общ устройствен план
(ОУП) на общината.
Поради редица причини, датиращи от 2005 година, приемането на Общ
устройствен план е многократно възпрепятствано и
към момента Поморие все
още не разполага с такъв.
Предложението за стартиране на ключовата процедура беше направено от
кмета Иван Алексиев, като

през годините той неведнъж е фокусирал общественото внимание върху
проблема.
През 2005 г. Министерството на регионалното
развитие и благоустройството възлага изработването на проект за изменение на ОУП. След необходимите съгласувателни
действия 2 години по-късно планът е приет, но не
е одобрен от тогавашния
Общински съвет. Промени
в Закона за Черноморското
крайбрежие и въвеждането 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 водите и през 2015 г. то постановява решение за прекратяване на процедурата
за „Изменение на ОУП на
община Поморие“.
В средата на миналата година беше сключено ново споразумение с
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, по силата
на което община Поморие
ще бъде финансово подпомогната за изработване
на задание за опорен план
за проект на Общ устройствен план.

щен автобус, който превозва 150 деца от селата
Рогозен, Бързина и Манастирище. Нужен е спешен

ремонт и на този участък,
преди на него да е станала голяма трагедия, смята
кметът.

АПИ ремонтира спешно пътя през село Михайлово
Поли ВАСИЛЕВА
Приключи ремонтът
на третокласния път през
село Михайлово, община Хайредин, съобщи
кметът Тодор Тодоров.
Дупките са запълнени,

направено е машинно изкърпване на настилката,
ремонт на водосток, предстои асфалтиране. За него
АПИ, която го стопанисва, вложи 214 000 лв. Ангажиментът на агенцията
за ремонт на пътя Михайлово-Бързина остава.

Ремонтът е извършен
от фирма „ПИМ - Т“, с
която АПИ има 4-годишен договор за поддържане на републиканските
пътища във Врачанска
област.
През март жителите на
селото и на цялата общи-

Ангел Папазов, кмет на община Първомай:

Уникалното разположение на общината
изкушава много инвеститори
Продължение от стр 14

- Г-н Папазов, какво е състоянието на
инфраструктурата в
региона? Не е тайна,
че пътищата в цялата
страна не са на високо
ниво?
- Дейностите, свързани с инфраструктурата
на общината, са малки,
тъй като и финансовият
ресурс не е голям и достига само за козметични
промени. Инвестициите
за създаване на привлекателна и безопасна среда, балансирано развитие на централните части
на селата в общината са
сред ключовите приоритети на община Първомай. Наличието на добра и качествена инфраструктура и състоянието
на услугите е основен
стимул за икономически
растеж и оттам за повишаването на жизнения
стандарт на населението.
В тази връзка сме подали
три проектни предложения по МЯРКА: (20142020) Мярка 7, Подмярка
7.2 „Инвестиции в съз-

даването, подобряването
или разширяването на
всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ към ДФЗ и сме в процес на оценяване.
- Решен ли е вече изцяло проблемът с амортизираната канализационна мрежа за питейни и отпадъчни води в
общината?
- Проблемът с амортизираната канализационна
мрежа за питейни и отпадъчни води в общината донякъде е решен
с построяването на Пречиствателната станция
в кв. Любеново и новите канализации в селата
Бяла река, Искра, Крушево, Езерово и кв. Дебър
чрез проекти на МОСВ
и ДФЗ, които приключихме в края на миналия
програмен период. Проблемите все още съществуват в останалите селища на общината и очакваме решение отново
чрез проекти по допустимите за това оперативни
програми и Програмата
за развитие на селските
райони.

на се вдигнаха на протест
срещу лошото състояние
на пътя, по който движението бе пред спиране.
Кметът Тодоров подкрепи
бунта.
Проблемен обаче остава още един участък в
общината - път при село
Манастирище. Свлачище е подкопало трасето, което се държи на няколко черници. По този
път ежедневно се движат
много автомобили, камиони. Движи се и учили-
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ИКОНОМИКА

КЕВР насърчава изграждането на покривни фотоволтаици
В момента едва 2000 домакинства у нас са с домашни соларни системи

Монтирането на инсталациите носи допълнителни доходи на собствениците
на сгради
Все повече нови жилищни сгради със соларни панели ще се строят у
нас, прогнозират от Българската фотоволтаична
асоциация. Причината е
повишаването с около 7%
цената на изкупуваната
от тях електроенергия,
произвеждана от покривни инсталации. Това ще
стимулира също поставянето на фотоволтаици
върху покривите на про-

С ДЕ Л

КА

мишлени сгради и халета, но до определена
мощност.
Комисията за енергийно и водно регулиране
е приела за обосновани
изчисленията, направени
от експерти на асоциацията, стана ясно през седмицата. Предложението,
което регулаторът смята
за приемливо, е от следващия месец електроенергията от покривни фо-

товолтаици с мощност до
5 мегавата да се изкупува
за 271,67 лв. за мегаватчас 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. Предложението на регулатора е
обаче тези цени да важат
до достигане определен
лимит за произведения в
пиковите часове ток.

Специално за покривните фотоволтаици ще
има и промени в наредбите, които регламентират изкупуването. Това е
заложено и в новия пакет
от мерки на Европейската комисия в областта на
чистата енергия, който бе
представен през ноември
м.г. В момента заради
различни спънки в България много малко семейства са инвестирали в изграждането на покривни

инсталации. У нас броят
на тези домакинства е
малко над 2000, докато в
страни като Великобритания и Германия, където
слънчевите дни дори са
значително по-малко, те
надминават 1 милион.
Освен екологичен този
процес има и силен социален аспект. В Гърция
например вече предоставят соларни инсталации
вместо социални помощи. Моделът е много по-

устойчив от ежегодното
предоставяне на финансови средства, защото с
еднократна инвестиция
решава енергийните проблеми на уязвимите групи в дългосрочен план.
Освен това сградите с
фотоволтаици върху покривите привличат допълнителни инвестиции
и носят странични доходи на собствениците извън основното им предназначение.

ПРЕДЛОжЕНИЕ

Ново поскъпване на тока от 1.07.2017 г.
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 увеличение е 1.99%, за „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД - 1.5%, а за „Енерго-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 утвърждаване на цените през новия едногодишен период ще бъде прието от КЕВР
на 30 юни 2017 г.

„Хъс“ ООД плати 14,5 млн. лв. за „Полимери“

Върху площадката
на химическия завод
„Полимери“ в Девня
ще се изгради нов завод, съобщи областният управител на Варна
Стоян Пасев. Според
него мястото е избрано
от инвеститора заради
добрата локация и близост до пристанището,
чрез което ще може
да осъществява внос
и износ на метали. От
новия собственик на
„Полимери“ - пловдивскат а фирма „Хъс“,
з а с е г а н е о бя в я в ат
официално какви са
плановете им. Коментарите, че дружеството
ще навлезе по-активно
в производството на

метални изделия, се
засилиха след откриването на предприятието
за тръби в Лом.
Активите на завода
в Девня, приватизиран
навремето от бизнесмена Николай Банев,
са продадени на цена
14,5 млн. лв. цялата сума вече е платена, съобщи синдикът
Иван Ба лабанов. 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 удовлетворени голяма част от

работниците и кредиторите, 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 опасния химикал трихлоретан на завода в Девня не са предмет на
сделката. За обезвреждането му наскоро областната администрация на Варна подписа
договор за 12 млн. лв.,
които трябва да бъдат
осигурени от Финансовото министерство.
След като цистерните
бъдат изпразнени, и те
ще бъдат пуснати на
търг.

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

Бележките за данъчни тежести отпадат. Но кога?

Макар да е в сила от
1 ноември 2016 г. законовата възможност
уд о с т о в е р е н и я т а з а
данъчни задължения

да се предоставят и по
служебен път, граждани и служители на фирми продължават да се
редят на опашки пред

данъчните служби.
Обещаната електронна
услуга все още е недостъпна и не е ясно
откога ще може да се
използва, алармираха
работодателските организации. Предстоят
срещи с представители
на банките, общините,
нотариусите и ведомствата - възложители на
обществени поръчки,
за уточняване на техническите параметри
за обмена на информацията, коментираха от
НАП.
Представянето на

данъчните удостоверения тормози от години
бизнеса в България. В
момента представяне
на удостоверение за наличие или липса на задължения към НАП се
изисква от 97 различни
нормативни акта, като
документите се предават на обще ствени
и частни организации
при участие в обществени поръчки, получаване на кредит и т.н.
Близо 400 000 годишно
са удостоверенията за
дължими данъци, издавани от НАП, като про-

цедурата по снабдяване
с тях отнема време и
минимум едно посещение в офисите на приходната агенция.
Удостоверенията за
данъчни задължения
не са единственият документ, който влиза в
графата „административна тежест“. Наскоро
Българската стопанска
камара направи списък на най-излишните документи, които се
изискват от бизне са.
Всички те съществуват
в официални държавни
регистри и бази данни

и могат да бъдат получавани по служебен
път. Между тях са счетоводните баланси за
последните 3 финансови години, отчет за
приходите и разходите,
справка за последните
три приключени финансови години, отчет
за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи
за труд. Всички тези
данни с а на лични в
Търговския регистър и
в НСИ и може да бъдат
взети техните информационни системи.
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Зелена светлина за строителството на хранилище
за радиоактивни отпадъци край АЕЦ „Козлодуй“
До няколко седмици започва реализацията на първия етап от проекта
До няколко седмици
ще бъде направена дългоочакваната първа копка на
Националното хранилище
за радиоактивни отпадъци
на площадка „Радиана“
край АЕц „Козлодуй“.
Това съобщи пред журналисти изпълнителният директор на Държавно предприятие „Радиоактивни
отпадъци“ Дилян Петров
по време на конференция,
посветена на развитието
на ядрената енергетика у
нас.
Проектът има разрешение за строеж от Министерството за регионалното

развитие и благоустройството от 25 май 2017 г.
и от Агенцията за ядрено
регулиране. Изчаква се
да мине двуседмичният
срок, в който заинтересованите страни могат да
обжалват решението. Този
път обаче това право ще
имат само общини, без
екологични организации.
Проектът по изграждането на хранилището
се забави няколко години след обжалвания на
Оценката за въздействие
на околната среда (ОВОС)
и процедурата беше извършена на два пъти.

Закъснението оскъпи
строителството с около
5 млн. евро. цената се
повиши и заради направения одит на риска и отстраняването на вписаните там забележки, каза
Петров. Първият етап
на хранилището, който
включва изграждане на
административни сгради, съоръжения, клетки
за съхранение и т.н., ще
струва 71,8 млн. евро.
За ре ализацият а на
проекта няма да се използва национално съфинансиране, а само
средства от Европейската

ОСУЕТЕНИ НАМЕРЕНИЯ

Трън се обяви против златодобива

банка за възстановяване
и развитие (ЕБВР). От
българските фондове са
инвестирани само парите
за изпълнение на регулаторните изисквания за
получаването на разрешителното за строеж.
В новото хранилище
ще бъдат съхранявани
отпадъците от извеждането от експлоатация
на шестте блока в АЕц
„Козлодуй", отпадъците, съхранявани досега в
хранилището в Нови хан,
както и тези, останали
от извършвани научноизследователски дейности.
Част от радиоактивните
отпадъци предварително
ще бъдат обработвани в
специален цех за раздробяване и дезактивация и

Екологичното съоръжение ще бъде с многобариерна защита за трайно съхраняване на предварително обработени,
обезопасени и опаковани радиоактивни отпадъци

в т.нар. „плазмотрон“, където ще бъдат изгаряни.
Съоръжението ще гори
твърди отпадъци, включително и бетон, като по
този начин се намалява
обемът им с 80 на сто.
Ще бъде модернизиран и съществуващ цех за

PASSIV HAUS

93% от жителите на
община Трън са твърдо против някогашната
златодобивна мина да
възобнови дейността
си. Това показаха резултатите от паралелното преброяване на
Инициативния комитет
срещу добива за метали.
От общо 3563 души,
имащи право на глас,
до урните са отишли
2081 души, с което общата избирателна активност на референдума е 59,7%. Поводът за
допитването стана инвестиционното намерение на българска фирма
да възстанови работата
на някогашната мина
„Злата“.
1935 души са отговорили с „Да" на въпроса

„Против ли сте община
Трън чрез Общинския
съвет да одобрява устройствени планове,
определящи територии
за добив и обработка на
метални полезни изкопаеми?“.
С „Не“ са гласували
125 души. Невалидните
бюлетини пък са 21.
Хората се притесняват,
че възст ановяването
на добива ще замърси
природата и въпреки
икономическите ползи,
са против.
Предстои Висшият
административен съд
да се произнесе дали
референдумът е законосъобразен. Въпросът за
концесията на подземните богатства обаче е
преди всичко в ръцете
на Министерския съвет.

преработка на отпадъци.
Той е пуснат в експлоатация 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.

2

Im

Paradies
www.oberonkbau.com

office@oberonkbau.com
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Casa Azul - семеен остров на
спокойствието и забавлението
Декорът на елегантната плажна къща умело
съчетава рустикални и съвременни елементи
Тази прекрасна плажна къща се намира в Република Ел Салвадор и е дело
н а а р х и т е к т у р н о с т уд и о
Cincopatasalgato. Проектът
Casa Azul е замислен като
вила за почивка за четиричленно семейство.
След дългогодишно отсъствие от страната собствениците 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 природата те неслучайно избират
бреговете на Тихия океан.
Плажът според тях е мястото,
което ще позволи на най-малките членове на семейството
да играят на воля и да растат
в здравословна и чиста среда.
Ре зулт атът - елегантна,
семпла и приветлива къща с
рустикален, но комбиниращ
съвременни елементи интериор. Архитектурният дизайнер
Жозе Роберто Паредес използва думата „рай“, за да обобщи
търсената идея зад проекта от
клиентите, а крайната визия
наистина е близо до семеен
остров на спокойствието и забавлението.
Жилището е с обща площ
от 370 кв. м и включва всекидневна, четири спални, детски

кът за игра и много съоръжения за забавления. Помещенията са светли и просторни.
Всичко е обзаведено с олекотени мебели в бяло и няколко

цветни акцента.
Къщата има обширен заден
двор с голям плувен басейн,
футболно миниигрище и спиращи дъха гледки към океана.

21

бр. 21 (1187), 19 - 25 юни 2017 г.

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

Остров Лоана е разположен
край южното пристанище на
финландската столица Хелзинки. До лятото на 2014 г. редовите хора нямаха достъп до
зоната заради военните бази,
които от 1800 г. се помещават
на него, сменяйки функциите и предназначението си. Някогашните производствени и
складови помещения за барут
се трансформират в хранилище
за мини. Впоследствие там се
строи база за почистване на мините, после център за тяхното
обезвреждане. По време и след
Втората световна война на острова се складира и съхранява
различно военно оборудване.
Многобройните кораби с туристи заобикалят остров Лоана на
път за близката туристическа
атракция - островната крепост
Суоменлинна. През 2014 г. найнакрая отпада военната забрана
за достъп до зоната и тогава
изниква въпросът какво да се
случи с острова и няколкото постройки на него.
Финландска фирма
OOPEAA, ръководена от архитект 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 традицията им спечелила одобрението и финансирането на управата
в Хелзинки. Концепцията спечелила поддръжници и заради факта, че остров Лоана се
вижда от центъра на Хелзинки
и се превръща в притегателен
център за разходка, отдих и релакс 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 сгради на военните, изградени с типичните червени тухли и покриви 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. Единствено покривът е с цинково
покритие. Проектирана е така,
че естествени ниши предлагат
изглед към архипелага, а откритата тераса е достъпна както от
няколко къта на сауната, така и
от външната зона за душ. Съоръжението предоставя възможност за уединение и релакс и с
вградените традиционни печки
за изгаряне на дърва, от които
се вижда живият огън. Посетителите могат да се наслаждават
на гледката към морето, докато се отпуснат в топлината на
сауната. Площадките за йога,
медитация и други духовни
практики са в периферията на
острова - на една ръка разстояние от водата, което прави изживяването неповторимо.
Преобразяването на остров
Лоана приключва в началото на
юни и той се превръща в найновата атракция на Хелзинки,
ако се съди по многобройните
заявки за посещение и туровете
с корабчета и лодки до него.
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Седмичен хороскоп за периода 19-25 юни
ОВЕН

Отрицателни
емоции

През следващите седем 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 резултат от тях няма да бъдете
удовлетворени и настроението ви ще е променливо. Финансови въпро-

РАК

Разминаване в
любовта

През новата седмица имате възможност
да се наслаждавате на
постигнатото. целите
няма да изглеждат толкова далечни и непостижими. Всяка стъпка,
която правите, вече е
била желана или мечтана. В службата ще се
справите с всяка работа, стига да я започнете

ВЕЗНИ

навреме.
Няма да е зле да се
отдадете на почивка,
защото скоро ви очакват бурни емоции.
Няма да бъдете удовлетворени в любовта,
независимо че сте решили да възобновите
стара връзка. Разминаванията са големи и
едва ли ще издържите.

Прилив на
енергия

Вроденото ви чувство
за справедливост и желанието ви нещата да
се случват според реда
и закона притеглят като
магнит чуждото внимание. Върху вас ще се концентрират светлините на
обществения прожектор.
Пригответе се да посрещнете този интерес!
Звездите показват, че

КОЗИРОГ

си ще ви притеснят, но
ще се справите с помощта на приятели. За съжаление отрицателните
емоции ще надделяват.
Остава ви да направите
нещо малко, но навреме.
Хората около вас имат
нужда да чуват позитивни неща и ще се радват,
ако ги подкрепяте във
важните за тях моменти.

следващите дни ще са белязани от прилив на енергия. Внимавайте тя да не
ви тласне в погрешна посока, защото най-вероятно тази енергия е плод на
отрицателни сили и всяко
нещо ще е под тяхно влияние. Успокоението ще
настъпи след сряда. Не се
съмнявайте в чувствата
на любимия!

Заредете
батериите

С пътувания и промяна на обстановката ще са
свързани подходящите за
вас неща през следващата седмица. Имате нужда
от „проветряване“ и нови
идеи. Пазете се да не попаднете във водовъртежа
на служебни неприятности, предизвикани от
невъзможността да се
изпълнят поставените

задачи!
Ако сте по-целеустремени и се опитате донякъде да планирате действията си, със сигурност
някои от тях ще се реализират. И то извънредно успешно. Факторът
късмет при вас сега е на
средно ниво, така че не
бива да очаквате успех
във всяко начинание.

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

ТЕЛЕЦ

Потърсете
съвет

При положение че попаднете в затруднение
или влезете в сериозен
конфликт с половинката си, замислете се как
изглеждат отстрани вашите отношения. Потърсете съвет от близки
приятели, но не се съобразявайте напълно с
него.
Избягвайте прибърза-

ЛЪВ

Не бързайте с
изводите

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

СКОРПИОН

си и да не позволявате в
определени моменти те
да определят поведението ви.
Ролята на партньора
в живота ви нараства.
Трябва да му се доверявате повече дори за решения, в правилността
на които се съмнявате.
Приемете, че се нуждаете от външен ориентир.

Семейството е
водещо

Семейните дела, общуването с близките ще
са ваш приоритет през
целия период. Вярно е,
че делникът ви е натоварен, 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.

ВОДОЛЕЙ

но да подписвате документи, без предварително да сте се запознали
със съдържанието им.
Възможни са неприятности при пътувания. Мнозина ги очакват емоционални сривове във вторник и сряда. Вероятната
причина за това ще са
странични дразнители
или неуспехи в работата.

В службата ще чуете
интересни предложения,
които на пръв поглед ще
ви се сторят привлекателни, но помислете, преди
да се съгласите. Събитие
или разговор ще наклонят везните към вземане на решение и то ще е
правилното на този етап.
Ще успявате да съчетаете
полезното с приятното.

Спокойна
седмица

Амбицият а ще ви
кара да бъдете неуморни
в изпълнението на професионалните ангажименти. Ще осъществите
конкретните си намерения лесно, без да се
налага да жертвате спокойствието у дома. Не
губете време за неща,
които не зависят от вас!
Като цяло седмицата ще

е спокойна, но не избързвайте и се вслушвайте в предложенията
на околните.
Бъдете по-гъвкави и
толерантни към интимния партньор! Не го занимавайте с проблемите
си, тъй като и неговите
не са малко. Мнозина
ще се посветят за подълго на своето хоби.

БЛИЗНАЦИ

Без черни
мисли

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 присъствие на духа и да не
се отдадете на черни мисли. Мнозина продължават да се раздвояват
между дома и службата.

ДЕВА

Натиснете
спирачката

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

СТРЕЛЕЦ

най-подходящо е това да
се случи, като си вземете няколко дни отпуск.
Не позволявайте на
безразличието и апатията да вземат връх! В повечето случаи исканията
ви са доста големи. Затова бъдете рационални
и използвайте възможностите си, за да промените нещата!

Неприятности в
бизнеса

Предстоят неприятности в бизнеса, свързани
с пари. Затова е препоръчително да се консултирате с финансисти и счетоводители. Ще ви поискат пари, но не давайте,
тъй като скоро ще имате
нужда от тях. За мнозина
са възможни внезапни
служебни пътувания. В
повечето случаи ще сте

РИБИ

На онези, които още
не са намерили подходящия човек, им се предоставя уникален шанс.
Благодарение на съдбата
е възможно да го срещнат. Остава да направят
първата крачка. В тази
деликатна ситуация добре е чуете сърцето си,
разумът нека засега почака.

доволни от свършеното.
От вторник до четвъртък ще е повече от наложително да сте готови
хладнокръвно и без самозаблуда да оценявате
събития и предложения.
Преценете добре накъде
да насочите усилията
си. Възможни са леки
здравословни неразположения.

Дребни
недоразумения

Не се колебайте да
действате през следващите дни, ако планирате да направите
конкретни стъпки в
сферата на любовта и
чувствата. Не съжалявайте, ако това предизвика обратна реакция!
Тя скоро ще отмине. В
понеделник, вторник
и през уикенда дребни

недоразумения с близки ще ви изваждат от
равновесие.
На работното място търсете разбирателството. Не избързвайте
да казвате мнението си,
без да сте сигурни, че
сте прави! Има риск да
обидите неоснователно
някого, на когото държите.
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