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Над 60% от работата по НДК
завършена
Подробности на стр. 12-13
темата

На стр. 4-5

Спад на имотните сделки от началото
на годината отчита пазарът

интервю

На стр. 6

Инж. Ернесто Стефанов, експерт в областта на мълниезащитата:

В момента проектантите работят
по невалидни технически критерии

На стр. 8-9

каб

Коя е любимата ви дестинация
за ваканция?

www.bosstore.bg
Следващият брой на вестник “Строителство Имоти” ще излезе на 4 септември 2017 г.
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За 910 дни изграждат участъка
Ябланица ИБоаза от АM „Хемус“

Договорите с изпълнителите на проектирането,
строителството и надзора вече са подписани
910 дни е срокът за изпълнение на обществената поръчка за изграждане
на участъка между п.в.
„Ябланица“ и п.в. „Боаза“
от автомагистрала „Хемус“. От тях 180 дни са за
проектиране, а 730 дни са
за изграждане на обекта.
Това стана ясно по време
на подписването на договорите за строителство
и строителен надзор на
обекта от председателя
на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж.
Дончо Атанасов и инж.
Живко Недев - представител на консорциум „ХВП
Ябланица“ ДЗЗД. Подписи
под този за строителен
надзор положиха представителите на ДЗЗД „Консултанти Хемус 1 - 2016“
Савина Белчева и Алберт
Марко Гомез. В рамките
на проекта е предвидено изграждане на 5 селскостопански подлеза, 2

селскостопански надлеза,
както и подлез при общинския път от Брестница към
пещерата „Съева дупка“.
Ще бъде изградена етапна връзка при километър
87+600 в близост до село
Брестница за връзка с път
I-4 Коритна - Белокопитово. Отсечката ще бъде с
по две ленти за движение
в посока по 4 м, две ленти
за спиране по 3 м, средна
разделителна ивица - 2 м,
водещи ивици и банкети.
По думите на инж. Дончо
Атанасов, най-важно при
изпълнението на проекта
е да се съкратят сроковете
за проектиране. В момента
се извършва и физическото проектиране на 50-те
км между п.в. „Боаза“ и
разклона на второкласния
път II-35, между Ловеч и
Плевен, като строителството му ще бъде разделено на три етапа. Заложената проектна скорост

на движение е 120 км/ч,
което ще осигури икономия с почти 150 млн. лв.
поради отпадането на необходимостта от изграждане на подлези, надлези
и други съоръжения за
преминаване по трасето.
Очаква се в края на 2018 г.
да бъдат завършени техническите проекти, преминатите процедури по ОВОС
и изготвени парцеларните
планове.

Председателят на УС на АПИ инж. Дончо Атанасов и инж. Живко Недев от консорциум “ХВП Ябланица” ДЗЗД подписаха договора за строителство на обекта

Министър Николай Нанков:

Разглеждаме варианти за разширяване на трасето София – Пловдив
Разглеждаме варианти
за разширяване на АМ
„Тракия“ в участъка София - Пловдив с по едно
платно в двете посоки.
Това съобщи министърът
на регионалното развитие
и благоустройството Николай Нанков. Той посо-

чи, че основание за това
дават данните от трафик
камерите, според които
в пиковите летни дни на
2015 г. и 2016 г. преминалите през участъка автомобили са между 32-33
хиляди за денонощие, а
над 37 хил. са отчетени
през най-натоварения ден
- 31 август 2016 г. Вече са
започнали проучвания,
тъй като след четири години ситуацията ще бъде
много тежка, коментира
той и посочи, че пътният

сектор се издържа основно от лекотоварните автомобили, като в последните години тенденцията
е делът им да нараства.
Заложили сме гъвкав модел на тарифиране и правене на политики, като
целим минимум три пъти
да се увеличат приходите
в АПи, обяви Нанков.
Той обърна внимание, че
според един от разработените модели в анализа
на банката приходите от
новата система се очак-

ва да бъдат в размер на
над 1 млрд. лв. още през
първата година. целта е
да достигнем 661 млн.
лв. повече през този период, като парите ще се
разходват само за рехабилитация, ремонт и строителство на нови пътища, уточни министърът.
Разработен е и резервен
вариант, предвиждащ повишаване на винетките
за тежкотоварни автомобили за следващата бюджетна година.

5 млн. лв. за обновяване на площада пред НДК
Около 5 млн. лв. са
отделени за ремонт а
на площада пред НДК,
който е с площ 12,5 дка.
Срокът на изпълнителя на започналия вече
ремонт е до края на годината, но от Столична
община заявиха, че ще
направят всичко възможно да приключи още през
есента.
Проектът и авторският надзор са на „Ателие
Серафимов Архитекти“
ООД, а изпълнител на
обновяването е „Джи Пи
Груп“ АД
Р а б от ат а п р и д ва та входа от нивото на
площада към подлезите
предвиждат демонтаж
на отново разбития парапет на стълбите, подмяна на съществуващия
парапет с нов с подобен
дизайн и на височина от
105 см, подмяна, уякчаване и нова каменна
облицовка на борда, корекция във височините
на стъпалата й.
Седящият парапет на
отвора на централния
фонтан ще бъде демонтиран, като се планира
скрито декоративно осветление. Ще бъде поста-

вен по-висок предпазен
парапет, което ще намали
рисковете от инциденти с
падания.
Планът за ремонта
предвижда и демонтаж
на част от варовикови
плочи при вертикалните
стени на прилежащите
цветарници и техните
шапки. Те ще бъдат обновени, като на местата, където се налага, ще бъдат
поставени нови и здрави
елементи.
Проектът включва и
пешеходен проход около
отвора на големия фонтан и водната каскада,
което според авторите му
ще даде още една гледна
точка към двореца. Предвижда се гранитните
плочи на двете стъпала,
ограждащи като амфитеатър отвора на фонтана,
да бъдат демонтирани. и
за да бъде възможно изграждането на пешеходния пробив с подово, се
предвижда разрушаване
на наклонения сегмент
на каскадата.
Повечето гранитни
плочи на площада ще
бъдат сменени. Първо
всички ще бъдат демонтирани, а след това само

годните ще бъдат използвани отново. Бетоновата
заливка под тях ще бъде
фрезована, като при ремонта няма да се използва тежка строителна техника. Върху заливката,
почистена и с изгладени
неравности, ще се положи съвременна хидроизолация, върху която се
предвижда 5 см защитен бетонен слой. Той ще
е циментно-пясъчната
основа за полагането на
гранитните плочи. Покрай зелените площи ще
има нови бордюри. Предвижда се монтаж на нови
осветителни стълбове до
отворите на двата подлеза и от двете страни на
централния вход. За площада е разработена схема
с ивици за незрящи.
В парка ще се изгради дренажна система.
На бул. „Фр. Нансен“ с
кръстовището с бул. „В.
Левски“ (над тунела) и на
бул. „Витоша“ с кръстовището с бул. „Скобелев“
ще бъдат изградени пешеходни пътеки и перони
на трамвайната спирка.
Още по темата на
стр. 12-13
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Започна рехабилитацията на стената на яз. „Студена“
Иновативната технология, която се прилага под вода, се пробва за първи път в България

Министърът на регионалното развитие и
благоустройството Николай Нанков присъства
на старта на рехабилитацията на стената на
яз. „Студена“. изпълнителят направи демон-

страция на иновативната технология за работа
под вода, която се използва за първи път в
България. Тя дава опция
да не се източва язовирът и той да продължава
да снабдява над 100 000

потребители от Перник
и региона с вода, докато
тече ремонтът. Очаква се рехабилитацията
да приключи в края на
2018 г.
„Намерихме разрешение с метода, прила-

Виртуална реалност В интериорните решения

„Оргахим“ предлага на клиентите да „видят“ как биха изглеждали
цветовете и комбинациите между тях в 3 виртуални стаи, денем и нощем
За първи път в България производителят на
бои „Оргахим“ предлага на потребителите в
магазинната мрежа възможност да „видят“ как
биха изглеждали определени цветове и комбинациите между тях
в три виртуални стаи,
денем и нощем. Преди
окончателно да се спре
на цвят за тониране на
боя, клиентът може да
сложи очилата за виртуална реалност в някой
от 11-те обекта в страната и да потъне в света на
цветовете.

гията дава възможност
да се изпробват комбинации от над 1000 цвята.
Виртуалната реалност
навле зе на глоба лно
ниво в много сектори туризъм, фитнес услуги,
авиация, медицина, архитектура, строителство
и мебели. В България
засега се използва основно от медийни и технологични компании, но
намира приложения и
в рекламни кампании и
промоции, които позволяват на потребителите
да общуват с продукта
по различен начин.

достигне почти 100 млн.
бройки до 2021 г. За
сравнение - през изминалата година са били
доставени малко под 10
млн. такива устройства,
което е увеличение от
10 пъти за по-малко от
5 г.
Обектите, в които се
предлага технологията, са хипермаркети Mr.
Bricolage в София (Ринг
Мол, „Младост“ и „Люлин“), Пловдив, Бургас, Варна, Благоевград
и Плевен, както и във
фирмените магазини на
„Оргахим“ АД в София

Потребителите могат
да избират между три
помещения - всекидневна, спалня и офис, както
и между дневен и нощем режим. 3D техноло-

Нов прогнозен доклад
на IDC сочи, че доставките на очила за VR
(виртуална реалност) и
AR (добавена реалност)
в световен мащаб ще

- на бул. „цар Борис IIІ“
, бл. 50 и на ул. „Борис
Христов“ 2 (входът е на
бул. „Шипченски проход“), и в Русе на ул.
„Борисова“ № 94.

ган от водолази, да не
страдат от безводие потребителите от региона,
включително и индустриални предприятия“,
коментира министърът.
Очаква се с рехабилитацията животът на стената на язовира да бъде
удължен с около 50 г.
Подобни дейности не са
извършвани от изграждането на язовира преди 62 г., каза министър
Нанков и подчерта, че
при 24-часов режим на
експлоатация 365 дни в
годината натовареността му през това време е
била голяма.
Полагането на геомембраната няма да
наруши качествата на
водата за питейно-битови нужди. Предстои
да бъде обрушен бетонът от слабите места по
стената, като освен ремонта й и полагането на
мембраната, водовземната кула ще бъде укр е п е н а с ъ с с тома н о бетонен кожух. Ще се
ремонтират също пречиствателната станция

за питейна вода и отвеждащите водопроводи
от язовира.
„Ако бяхме забавили
ремонта няколко години, той би се оскъпил в
пъти“, подчерта министър Нанков.
Според предст авителите на изпълнителя
на проекта консорциум „Хидроконструкция
- Хидепито Солетанж
Баши Мелялапозо ХБМ
- Карпи“ е избран найдобрият момент за рехабилитация на язовирната стена, защото състоянието й все още не е
критично и дейностите
няма да изискват по-голям финансов ресурс.
Проектът за реконструкция на яз. „Студена“ и рехабилитацията на пречиствателна
станция за питейна вода
към него на обща стойност 32 млн. лв. са част
от големия „Проект за
развитие на общинската инфраструктура“ на
стойност 170 млн. лв.,
който МРРБ изпълнява
от 2010 г. чрез заемно

споразумение от Световната банка. Въз основа на него вече се изготвиха дългосрочната
стратегия за развитие на
ВиК отрасъла и се проектира яз. „Нейковци“
до Трявна, припомни
министър Нанков.
По проекта, за първи път след 30 години,
се изграждат язовирите
„Пловдивци“ и „Луда
Яна“, които са изцяло
нови съоръжения за питейно-битово водоснабдяване. Строителството
на яз. „Пловдивци“ ще
завърши през тази година. Вече са изградени
стената, чашата и пречиствателната станция
за питейна вода и след
около месец ще започнат дейностите по неговото завиряване, информира министърът.
Пусковият срок за яз.
„Луда Яна“, който ще
захранва с питейна вода
около 30 хил. души в
Панагюрище, Пазарджик и Стрелча, пък е
през 2019 г., каза още
той.
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Спад на имотните сделки
Умерена е търговията в големите градове,
Пазарът на имоти в
България продължава
да забавя темповете,
като общият брой на
сделките за страната
отбелязва спад пре з
вто р ото т р и м е с еч и е
спрямо същия пери-

од на 2016 г. От една
страна, намалението се
дължи на забавянето
на ръста на сделките
в най-големите градове. При експлозивното възстановяване на
пазара преди повече

от две години резките ръстове в големите
градове компенсираха
неактивните по-малки
пазари в страната, като
се превърнаха в двигател на целия имотен
сектор. Със забавяне-

Ваканционните жилища са на изгодни цени и са добър вариант за инвестиция
Ваканционните имоти в момента предлагат
много добри възможности за покупка - изгодни цени, голям избор
и достатъчно време за
спокойно взимане на решение, тъй като е отпускарски сезон. Това показват последните данни
на Агенцията за недвижими имоти Bulgarian
Properties. При покупката на ваканционен имот

специалистите съветват
купувачите добре да дефинират целта си. Ако тя
е жилищна за собствено
ползване и лайфстайл,
тогава апартаментите са
добра възможност и то
при добри цени, ниски
такси за поддръжка и налични обзаведени и готови за ползване имоти.
Ако се търси инвестиция
с цел отдаване под наем
и реализиране на доход-

ност, тогава е добре да
се инвестира в по-висок
клас имот, който има повисоки разходи по поддръжка, но и потенциал
да генерира доходност.
Като цяло от началото
на годината обемите на
продажби и цените на
морските имоти се запазват сходни с тези от
миналата година. Подобна е картината и при
планинските курорти,

където също се запазват
тенденциите от миналата година по отношение
на цени, обеми продажби и микс на купувачите.
Подемът при жилищните имоти в големите
градове се усети и при
ваканционните имоти.
ефектът в този сегмент
се изразява в преодоляване на кризата от отлива на руските и британските купувачи, ста-

билизация на цените и
поддържане на стабилен

интерес и обеми продажби.

ПреДлоЖение

Три зони за строеж на небостъргачи в София
Една от зоните за небостъргачи ще е по протежението
на “Цариградско шосе” ,
обяви главният архитект на
столицата Здравко Здравков

В София ще бъдат
обособени три зони за
свободно високо строителство, обяви главният архитект на София
Здравко Здравков пред
бТВ.
Районите с високи
сгради ще представляват ситита, които ще

гарантират запазване на
гледката към планината на столичани. Освен
това обособяването на
зоните ще запази изискването на височина в
останалата част от града от 75 м, коментира
той.
едната зона ще е по

протежението на бул.
„цариградско шо се“,
другата по бул. „царица
Йоана“ до Околовръстното и третата - до централна гара.
Здравков обясни, че
общината вече е представила промените в
Закона за устройство-

то и застрояването на
столичната община на
депутатите и се надяват
парламентът да ги приеме. Главният архитект
добави, че до момента е
издал едно разрешение
за небо стъргач - 202
метра сграда на „Скай
форт“ до експоцентъра.
има инвестиционни
намерения и за терен в
близост до „Пирогов“.
За спорния строеж на
бул. „Черни връх“ се очаква да приключат административните производства.

ния кв. „Дружба“ срещу застрояване на зелена площ край езерото
Здравков каза, че подобни „тиктакащи бомби“
са били заложени след
реституцията в столичните квартали. Подобни
казуси има и в други
райони и архитектът
поясни, че общината
може да предложи на
инвеститорите замяна
на имотите. „В плана
на „Дружба“ е отредено
там да има парк, после
се потвърждава с Общия устройствен план

Небостъргачите в столицата ще стават повече, но тези
сгради може да се окажат проблем за трафика в града

Столичният общински съвет ще има
контрол върху строителството на високите
сгради в града, стана
ясно още от думите на
главния архитект.
По повод проте ста
на жителите на столич-

(ОУП) да има строителство. искаме това
да остане част от парка
и ще говорим със собствениците. Към 2001
година теренът е бил
част от зелената система на града“, допълни
Здравков.
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от началото на годината отчита пазарът
но има скок на ипотеките
то на големите пазари обаче картината се
променя и неактивните
малки населени места
отново заемат по-видим дял. Други фактори, които влияят върху
данните, са продължаващите сделки за имоти в строеж, които не
се отчитат никъде до

окончателното им изповядване, както и забавящата се активност
на купувачите. Хората,
които отлагаха покупката на жилище заради
кризата, вече придобиха имот, парите на
вложителите от КТБ са
също оползотворени и
вложени. Остават мла-

дите семейства и някои инвеститори, които
търсят алтернатива на
депозитите. Делът на
депозитите в банките
обаче, с които би могло
да се направи такава
инвестиция, не е особено голям.
Междувременно при
ипотеките продължават
да се отчитат силни ръстове, което е индикация за силна активност

по рефинансиране заради по-изгодните лихвени нива в момента.
Общият брой сделки, отчетени от Агенцията по вписванията,
за второто т риме с ечие е 54 613. Това е
с 47% повече спрямо
обичайно неактивното
първо тримесечие, но
с 2,8% по-малко спрямо второто тримесечие
на 2016 г. За първата

половина на годината сделките достигат
93 674, което е с 5,5%
по-малко спрямо същия период на миналата година.
изтеглените ипотеки
пък за периода априлюни са се увеличили с
почти 39% спрямо първото триме сечие. На
годишна база ръстът
достига 30,8%.
В София броят на

сделките нараства с
почти 9% на годишна база, а ипотеките
с 31%. В Пловдив на
годишна база сделките
скачат с близо 8%, а
при ипотеките ръстът
е 24%. В третия по големина град Варна за
периода януари-юни
спрямо същия период на миналата година
броят на сделките е нараснал с 3,2%.

Предлагането на офис площи превишава търсенето
След силния спад в
началото на годината
свободните площи отчитат лек ръст като дял
от общия инвентар, до
9,4% към края на юни
2017 г., според изследване на пазара на офис
площи на MBL|CBRE.
Незаетите клас А и
Б офис площи в София
към декември са 168 000
кв. м, което е ръст от
10 000 кв. м спрямо пър-

вото тримесечие. Търсенето продължава да
се запазва на нивата от
последните 3 години,
като новонаетите площи
за второто тримесечие
възлизат на 29 000 кв. м,
а нетното усвояване на
15 500 кв. м. Най-предпочитани продължават
да бъдат зоните на булевард „цариградско
шосе“ и Лозенец/Хладилника, където висо-

ката степен на отдадени площи на ранна фаза
от проекта се запазва.
Като тенденция през
последните месеци се
отчита, че предлагането нараства с темпове,
изпреварващи търсенето
- около 320 000 кв. м са
в строеж в момента, от
които близо 260 000 кв.
м са планирани да бъдат
завършени до края на
2018 г. В допълнение се

планират още близо 300
000 кв. м, като строителството на 115 000 кв. м от
тях се очаква да стартира
скоро и да бъдат завършени в периода 20192020 г. Това се очаква
да доведе до постепенно
балансиране и насищане
на пазара, което съответно ще се отрази върху наемните нива, които
би могло да се очаква да
претърпят известен спад.

слеД 10 г. отлагане

Обявиха обществена поръчка за ремонт на сграда за
Административен съд – Велико Търново

Председателят на Административен съд - Велико
Търново Георги Чемширов очаква скоро магистратите да работят в обновената сграда, която от години
пустее и чака ремонт

Лилия ЛОЗАНОВА
Д е с ет години след
създаването на Административен съд - Велико
Търново и пет години
след закупуване на сграда за дейността му има
надежда работещите в
съдебната институция да
се преместят в нея.
В момента достъпът
до помещенията, в които са настанени над 40
съдии и съдебни служители, е затруднен, тъй
като около сградата има
разбита инфраструктура
и буйна растителност.
Поради липса на място
в Административен съд
- Велико Търново има
само две малки заседателни зали. В коридора
са изнесени информационен център и регистра-

тура, а специализирана
стая за адвокати няма.
Някои от работните кабинети се споделят от
шест и повече души.
След като управлението и стопанисването на
недвижимите имоти на
съдебната власт беше
прехвърлено от Министерството на правосъдието на Висшия съдебен съвет, на 7.07.2017
г. е обявена обществена поръчка - открита
процедура, с предмет
„извършване на строително-монтажни работи в сгради на органите
на съдебната власт по
шест обособени позиции“. Втората обособена
позиция касае именно
извършване на о сновен ремонт на сграда
за нуждите на Административен съд - Велико

Търново.
Според посочените от
съвета критерии за възлагане най-голяма тежест има техническото
предложение на участника за изпълнение на
поръчката, на второ място е цената и на трето
- предложеният срок за
изпълнение. Прогнозната стойност на тази позиция е 1 600 000 лв. без

ДДС. Според възложителя максималният срок за
изпълнение на предмета
на поръчката е до 360
календарни дни, а найкраткият реален срок до 180 календарни дни.
Подробна информация,
включително обявлението, техническите спецификации и изискванията
към кандидатите са публикувани на интернет

страницата на Висшия
съдебен съвет.
Обявяването на тази
обществена поръчка е
първата реална стъпка за отстраняване на
дългогодишния сграден
проблем и подобряване
на условията за работа в Административен
съд - Велико Търново,
коментират от администрацията.

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
Мълниите „наковални“ могат да ударят
земята на 50 мили от точката на бурята

Мит е, че ако не вали и няма облаци
над нас, сме в безопасност

Инж. Ернесто Стефанов, експерт в областта на мълниезащитата:

В момента проектантите работят
по невалидни технически критерии

В Наредба 4 не са включени новите изисквания в актуализирания френски стандарт
Разговаря
Виолета ВЛАСТАНОВА
- Инж. Стефанов, в сезона
на летните бури няма как да
не поставим отново въпроса
за това много ли са сградите
у нас, застрашени от мълнии,
и какво е състоянието на
мълниезащитните системи
на зданията?
- В България има голям
процент сгради, които са застрашени от поразяване от
мълнии, тъй като нямат инсталирани мълниезащитни системи или състоянието им не е
добро. В действителност някои
компоненти могат да загубят
ефикасността си в течение на
времето, например механични деформации (смазани или
сплескани проводници) поради преминаването на тока
на мълния, корозия, неблагоприятни атмосферни влияния,
прекъснати токоотводи, високи
стойности на съпротивлението
на заземителите и др. Механическите и електрическите
характеристики на една мълниезащитна уредба трябва да
се поддържат постоянно с цел
да отговарят на нормативите и
ефективността на цялата система. Мога да кажа, че в селата
почти 100% от жилищните
сгради нямат мълниезащита.
- Какви щети причиняват
мълниите?
- Мълниите ежегодно нанасят огромни поражения. Те
причиняват щети (пожари или
икономически загуби) на сгради и във вътрешността им,
както и повреди, свързани с
електрическите и електронните системи.
Най-страшни са обаче пораженията, които нанасят върху
живи същества, намиращи се в
сградите или в близост до тях.
Някои от случаите могат да бъдат дори фатални. Така че, за
да се намалят щетите, трябва
и рисковете да се сведат до минимум и да се вземат нужните
мерки за защита.
- Защо е важно всяка сграда да има изградена мълниезащита и как да преценим

И н ж . Е р н ес то Н о р и е га Стефанов е дипломиран
електроинженер и магистър.
Специалист е в областта на
мълниезащитата, заземяването, качеството на енергия,
електрохимичната защита
от корозия и електромагнитната съвместимост. Представя свои научни разработки на редица технически конгреси в страни като Бразилия, Аржентина, Колумбия,
Куба, Полша, Венецуела и др.
Участва като гост-лектор в
различни курсове и семинари.
През 2011г. представя България на първия симпозиум на
Асоциацията по мълниезащита (International Lightning
Protection Association 1st
Symposium), провел се в град
Валенсия, Испания. Автор на
книгата „Мълниезащита на
фотоволтаични, вятърни и
хибридни централи“, издадена през 2013 г.
каква система трябва да се
инсталира?
- Всичко зависи от няколко
фактора: ниво на изградената
мълниезащита според предварително направената оценка на риска от поражения на
мълнии; местоположението на
сградата и нейните размери
(ширина, дължина и височина); вида на почвата около самата сграда; покривът дали е
плосък или скатен и др.
- На кого е поверена отговорността за мълниезащитните уредби?
- има един сериозен проблем и това е, че отговорността
за мълниезащитните уредби е
поверена на собствениците на
сградите, а това е установено
от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в наредба от 2011
година. Собствениците на тези
сгради дори не знаят дали имат
гръмоотводи и дали уредбата
за мълниезащитата действа
ефективно или не. Никой не
проверява състоянието на компонентите или елементите, ко-

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

ито се използват при изпълнението на една мълниезащитна
или заземителна уредба.
- Да разбираме ли, че оттогава не са актуализирани
критериите за проектиране
на мълниезащитни уредби, и
днес те съвпадат ли с международните стандарти?
- В България има една наредба за мълниезащита, издадена през 2010 г. Това е Наредба 4 за мълниезащита на
сгради, външни съоръжения и
открити пространства. В нея,
въпреки че има няколко технически критерии, взаимствани
от европейския стандарт БДС
EN 62305, има много неактуални критерии, които са били
написани от старата Наредба
8. Освен това новата Наредба
4 не включва новите критерии
и изисквания в актуализирания
френски стандарт NFC 17-1022011 г. при използване на мълниеприемници с изпреварващо
действие. Това означава, че в
момента проектанти изпълняват техните проекти според
стари технически и невалидни
критерии.
- А защо е необходимо всеки дом да има защита от пренапрежение?
- Днес няма места по света,
където да липсват инциденти
и загуби от атмосферни и комутационни пренапрежения.
Мълниите са една от основните причини за това. Днешното електронно оборудване
е по-компактно, по-бързо и

по-чувствително на пренапрежения, отколкото старото поколение електронно оборудване.
Големият брой свързани помежду си устройства за контрол и комуникации увеличава
още повече тяхната уязвимост
и чувствителност. Без защита
от пренапрежения в електрическите табла пиковата вълна ще
намери друг път към земята. В
много случаи този път е през
електрическата и електронната
апаратура. Ако нивото на издръжливост на компонентите
на електронното оборудване
е по-ниско от нивото на пренапрежение, тогава високите
стойности на тока ще преминат през чувствителните електронни системи и ще доведат
до тяхното повреждане.
- Кои са факторите, които
трябва да бъдат отчетени
при правилното проектиране
на една заземителна система?
- Много са факторите, които
трябва да бъдат отчетени за
правилното проектиране на
една заземителна система и
адекватната й инсталация. В
този смисъл от инженерната
практика най-общо може да
се каже - да не се избира найевтиният вариант. Да не се
пестят разходите за поддръжка
и последващ мониторинг на
заземителните системи.
За да проектира едно ефективно и надеждно заземление, всеки проектант трябва да
обърне внимание на няколко

детайла. Първо, да съобрази
вида на почвата на мястото,
където ще се изгради заземлението, и нейното специфично
съпротивление. Специфичното съпротивление на терена
е факторът, определящ какво
ще е земното съпротивление
на даден заземител и на каква
дълбочина трябва да бъде поставен той, за да се достигне
ниска стойност на земно съпротивление. Нужно е да се
вземат под внимание и коефициент pH на терена, достъпна
площ за изграждане на заземяване, срок на годност на заземяване и допирно и крачно напрежение при ток на повреда.
- Има ли достатъчно кадри
в областта на проектирането
на мълниезащитни системи?
- има много електропроектанти в България, които проектират мълниезащитни системи,
но мога да кажа, че голям процент от проектите имат недостатъци и технически грешки. Много от проектантите
прилагат в техните проекти
стари критерии и техническа
документация. До момента в
България липсват нормативи и
техническа литература (книги)
за проектиране на мълниезащитни и заземителни уредби
за подстанции с високо и средно напрежение, телекомуникационни системи и електронно
оборудване, фотоволтаични
централи, дата центри и др.
Продължава на стр. 10
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МЛАДиТе В БРАНША
Арх. Гергана Павлова:

Архитектурата е пресечна точка на много изкуства
Сътрудничеството между талантливи хора от различни професии е положително за всички
Гергана Павлова е
родена на 13.05.1988
г. в София. Завършва Първа английска
езикова гимназия, а
висшето си образование продължава
в Университета по
архитектура, строителство и геодезия, специалност
„Архитектура“.
През 2013 г. завършва катедра „Обществени сгради“.
В началото на проф ес и о н а л н а т а с и
реализация работи
като и н тери ор ен
дизайнер, а от 3 години е част от Архитектурно Бюро
Кутищеви. Работи
активно по всички
фази на проектиране и визуализиране
на проекти - интериорни и архитектурни, жилищни и
обществени. В свободното си време се
развива в сферата
на архитектурната
визуализация и архитектурна фотография. Реализира и
свои собствени проекти.

- Защо избрахте да се реализирате в България?
- Професионалният път на
всеки зависи от личните способности, отдадеността и желанието за развитие и смятам, че
професионалната реализация
е възможна навсякъде. Още
след дипломирането си реших
да се реализирам в България,
тъй като виждам проблемите
в градската среда и искрено
желая да допринеса за решаването на някои от тях.
ценното за мен в професията е възможността непрекъснато да се развивам и да
уча, затова самостоятелните ми
разработки често са свързани с
участия в международни и национални конкурси.
Вярвам, че като архитекти
сме длъжни да участваме активно и посредством добри
примери във формирането на
стил и съвременен поглед към
архитектурната среда не само
за нашите сънародници, но и в
световен мащаб.
- Какви са трудностите, с
които се сблъсквате във Вашата работа?
- В архитектурната професия има немалко предизвикателства, тъй като самата тя е
много комплексна, но именно
това я прави интригуваща и
разнообразна. От една страна,
са търсенето на индивидуа-

лен подход и креативност към
всеки нов проект и необходимостта да спечелиш доверието
на клиента, от друга - комуникацията с проектанти от всички
специалности и намирането
на баланс при изпълнението
така, че крайният продукт да
удовлетворява всички страни и
да представлява една по-стойностна архитектура.
именно чрез подобряване
качеството на услугата считам,
че повече хора ще оценят необходимостта от специалисти
при следващите си проекти.
- В каква обществена кауза във Вашия град бихте се
включили?
- Архитектурата е пресечна точка на много изкуства и
смятам, че сътрудничеството
между талантливи хора от различни професионални сфери е
положително за всички.
Бих подкрепила всяка инициатива, която насърчава обмена на опит и идеи между хора
на изкуството.
По време на следването си
участвах в инициативи на сдружение „Трансформатори“ и
САБ и отново бих се включила
в каузи, подкрепящи запазването или реставрирането на
ценни сгради и паметници на
културата, както и създаването
и подобряването на обществени пространства.

Проекти

Частна резиденция, София, студио АБК

Частна резиденция, София, студио АБК

Интериорен проект на частна резиденция, София, студио АБК

Интериорен проект на частна къща в затворен комплекс, област София
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Коя е любимата ви дестинация
Арх. Любомир Георгиев, РК на КАБ - София-град:

Август при мен ще е
доста ангажиран с работа

Дали ще намеря врем е д а п оч и ва м то ва
лято? Ако почивката е
повече от три дена - не!
Повече от уикенд няма

как да си го позволя.
Ако говорим за предпочитания между море и
планина, категорично
съм за планина, на някое по-тихо и изолирано
място. Донякъде това
е и заради промяната
в професионалните ми
ангажименти в сферата
на градоустройството
и градското планиране
(б.а. - наскоро арх. Георгиев спечели конкурса
за директор на столичното общинско предприятие „СофпроектОГП“, което работи по
новия Общ устройствен

план на столицата). Август месец при мен ще
е доста ангажиран с работа.
Наистина, през тази
година няма да се проведе международният
фестивал за архитектура
One Architecture Week в
Пловдив. Но аз вече не
съм директор на фестивала и нямам представа какви са плановете за него на фондация
„едно“, която го организира. В този период на
миналата година се занимавах с неговата подготовка. Сега вече не.

Курс „Сертифициран дизайнер на пасивни сгради“
Камарата на архитектите в България, Пассив
хаус и УАСГ организират курс „Сертифициран дизайнер на пасивни сгради“. Oбучението
е с продължителност 5
дни (от 1 до 5 август) и
е предназначено за архитекти, които биха желали
да получат солидна основа от знания, необходими
за проектирането на пасивни сгради. След преминаване на курса участниците могат да се явят
на изпит за сертификат

и да получат международно признатата титла
„Сертифициран дизайнер на пасивни сгради“.
Сертификатът се издава
от института за пасивни
сгради в Дармщат, Германия.
Теми, които ще се изучават по време на курса: Въведение в стандарта за пасивните сгради;
Сградна обвивка; Въздухонепроницаемост; Прозорци за пасивна сграда;
Проектиране без термомостове; Термографски
изображения и тест за
въздухонепроницаемост;
Вентилация на пасивната сграда; Строителен
надзор и контрол на ка-

чеството; Oтопление; Генериране на топлина и
доставка; Температурни
разлики; икономика на
пасивните сгради.
Участниците в обучението ще получат учебни материали (над 1000
цветни страници).
Двудневен интензивен
подготвителен семинар
за подготовка за изпита
„Сертифициран дизайнер
на пасивни сгради“ ще се
проведе на 7 и 8 август
в Университета по архитектура, строителство и
геодезия (УАСГ), София.
Семинарът е предназначен за участници, които планират да се явят
на изпит за сертификат.

Обучението се предлага
само в пакет с изпита за
сертификат. По време на
двата дни участниците
ще решават тестове и задачи, с които се цели да
им се помогне за успешното вземане на изпита.
Всеки участник ще получи книжка със задачи
и решения и примерен
тест. изпитът ще се проведе на 7 октомври 2017
г. в София.
Лектор: арх. Гергана
Барабонкова - LEED AP
- сертифициран лектор
към института за пасивни сгради (Passivhaus
Institut) в Дармщат, Германия.
За регистрация и

записване: office@
eplusinternational.com
Пасивните сгради са
суперизолирани, почти
херметични. Те използват
до 90% по-малко енергия за отопление и охлаждане от построените
по традиционния начин
сгради. Термомостовете
в тях са сведени до минимум, за да се намалят топлинните загуби. Пасивните сгради имат вентилационна система с рекуператор за оползотворяване и възстановяване на
енергията, балансирано
и постоянно подаване на
свеж въздух. Концепцията за пасивните сгради
включва един цялостен

подход за изграждането
на икономични, качествени, здравословни и устойчиви сгради.
Към момента има над
5 6 0 0 с е рт и ф и ц и р а н и
дизайнери на пасивни
сгради в света. След успешно представяне на
изпита участниците в
обучението ще получат
международен сертификат, издаден от института за пасивни сгради
в Дармщат, Германия,
и имената им ще бъдат
вписани в международния регистър за сертифицирани дизайнери на
пасивни сгради (http://
www.passivhausplaner.eu/
mitgliederdatenbank.php).
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за ваканция?
Арх. Александър Василев, РК на КАБ - Стара Загора:

Чета неща, които ме обогатяват и
дават нови хоризонти

От години предпочитам да не почивам през
юли и август. На Българското Черноморие тогава
ми е малко тясно и горещо. Не го приемам като
почивка, а и купонът,
който тук се предлага, не
ми допада. Предпочитам
юни или септември, в
краен случай. В България харесвам морето на
север заради по-малкото
туристи. Но напоследък,

признавам си, избягвам
българското море и ходя
в Гърция поради ред
причини. Най-вече заради нивото на обслужване
и спокойствието.
иначе намирам време
и се старая да си осигуря почивка. Няма как
по друг начин да се заредя за работа. Свиря в
една група - „Кота 0“,
спортувам, играя понякога волейбол... Ходя и по
планини, но все по-рядко
и то най-вече заради семейни ангажименти.
Донякъде напоследък
профе сиона лните ми
интереси се фокусират
върху интериорния дизайн. Но в никакъв случай не го отделям от ар-

хитектурата и не мога
да кажа, че само с това
се занимавам. Стремя
се да чета неща, които
цялостно ме обогатяват
и ми дават нови хоризонти, нова концепция
за различни неща. Честно казано, дори специализираната литература
по интериорен дизайн
малко ме отегчава. В началото, когато човек е
по-млад, е важно да се
научат правилата. Сега
ми трябва вдъхновение,
по-философски поглед и
преценка. Търся световната практика. Като цяло
това е типът професионална информация, която
предпочитам да следя в
свободното си време.

Арх. Деан Стефанов, архитектурно бюро Кутищеви:

Ще съчетая планината с морето

ПрисЪстВие

Архитектът на новия стадион „Камп Ноу“
за първи път в България
Архитектът на новия
стадион „Камп Ноу“ в
Барселона Такейюки Катсуя за първи път ще посети България. Той ще
бъде и специален лектор на Международна
фасадна конференция,

организирана от еТеМ,
която ще се състои на 21
октомври 2017 г. Тази
година организаторите
от еТеМ отново са си
поставили за цел да дадат трибуна на водещи
имена в проектирането,
които да представят последните тенденции и
иновации в дизайна и фасадния инженеринг. Подробна програма на събитието, информация за водещите лектори и пане-

ли може да намерите на
сайта на конференцията www.facadeconference.com

Вече правя планове за
ваканцията и като цяло
смятам да съчетая планината и морето. Тази
година избрахме да почиваме у нас, тъй като
със съпругата ми имаме

радостно събитие - очакваме бебе. Затова и предпочетохме да останем на
родното Черноморие. Не
искаме да рискуваме с
по-далечни дестинации,
макар че имахме желание да попътуваме. Но
сметнахме, че е по-добре
да се отдадем на пълен
релакс и да се заредим с
повечко сили и енергия,
тъй като ще са ни нужни
занапред.
Аз съм от Бургас, което предполага, че познавам добре нашите
курорти. Оказа се обаче,
че изобщо не е така. Миналата година за първи

път посетих места като
къмпинг „Градина“ и
„Дюни“ и бях изключително впечатлен. Това са
уникални кътчета, с чисти плажове и много красива природа. Тъжното
обаче е, че през последните години посегнаха и
на тези защитени зони.
Започна се едно безразборно строителство,
което не знам докога ще
продължи и до какво ще
доведе. Аз лично съм
доста притеснен и като
човек от бранша няма
как да не реагирам и да
не изкажа тревогата си
от този факт.
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Коя е любимата ви
дестинация за ваканция?
Инж. Светлана Николчева, зам.-председател на
РК на КИИП:

Инж. Кирил Кърлиев, РК на КИИП - Варна:

В куфара ще сложа книги, но не
В Лондон винаги
откривам нещо ново и професионална литература

Не съм най-подходящият събеседник на тема
почивки и ваканция, защото съм работохолик.
Но, естествено, си имам
предпочитана дестинация при любими хора.
Вече съм планирала и
съм организирала пътуването до там. Лондон е
любимият ми град, той
наистина е уникален и
атмосферата му не може
да се сравни с никой

друг град по света. А и
от десет години дъщеря ми жевее там, което
го прави моя фаворит
за почивка. Ходила съм
многократно, познавам
града, много неща съм
разгледала, но има и
още, и още...
Вече си имам и любими местенца, на които не
пропускам да се върна
при всяко следващо пътуване.

Например Британският музей в Лондон е такова място. Световната
култура е събрана там,
неслучайно е един от
най-богатите и най-посещавани музеи в света.
При всяко ходене го посещавам и винаги има
какво още да видя. Няма
да го пропусна и сега.
Връщем се много заредена и щастлива след
такава ваканция.

и аз, и екипът, с който
работя, ще намерим време за почивка. Дори вече
е уредено. Почивката е
нещо задължително. Ако
човек не разпуска, постепенно губи работоспособност. Пред последните месеци работихме
основно по промишлени обекти, по няколко
многофамилни жилищни
сгради, ремонти... Разнообразно, в определени
периоди и напрегнато.

Фен съм на морето и
тази година ще ходим в
Гърция. А иначе за варненци е задължително в
годината да имат по една
почивка на планина, за
да се смени климатът.
Особено за децата това
е много полезно, препоръчват го и лекарите.
Харесва ми да съм в Родопите, най-вече в района на Чепеларе.
Мога да кажа за себе
си, че съм книгоман.

Чета всичко и по много и книги, и списания. Но
предпочитанията ми са
към научната фантастика - кара ме да мисля и
в същото време ме разтоварва. Драматичните
четива не са особено за
мен. Със сигурност обаче по време на отпуската
няма да взема със себе
си професионална литература. искам наистина
да си почина от работата.

Инж. Ернесто Стефанов, експерт в областта на мълниезащитата:

В момента проектантите работят по невалидни технически критерии

Продължение от стр. 6
- Инж. Стефанов, периодично провеждате
обучения и семинари
с п р ед с т а в и т е л и н а
КИИП. С какво са полезни те?
- Да, нашата фирма
всяка година организира
обучения на представители на КииП. До момента сме обучили над
200 електропроектанти
от цялата страна. Тази
година направихме обучения в София и в Пловдив. По време на тези
обучения споделяме нашия опит и KNOW HOW
с всичките участници,
специално електроинженери и електропроектан-

ти. Даваме им актуална
техническа информация,
софтуери за изчисления
и книги, издадени от
нашата фирма. Аз съм
автор на първата книга за мълниезащита в
България със заглавие
„Мълниезащита на фовотолтаични, вятърни и
хибридни централи“.
- Има много информация в интернет,
свързана с правилата,
които трябва да спазваме по време на буря.
Кои от тях са истина?
- Да, наистина има
много информация за
това какво трябва и какво не трябва да правим
по време на буря и ако
позволите, мога да спо-

деля някои от митовете
и истините за мълниите.
Мит е например, че ако
не вали или няма облаци
над нас, сме в безопасност от мълниите. Но
е истина, че мълниите
могат да удрят места на
3 мили далеч от бурята
или облака. Мълнии тип
„болт от небето“, които
обикновено излизат от
задната страна на облака
при гръмотевични бури,
пътуват сравнително голямо разстояние - 10-15
мили, в чист въздух, далеч от буреносния облак, а след това удрят
земята. Мълниите „наковални“, от своя страна,
могат да ударят земята
на 50 мили от точката

на бурята под екстремни
обстоятелства. Мълниите, които се образуват
в облаците, могат и да
преминат разстояние над
100 мили от гръмотевичната буря, преди да
ударят земята. Мит е и
че структури, които съдържат метал или метални предмети върху
нашето тяло (бижута,
часовници, очила, раници, телефони и т.н.),
привличат мълниите. Но
е вярно, че височината,
елементите с остра форма и изолираните обекти
са факторите, които определят къде ще удари
мълнията. Наличието на
малки метални елементи върху нашето тяло

няма сериозно влияние
върху привличането на
мълнии. Планините са
каменисти, но ги удрят
множество мълнии всяка
година. Когато се задава
буря, не бива да хабим
времето си в това да махаме металните предмети от себе си, а трябва да
вземем правилните мерки за безопасност - да
не стоим близо до дълги
метални обекти (огради,
кули, парапети, релси,
превозни средства и др.).
Въпреки че мълнията
може да не удари тези
обекти, тя може да индуцира в тях високо напрежение от дълго разстояние (над 100 ярда) и
да се получи токов удар.

Много хора си мислят,
че когато са вкъщи, са
в безопасност. Но това
не е съвсем така. Къщата е безопасно място,
но просто да сте вътре,
не е достатъчно. Трябва
да сте на разстояние от
жични телефони, електрически инсталации,
жици, тв кабели, водопроводи (включител но пластмасови тръби
с вода в тях), метални
врати или рамки на прозорци. Не бива да стоите
и близо до прозореца,
за да гледате мълниите.
Ако сте у дома, най-добре е да изберете някоя
вътрешна стая. Това е
най-добрият вариант за
вашата сигурност.
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иНВеСТиции

Вече имаме ледена пързалка
на брега на Черно море
Уникалното съоръжение е трето в света
след тези в Сочи и Дубай

Уникална за България и европа закрита ледена пързалка с
олимпийски размери
вече има в Кранево - на
брега на Черно море.
П ъ р з а л кат а , коя то е
третата подобна в свет а след те зи в Сочи
и Дубай, се намира в
комплекс „Терма еКО“,
част от който е и петзвезден хотел. Министърът на туризма Николина Ангелкова присъства
на откриването на съоръжението. Там вече
тренират състезатели
от различни страни, но
базата ще е достъпна и
за жителите и гостите
на района.
З а о б р а б от кат а н а
леда на пързалката е
закупена ролба на стойност над 200 000 евро.
Тя е предпочетена за-

р а д и р а б о т ат а й н а
ток, което е възможно
най-щадящо за околната среда и природата.
Топлият въздух, който
се отделя при работата
на климатичната система на пързалката, се
използва за подгряване
на открития и закрития
басейн с олимпийски
размери, които също са
част от спортния комплекс. Той включва още
зала за художествени
тренировки, терени за
игра за различни спор-

тове, както и специализиран фитнес център и
отделение за рехабилитация на спортисти и
гости.
инве стицията е на
стойност над 50 млн.
евро, а инве ститорът
преди дни дари на община Балчик асфалтов

път на стойност 400 000
евро. Комплексът осигурява трудова заетост
н а д е с е т к и бъ л г а р и .
Министърът на туризма
Николина Ангелкова
коментира, че изградената материална база
съчетава морски, балнео, СПА, конгресен,

спортен и други видове
туризъм и е нагледно
доказателство за найактуалните тенденции
за устойчивото развитие на сектора, както и
привличането на висока
категория потребители.
Проектът в Кранево
предвижда и нови инвестиции през 2018 г.
Ще се изграждат специални корпуси за подготовка и възстановяване
на отбори и други специализирани съоръжения за активен отдих.
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Над 60% от работата по НД
Над 60% от дейностите по ремонта на НДК са изпълнени. Това обяви неотдавна министърът на културата Боил
Банов. Според него има забавяне от първоначалните графици
и работата няма да бъде завършена на 30 октомври или на 10
ноември, но това в случая не било драматично. По думите му,
основната задача на министерството е завършването на ремонтите в НДК, свързани с председателството на Съвета на
Европа, като те трябва да приключат в срок и да са в законообразна форма.
Катя КОСТОВА
Хронологият а назад сочи, че първоначалният бюджет от 17
млн. лв. за ремонт на
сградата и подготовка
за председателството
на Съвета на еС е от-

пуснат през август миналата година. Средствата бяха разпределени в т ри о сновни
обществени поръчки
- за доставка на конгре сно-конферентна
техника, за проектиране и преустройство
на сградата на НДК и

Бюджетът удвоен, но строителят чака па

на НДК с
до почти 4
като в тази
с е включв
сираните о
на община
околното пр
на НДК. По
след отпус
първата сум
густ 2016 г.
промяна, к

за строителен надзор
на ремонта. Те са спечелени съответно от
„Динакорд България“,
„Галчев инженеринг“
и „С Консулт“.
и в трите процедури
има съществени пропуски, показва междинен доклад от одитор-

Врем

ската фирма. Поръчките са имали неясни
критерии, оценявани
са от некомпетентно
жури и са продължавали въпреки процедурните нарушения, констатират одиторите.
Проверката е поръчана
на 12 юни. Първият
анализ е бил готов на
26 юни - деня, в който

бившият вече директор на НДК Мирослав
Боршош беше отстранен от ръководството
на държавното дружество. След това той
бе върнат на поста, но
подаде оставка, докато
траят проверките.
Одитът разкрива
още, че победителят
в търга за ремонта -

„Галчев инженеринг“,
както и още две фирми, кандидатствали в
търга, е трябвало да
бъдат отстранени заради прекомерно високи цени. Вместо това
„Галчев“ печели с цена
2,5 млн. лв. над прогнозната от 14 млн. лв.
Впо следствие бюджетът за ремонта

Заемалит
ския пост
през минал
чалото на
на са изсл
Временнат
тарна ком
тановяване
обстоятелст
ходването
предостав
на НДК за
на българс
седателство
на европей
Освен Мир
шош и пр

Палежът на крана отлага демонтира
на паметника „1300 години България
Най-малко със седмица ще се забави графикът на демонтажа
на паметника „1300 години България“ в северозападния край на пл.
„България“ до НДК,
близо до кръстовището
на булевардите „Патриарх евтимий“ и „Фр.
Нансен“. Причината е
вандалският палеж на
крана на фирма „Софиневст“, който работеше
на обекта. Машината
струва към 1 млн. лв.
и е била използвана
след аварията на гара
Хитрино за вдигане на
цистерните.
Решението на Столичния общински съвет за премахването на
паметника „1300 години България" пред
НДК е от преди три
години (2014 г.), но неколкократно беше обжалвано пред съда от
неговия автор. След
дългогодишни спорове
около останките пред
НДК преди дни Столична община започна
премахването му. Плановете предвиждаха
демонтажът на саморазрушилата се конструкцията да завърши пре-

ди началото на учебната година.
историята на паметника показва, че няколко години след откриването му през 1981 г.
липсва разрешението
за експлоатация. експерти са установили,
че той е опасен. Но цялостна преоблицовка
така и не е извършена.

През 1989 г. шефът на
НДК предупреждава за
тревожното състояние
на монумента и падналите плочи. Откакто
той е изграден, вече 36
години, конструкцията и облицовката не
са ремонтирани нито
веднъж.
Демонтажът на паметника по първона-

чални сметк
да излезе 4
За изпълнен
изисква сп
рана техни
България е м
Плановет
лична общ
виждат да б
новен паме
загиналите
пехотен по

На първо време до възстановяване на войнишкия мемориал на мястото
върната статуята на лъва
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ДК завършена

ари, а изпълнението на графика изостава

с е р а зд у ва
40 млн. лв.,
и цифра не
ват финанот Столичремонти на
ространство
очти година
скането на
ма през авг. основната
която може

да се види по коридорите и фоайетата на
сградата, е полагането
на огромни количества
гранитогрес с шарка
на мрамор.
Някои твърдят, че на
практика ремонтът на
НДК засега се прави
без цялостен проект.
За такъв имало идея
през пролетта на ми-

налата година, когато
ръководството на двореца стартира първа
процедура за 12,8 млн.
лв. По онова време се
планира ло да бъдат
с ъ зд а д е н и т ех н и ч е ски и работен проект.
Тогава обаче заради
плановете на Великобритания да напусне
евросъюза българско-

то председателство бе
изтеглено с 6 месеца
по-рано, а търгът на
НДК беше спрян. В
аргументите за тази
мярка се подчертаваше
несъобразеното обстоятелство, че времето
и финансовите ресурси за подготовката на
о сновната сграда за
нуждите на председа-

менната комисия в НС ще нищи скандалите

те директорна двореца
лата и от натази годилушани във
та парламенисия за усе на факти и
тва при разна средства,
вени целево
а подготовка
ското предо на Съвета
йския съюз.
рослав Борредше стве -

ничката му Оли Груева
отговори дават и други бивши директори и
членове на управата на
НДК.
Временнат а парламентарна комисия,
която трябва да установи как са харчени
парите за подготовката
на НДК за българското
председателство на Съвета на еС, най-вероятно няма да приключи
работата си до края на
юли, както беше предвидено.

Комисията изслуша
на закрито заседание
главния прокурор Сотир цацаров, председателя на ДАНС Димитър Георгиев и директора на Агенцията
за държавна финансова инспекция Георги
Начев. Стана ясно, че
сигналът до ДАНС за
нередно сти в НДК е
подаден на 7 февруари от бивш служител
на НДК и че наблюдаващите прокурори
са решили да извикат

друг бивш директор на
двореца - Оли Груева,
като свидетел, както и
Деница Златева - вицепремиер в служебното
правителство на Огнян
Герджиков. В началото
на миналата седмица
стана изве стно още,
че по казуса НДК на
разпит прокуратурата
ще извика още министрите Лиляна Павлова и
Томислав Дончев, както и бившия министър
на културата Вежди Рашидов.

ането
я“

ки трябваше
400 хил. лв.
нието му се
пециализика, която в
малко.
те на Стощина предбъде възстаетникът на
е от I и VI
олк. Ведна-

о му ще бъде

До няколко седмици се очаква демонтажът на опасния паметник да започне отново

га след завършването
на демонтажа на опасната конструкция ще
бъде върнат на мястото
му лъвът, стоял десетилетия в центъра на
войнишкия мемориал
преди разрушаването
му в началото на 80-те
години. Статуята сега
се намира в двора на
Националния военнои с то р и ч е с к и м у з е й .
Кметът на София Йорданка Фандъкова обясни, че вече е разговаряла с военния министър
и е пуснала официално
писмо за връщането на
лъва на мястото му. Тя
припомни, че на по-

стамента пред него са
се полагали венците в
почит на загиналите.
Преди да бъде върната лъвската статуя и
докато бъде проведен
конкурс за възстановяване на плочите от
софийските войнишки
полкове, пространството под паметника ще
бъде достатъчно добре
укрепено и затревено.
Някогашният мемориал е открит от Борис III и официално е
известен като Паметник на загиналите във
войните през 1885,
1912-1913 и 1915-1918
г. от Първи и Шести

софийски полк. Първонача лният му вид
представлява три стени
в П-образна форма, с
декоративна колонада
и монтирани върху тях
плочи с имена на загиналите във войните.
Размерите са внушителни - 21 м ширина и
11 м височина на всяка
от стените. А пред централното съоръжение
се издигал гигантски
ка м е н е н л ъ в , ч и я то
дясна лапа е положена
върху картата на Санстефанска България.
именно този лъв сега
общината ще се бори
да върне отново там.

телството са ограничени. От друга страна,
двуфазното проектиране би отнело допълнително технологично
време и значително би
оскъпило цялостната
инвестиция. При положение че основната
сграда не е нова, две
фази на проектиране
не са обосновани.
По информация от
изпълнителя „Галчев
инженеринг“ над 70%
от първоначално предвидените дейности
са вече изпълнени и
първата поръчка ще

се случи в срок. Това
включва гранитогреса
по коридорите и ремонта на зала 3, която трябва да придобие
съвсем нов облик. От
фирмата уверяват, че
могат да се справят до
края на годината, за
да може дворецът да
приеме мероприятията
по председателството.
Засега изпълнителят е
получил само аванси и
чака десетина милиона
за извършена вече работа. От фирмата казват още, че над 90%
от необходимите дос-

тавки за ремонта вече
са направени, защото
през лятото фабриките
спират да работят, и в
тях са вложени над 5
милиона. От НДК не
дават информация за
забавянето.
Министърът на културата Боил Банов обяви още, че има една
много важна поръчка,
която е свързана със
сигурността на сградата. „Най-важното е да
стартира тази поръчка
и да може да завърши
и тя в срок“, посочи
той.
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Евгени Серафимов, художник, ръководител на школа по изобразително изкуство в Кюстендил:

Творческо предизвикателство е да променяш
градската среда дори само върху 300 стъпала
С артпроекта „Саламандър“ искаме да привлечем вниманието върху визията на Кюстендил
Разговаря
Елвира ГЕНОВА
- Г-н Серафимов, кога
се роди идеята за „преобразяването“ на стъпалата към местността
Хисарлъка в Кюстендил? И защо изобразихте точно саламандър?
- Още миналата година,
когато завършвахме портрета на Владимир Димитров - Майстора на повече от декар на централния площад в града, вече
имах идея за ново творческо предизвикателство
- отново на голям формат
в градска среда. Всичко
започна много странно.
Получих вдъхновение,
като да направя една завършена картина. и започнах. има едно стълбище
в Кюстендил, подстъп
към Хисарлъка. Челата на
стълбите обаче предлагат
една изобразителна повърхност във вертикала.
и се роди идеята тя да
стане цветна, да се направи с ярки цветове, но
не просто да се нашари, а
да се направи силуетът на
един дъждовник, който,
погледнат отдолу, създава впечатлението, че се
изкачва. Саламандърът
населява лесопарк „Хисарлъка“, той е защитен
вид. Това е и причината
да бъде изобразен точно
той.
- Сякаш в този проект надграждате и постигате 3D изображение?
- Всъщност се получава 3D изображение. Стъпалата имат вертикална
и хоризонтална повърхност. Много е интересно,

Евгени Серафимов е завършил
педагогика на изобразителното
изкуство в ЮЗУ „Неофит Рилски“, а след това надгражда професионалната си подготовка в СУ
„Св. Климент Охридски“. От 15
години е преподавател по изобразително изкуство в кюстендилско
училище. Носител е на наградата
„Константин Величков“, връчвана
ежегодно от Министерството на
образованието за висок професионализъм и успехи. Преподавател
е в школата по изобразително изкуство „Новите майстори“. Името му стана известно миналата
година с артпроекта за Владимир
Димитров - Майстора. Тогава Серафимов и група млади художници
изрисуваха върху декар и половина
на централния площад в Кюстендил мегапортрет на Майстора.
че като се погледне вертикално, дъждовникът
е дълъг около 80 м и е
почти в реалната си форма - черен на жълти петна. Когато обаче дронът
го заснеме отгоре, той
се разтяга до 180 метра.
и от черен постепенно
става жълт. Всъщност използваме креативността
на терена. Тази трудност
за нас се яви вдъхновение
да се направи нещо много
интересно - един дъждовник с две визии - черна и
жълта.
- Как го наричате
това изкуство, то е микс
от стрийтарт, графити...? Много е атрактивно и вече е популярно
в различни европейски
градове.
- Може да се нарече и
стрийтарт, и модернистично изкуство, но като
че ли най-точното е ър-

бънарт. Аз лично го наричам така. Въздействащо
е, достъпно е, достига до
много хора. Защото, освен на самото стълбище,
нашето изображение се
вижда и от централната
улица на Кюстендил. А
и благодарение на нашия
проект много повече хора
сега избират точно тези
300 стъпала като подход
към лесопарк „Хисарлъка“. Стълбите водят към
една от природните емблеми на областния град

- хълма Хисарлъка, и ние
с нашето творчество допринасяме за още по-голямата му популяризация.
- Колко деца са увлечени в начинанието?
Миналата година рисуването на централния
площад се радваше на
изключителен интерес.
- Около 40-50 деца
се включиха в работата
сега. Основната група са
от школата по изобразително изкуство „Новите
майстори“. Но всъщност

работихме, хайде, да не
кажа голяма дума, но с
над 60 деца. Някои се
включиха в рисуването
сами, други ги водеха родители, баби, дядовци.
Аз и моята съпруга, също
творец, и един приятел
художник ръководихме
проекта. Заради горещото
време рисувахме след 19
часа и работата продължаваше докъм 22. Толкова огромно беше желанието да се завърши изображението. Доволен съм, че
подрастващите се занимават с нещо смислено през
лятото и имат отношение
към града си. Много ми
е приятно, защото сега
тук е пълно с деца. Някои
живеят в Кюстендил, други на други места, някои
в чужбина, обаче идват
през лятото и правят своя
град красив. Събитието
вече се радва на голям ин-

терес и се превърна в атракция за Кюстендил. идват хора и от други градове, разглеждат, радват
се. Правят си селфита...
Радвам се, че приближаваме изкуството до хората, създаваме позитивно
настроение, привличаме
вниманието върху градската среда. и показваме,
че от нашата креативност
зависи да правим света
край нас по-цветен.
- Имате ли подкрепата на общината, на
местната власт?
- Абсолютна е подкрепата, която получаваме.
имахме одобрение на
проекта и пълен съпорт.
От общината прегърнаха
начинанието, изпратиха
хора, които предварително да изчистят и измият
стълбището, премахна се
ненужната растителност.
имахме осигурена охрана
на района. Докато децата
рисуват, бяха затворени
съседни улици, гарантирана бе безопасността...
Сърдечно съм благодарен, че младежко сдружение от града отново ни
повярва и ни финансира.
и тази година, както и
миналата отидоха около
300 литра боя за реализацията на проекта. идеята
е рисунката да остане няколко години.
- Имате ли вече проект за следващата година? Ново предизвикателство?
- имам дори за следващите две години напред.
Набелязал съм локациите, концепцията зрее,
но на този етап не искам
да издавам повече. Нека
запазим елемента на изненадата.
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Започна строителството на водния
цикъл на Добрич
Проектът ще реши дългогодишните
проблеми с остарялата ВиК мрежа на града
Първа копка на дългоочакваните строителни
дейности по проекта за
водния цикъл на Добрич
направиха министърът на
околната среда и водите
Нено Димов и кметът
Йордан Йорданов. инвестицията е в размер
на 114,9 млн. лв., от тях
86,2 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма „Околна среда 20142020“. Проектът е от голяма важност за града,
тъй като ще реши дългогодишните проблеми с
остарялата ВиК мрежа.
„С реализацията му
ще се намалят течовете,

ще се подобри и пречистването на отпадъчните
води, за което настоява
европейската комисия“,
заяви екоминистърът.
ПСОВ - Добрич в с. Врачанци е построена през
1986 г., но досега не е
реконструирана. Предвижда се изграждане на
биологично стъпало с
пречистване на азот и
фосфор, което ще предотврати замърсяването на
р. Добричка. Съоръжението ще обслужва 92 498
души, каза още Димов.
Проектът се чака с години от жителите на Добрич, въпреки че те ще
трябва да понасят много

неудобства през следващите месеци. Предстои рехабилитацията на
близо 80 км водопроводи, полагани в периода
1950-1970 г., което означава разкопани улици,
струпване на строителна
техника и работници. В
момента авариите са всекидневие и загубите на
вода достигат 86%, обясни министърът.
През първия програмен период в област Добрич са реализирани 7
проекта, по които са вложени над 64 млн. лв.- от
тях 25,5 млн. лв. в сектор
„Води“ и 38,9 млн. лв. в
сектор „Отпадъци“. По-

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Добрич Йордан Йорданов дадоха старт на строителните дейности по проекта

ложената линейна инфраструктура е с дължина
над 20 км.
В момента със сред-

ства от ОПОС 2014-2020
се подготвя регионално
прединвестиционно проучване на територията на

област Добрич, на базата
на което ще бъдат финансирани и други проекти
във водния сектор.

Обновяват три важни
обекта в Мездра
Поли ВАСИЛЕВА

Многопрофилна болница за активно лечение в Мездра се ремонтира по програма
“Красива България”

14 младежи продължават традицията
на студентските бригади
Поли ВАСИЛЕВА
14 младежи от Мездра - 12 момичета и 2
момчета, продължават
традицията на летните
студентски строителни
бригади в Мездра, съобщиха от общината.
Тя е от близо 20 години
и в нея през други лета
са участвали от 80 до
100 души. През миналата година в инициативата се включиха 40
студенти.
Преди дни бригадирите се срещнаха с ръководството на общината и се запознаха със
задачите, които ще изпълняват. За един месец
те стават работници на
общинското предпри-

ятие по чистота, което
ги назначава на трудови
договори. Стартовата
заплата е минималната
за страната, но към нея
се прибавят и парите
за положен труд. Това
е възможност по време
на ваканцията да направим нещо за родния
град и да си спечелим
малко пари за новата
студентска година, казаха бригадирите.
По традиция на младежите се възлага про-

изводство на бетонови
изделия, почистване на
канализационните шахти, ремонт на тротоарите и асфалтиране на
улични участъци. Младежите се включват и в
почистването на града,
както и в полагането
на свежа пътна маркировка.
Бригадирите ще работят от 7,30 до 16,30
ч. с един час почивка
на обяд, допълниха от
общината.

Строители работят на три обекта в
Мездра, съобщиха от
местната управа. Номер едно е общинската болница. По проект
на общината и програма „Красива България“ се асфалтират
дворът и паркингът
пред здравното заведение. Предстои ремонт на покрива, измазване и боядисване
на фас адите. Стойността на проекта е
129 997 лв. 40% от
тях, или 51 999 лв., се
поемат от програмата,
а останалите от общината.
В града се работи
на още две места. Започна обновлението
на блок „Леденик - 1“.
Предстои направата
на хидроизолация на
покрива, смяна на дограмата и топлоизолация на външните
стени. Ще бъде обновено и осветлението в
общите части на жилищната сграда. Стойно стта на този проект е 621 425 лв. Те са
осигурени от Националната програма за
енергийна е фективност. изпълнител на
строителните работи
е дружество „Мездра
2016“.
Санирането на още
един блок започна в

Мездра - това е блок
2 н а ул и ц а „ П е т ко
Каравелов“. На него
също ще бъдат извършени обновителни
ст роителни работи,
финансирани от На-

ционалната програма
за енергийна ефективност. Стойността им
е 630 692 лв. Техен
изпълнител е дружеството „Мездра енерджисейф“.

Ремонтираха пътищата
на 5 врачански села
Жителите на 5 села
от община Враца вече
се радват на обновени пътища. В средат а н а юл и п р и к л ю чи ремонтът на пътя
Чирен - Девене - Три

участъци, почистване и профилиране на
банкети, изкърпване
на единични дупки. Работата е извършена от
фирма „Пътстройинженеринг“ АД качествено
и в срока, определен с
договора за обществената поръчка.

кладенци и Голямо Пещене - Мраморен. По
двете трасета е направено преасфалтиране
на най-разрушените

Средстват а за ремонта - 294 642 лв., са
предвидени в капиталовата програма на общината за 2017 година.

Цвета ИВАНОВА
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ТУРиЗъМ

Изграждат уникален исторически
атракцион край Варна
В комплекса ще бъдат пресъздадени събития от 7000 г. пp. Хp.
дo пaдaнeтo нa cтpaнaтa ни пoд ocмaнcкo влaдичecтвo

Уникален исторически атракцион, който
съхранява българската история и дух, ще
бъде изграден край Варна. Автор на идеята
е ивeлин Михaйлoв,
кoйтo тaзи гoдинa пoлyчи гoдишнaтa нaгpaдa
нa Гopнa Оpяхoвицa зa
пpинoc в oблacттa нa
кyлтypaтa. Паркът ще
бъ д е р а з п ол оже н н a
тepeн oт 130 дкa мeждy
ceлaтa Вeтpинo и Нeoфит Рилcки. Пpoeктът
e нa cтoйнocт 50 млн.

eв p o. Сaмo тo cт p o и тeлcтвo щe ce извъpши
oт чyжди инвecтитopи,
кoитo вeчe ca пoтвъpдили yчacтиe в пpoeктa.
Плaнoвeтe ca дo 2019
г. кoмплeкcът дa бъдe
зaвъpшeн. Върху цялото пространство щe
бъ д a т п p e c ъ з д a д e н и
някoлкo вaжни за българите eпoхи. идeятa e
да се покаже иcтopиятa пo бългapcкитe зeми
oт 7000 г. пp. Хp. дo
пaдaнeтo нa cтpaнaтa
ни пoд ocмaнcкo влa-

ви cтeни и двyeтaжни къщи. Двopeц oт
вpeмeтo нa Сeвт III щe
пpeдcтaвя тpaкийcкaтa
eпoхa, щe бъдe пpecъздaдeнa и тpaкийcкa кyлтoвa cгpaдa Хepooн. изграждането й щe бъдe
взaимcтвaнo oт oткpитaтa тpaкийcкa cгpaдa,

нa 20 тpaкийcки цape.
В близост пък щe бъдaт
paзпoлoжeни 20 тpaкийcки бoжecтвa, cpeд кoитo бoгинятa мaйкa Кибeлa, ceднaлa нa дъpвeн
тpoн.
Двopцитe
нa
влaдeтeлитe oт Пъpвoтo
и Втopoтo бългapcкo

cкyлптypитe нa бъл гapcки и тpaкийcки
влaдeтeли, кaктo и нa
тpaкийcки бoжecтвa щe
e 60. Гoлямa чacт oт тях
щe ca бpoнзoви. Оcвeн
възcтaнoвкитe нa cгpaди
и apтeфaкти в иcтopикo-aтpaкциoнния пapк
щe имa и 5 кинocaлoнa,

paзпoлoжeнa пoд мoгилeн нacип в мecтнocттa Пaлeoкacтpo
в нeкpoпoлa нa pимcкия гpaд Анхиaлo,
нa някoлкo килoмeтpa
oт Пoмopиe. Пpoeктът
включвa oщe възcтaнoвкa нa двe гpoбници Свeщapcкa и Пoмopийcкa. Пoceтитeлитe щe
мoгaт дa видят и кoпиe
нa Амфитeaтъpa в Плoвдив. Окoлo нeгo щe бъдaт пoдpeдeни cтaтyи

цapcтвo в Плиcкa и
цapeвeц cъщo щe
имaт cвoe специално
мяcтo в иcтopичecкия
пapк. Пpeд cтeнитe нa
двopцoвия кoмплeкc
oт Вeликo Tъpнoвo щe
ce извиcявa cтaтyя нa
цap Аceн I. Кoнcyлтaнт
зa двopeцa e apхeoлoг
Явop Вacилeв, a двуметровата cтaтyя щe e пo
възcтaнoвкa нa Влaдимиp Димитpoв.
Общият бpoй нa

в кoитo щe ce пpoжeктиpaт 3D филми,
cвъpзaни c бългapcкaтa
иcтopия. Пpoeктaнтитe ca пoмиcлили и зa
хpaнeнeтo нa пoceтитeлитe. На територията
на парка ще има ресторанти, които ще предлагат тpaкийcкa, cлaвянcкa
и cтapoбългapcкa кyхня.
Очaквa ce атракционът дa пocpeщa гoдишнo
нaд 400 000 тypиcти oт
цял cвят.

дичecтвo пpeз 1396 г.
В кoмплeкca щe бъдe
възcтaнoвeнo ceлищeтo,
в кoeтo e нaмepeнo нaйcтapoтo злaтo в cвeтa oт
Вapнeнcкия хaлкoлитeн
нeкpoпoл oт пpeди 8000
гoдини. В пapкa щe имa
ceдeм къщи, тpи oт които ще са нaкoлни. Мяcтo
в атракциона щe нaмepи
и нaй-cтapoтo кaмeннo yкpeпeнo ceлищe в
евpoпa, oткpитo кpaй
Пpoвaдия. To e нa oкoлo
4000 гoдини, c кaмeннa кpeпocт c тpимeтpo-

Монтират гранитна плоча на св. Иван Рилски на Мусала
Членове на сдружението „Розова ЗораТракия“ и група интелектуалци са решили
да поставят гранитно
изображение на свети
иван Рилски на връх
Мусала. Вече е направена и подписка в подкрепа на начинанието,
информират авторите
на идеята. Свети иван
Рилски е считан за покровител и защитник на
страната ни и на Балканския полуо ст ров.
Мусала със своите 2925
м в Рила планина пък
е най-високият връх

както в България, така
и на Балканите, затова е повече от уместно
ликът на светеца да е
там, аргументират се
подкрепящите идеята.
Тя трябва да стане реалност около началото
на септември, след като
одобрение на начинанието е получено и от
областния управител на
София илиян Тодоров,
организатори и участници от фолклорния
фестивал „Магията на
Рила планина“ и други
съидейници. инициаторите вече са събрали

сумата, необходима за
гравирането на изображението върху гранит.
Самата гранитна плоча с изображението на
големия български светец пък е изработена
чрез дигитално гравиране от фирма „Боянска
роза“. За нейна основа
пък е послужила картина на пловдивския
художник Методи Ангелов.
Ние вярваме, че изображението на св. иван
Рилски, поставено на
най-високата точка на
Балканите, ще пази и

закриля страната ни и
всички българи, изтъкват организаторите.

Получените подписи
в подкрепа на идеята ще
бъдат приложени към

молбата, отправена до
областния управител на
София илиян Тодоров.
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Проучват Оходен за 17-а поредна година
Заедно с разкопките се организират археологическо училище и експериментални работилници за керамика
Поли ВАСИЛЕВА
Най-дълго проучваният обект в Северозападна
България е праисторическото селище в местността Валога при село
Оходен. и тази година
за 17-и път разкопките
започнаха през юни и ще
продължат до септември,
съобщи археологът от
Врачанския исторически
музей Георги Ганецовски.
Това е селище с ритуално място за изпълнение и култови обреди на
ранните земеделци, които са живели в селището.
Обредните съоръжения
са вдигнати чрез специална технология и са изложени в музея на Враца.
Става въпрос за глинен
олтар с трофейни черепи
на елени с рогата.
Тази година археоло-

зите правят проучванията с нови данни за времето на съоръженията.
Защото няколко проби
от еленовите черепи и
рога са изследвани по
метода на радиовъглеродния анализ, финансиран от университета на
град Тюбинген, Герма-

ния. Той показва, че те са
по-ранни със 700 години
от определеното досега
време. Пробата от друг
елен пък показва 900 години по-ранен период за
функционирането на този
обреден център. Това означава, че археолозите
се натъкват на находки

Разкопки на праисторическото селище в местността Валога при село Оходен
Археологът Георги Ганецовски с находка от преди години трофейни еленови рога, открити в глинен олтар край Оходен

от среднокаменната епоха или мезолита. С тези
открития Оходен става
уникален исторически
обект между два периода
- среднокаменната и новокаменната епоха, твърди Георги Ганецовски.
Това може да даде ценна
информация за т.нар. неолитна революция и за
възникването на най-ранната в европа земеделска
цивилизация. Досега у
нас такива находки са откривани само в района на
Побитите камъни, Варна.
Но ние имаме и последващ период, затова продължаваме проучванията,
обясни археологът.
Очаква се отговор на
въпроса какво се е случ-

вало с човека, когато той
от ловец за снабдяване с
храна се е превръщал в
такъв, който строи жилище и започва да се занимава със земеделие.
Освен археолози
на обекта работят и 10
души, които са обучени как се правят разкопки. Помагат им и хора от
Програмата за временна
заетост.
Всички разкопки досега се финансират от
общината във Враца. Но
екипът очаква и средства по Програмата на
Министерството на културата за археологически проучвания. Ако ги
получи, то изследванията
ще бъдат разширени и

продължени до края на
септември.
Археолозите очакват
и одобрение на проект
на общината за финансиране от Програмата за
трансгранично сътрудничество България - Румъния. С него може да бъде
изградена инфраструктура на обекта, експозиция
за находките, праисторическо селище с демонстрация на технологии
от онези векове. Нещо
като машина на времето.
Тогава Оходен ще стане
интересен обект не само
за археолозите и за науката, но и за туристите,
които се интересуват от
миналото на земите, на
които днес живеем.

тракиЙски Мистерии

Фестивал „Слънцето на Тодорка“
За четвърти път тази
година „Слънцето на
Тодорка“ ще възкреси
древни обичаи в района
на Врачанско. Традиционният вече фестивал се
провежда в местността
Валога край Оходен от
20 до 23 юли. Организатори са Младежки-

ят дом и Регионалният
исторически музей във
Враца в партньорство
с Търговско-промишлената палата в града.
За поредна година в
местността Валога бе
направен палатков лагер за участниците от
цялата страна. В дните

на фестивала оживяха
легендите на древността
и свещени моменти от
живота на нашите предци - траките.
Археологическо училище, експериментални
работилници за керамика, за накити от кост,
древни възли и плетиво

привличаха вниманието
на туристите и гостите
на фестивала. Забавление за най-малките бе
приключенската игра
„Пътят на слънцето“.
Специална атракция на
фе стива ла с а демонстрациите на Сдру-

жение за исторически
възстановки „ЧиГОТ“
от В а р н а , т е ат р а л н а
група „Темп“ и група
за медитативно пеене
IMPROVVISO - София.
Дегустация на средновековна кухня, ръчно
месене и печене на хляб

от лимец придават още
по-автентична атмосфера на древните времена
по тези краища. Финал
на проявата е научна
кръгла маса с участието
на археолози и студенти
от България, Румъния и
Сърбия.
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Общините вдигат данъци заради отказ от реформи
Основната тежест се поема от местния бизнес и гражданите
Случаи на намаляване на
местни данъци

Все повече общини
прибягват към увеличаване на ключови данъци. Състоянието на
техните бюджети и отказът на правителството от фискална децентрализация ги поставят
в ситуация, при която
вдигането на налозите
често е единственият
начин за справяне с недостига на пари. изво-

дът е на експертите от
института за пазарна
икономика (иПи) на базата на ше стгодишни
изследвания на нивата
на местните данъци и
такси от 2012 г. до сега.
При тях са анализирани о сновните ме стни
данъци - върху недвижимите имоти, върху
превозните средства с
мощност от 74 kW до

Случаи на увеличаване на
местни данъци

110 kW, патентен данък
за търговия на дребно
в площ до 100 кв. м и
данък за прехвърляне на
собственост.
Ре зулт атите от последното проучване са
категорични: местните данъци продължават
да растат. През 2017 г.
62 общини са вдигнали
тези данъци, като общо
за периода 2013-2016

Вариант
Преотстъпването
на част или на всичк и п о с т ъ п л е н и я от
данък общ доход обратно към общините
на принципа „парите
следват личната карта“ е най-лесно приложимият модел за промяна във финансовата
само стоятелно ст на
общините, посочват от
иПи един от възмож-

ните изходи. Преди
две години бе лансирано предложение общините да могат да
начисляват за себе си
до 2 процентни пункта върху 10-процентния данък общ доход.
Предложението срещна отпор от администрацията и така темата за прехвърляне на
подоходния данък към

общините беше затворена. С което управляващите на практика се
съгласиха финансовата децентрализация да
се постигне чрез повишаване на данъчното бреме вместо чрез
разпределение на вече
наложените данъци,
припомнят от института за пазарна икономика.

Иван Бойков, изпълнителен директор на КСБ:

Липсата на работници
застрашава големите обекти
Недостигът на работна ръка в
строителството ще постави под риск
изпълнението на бъдещи големи
проекти за няколко милиарда лева,
като вече се отразява и на изпълнението на програмата за саниране,
където има много операции с ръчен
труд. Това заяви пред БНР иван
Бойков, изпълнителен директор на
Камарата на строителите в България.
През следващите години строителният бранш ще изпитва още
по-голяма нужда от работна ръка,
потвърди Бойков. По думите му,
трудностите на строителните фирми
в намирането на квалифицирани
работници не са отскоро. Това е
проблем за целия европейски съюз,
където пазарът на труда е в остра
конкуренция.
Само около 7% сто от завършващите професионални гимназии
по строителство започват работа в
сектора у нас. Според Бойков проблемът трябва да се решава не само

с внос на работници, но и с професионална квалификация, както и с
повишаване на заплатите.
По отношение на чуждестранните
работници, които се наемат от страни извън еС, като Молдова и Украйна, Бойков обясни, че те са предимно
от българската диаспора. Те работели дори по-качествено от тези, които
могат да се наемат у нас, като нямало опасност да създадат условия за
дъмпинг на цената на труда.

г. са регистрирани 210
случая на увеличения.
От иПи признават, че
най-вероятно действителните промени са повече от регистрираните от тях, но достъпна
официална информация
за това липсва. Все пак

събраните данни покриват над 80% от общините и дават добра представа.
Самият факт, че болшинството от промените са в посока нагоре,
показва ясно, че цялото упражнение е следствие от инертни опити
за пълнене на бюджетни
дупки. То няма нищо
общо с концепции като
„данъчна конкуренция“
или „данъчна политика“, смят ат ана лизаторите. Увеличенията
на нивата на местните
имуще ствени данъци
може да има някаква
б юд же т н о - у п р а вл е н ска логика, когато става
дума за общини с динамични пазари на недвижими имоти. Но като се
погледне разпределението на тези увеличения
по общини през последните години, се вижда,
че това е изключително

рядко срещано.
Друга основна причина е съфинансирането
по европейски програми от страна на общините. В повечето случаи
то се явява като допълнително бреме за тях
наред с поредни години
на дефицити и пословично ниска събираемост на данъци, сочат
още анализаторите.
П о ка з ат е л н о е , ч е
тенденцията за масово
увеличение на данъците
се засилва в периода
2016-2017 г. Този път
води до увеличаване на
данъчната тежест върху ме стния бизне с и
гражданите, а оттам и
върху икономиката като
цяло, предупреждават
от иПи. Това е бавен и
неефективен метод за
повишаване на финансовата самостоятелност
и устойчивост на общините.

конкурентна среДа

Проекти за 1 млрд. лв.
търсят място в България
16 проекта на чужди
компании на обща стойност 165 млн. лв. е сертифицирала от началото
на годината Българската
агенция за инвестиции,
съобщи нейният председател Стамен Янев.
Само през тази седмица
са връчени пет такива
документа. Прогнозите
са до края на 2017 г. да
бъдат сертифицирани
обекти, в които ще бъдат вложени около 400
млн. лв., а откритите
нови работни места в
тях ще са за над 6000
души.
„В последните години
наблюдаваме траен ин-

терес към секторите автомобилостроене, найвече части за големите
концерни, информационни и комуникационни технологии, аутсорсинг на бизнес процеси, логистика и транспорт. Преработващата
промишленост също е
сред желаните сектори,
най-вече хранителната
индустрия“, коментира
фактите Стамен Янев.
В момента в БАи има
заявени 24 нови проекта
на обща стойност 570
млн. лв. Работи се и по
потенциални проекти за
над 1 млрд. лв., в които
сме конкуренти с други

държави.
„Наскоро започнахме сериозни разговори
България да се оформи
като център за производство на електромобили. При положение
че имаме сериозни постижения в сферата на
иновациите, не е необходимо да произвеждаме по стари технологии.
Бъдещето е в това да се
развива производството
на електромобили у нас.
Основата могат да поставят многото фирми,
произвеждащи компоненти за коли у нас“,
о бя с н и о щ е Ст а м е н
Янев.

Компании, които вече имат производство у нас, все по-често поглеждат към районите
с висока безработица
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Сгради и градове на бъдещето показва
Международният технически панаир в Пловдив
Водещи компании ще представят авангардни технологии, които правят селищата„умни“ и „зелени“
елементи, покривни системи, съобразени с екотенденциите и високите стандарти за комфорт, а също
- съоръжения, машини и
инструменти за различни
видове строителство. Новост е секцията за тежка
механизация, използвана в
инфраструктурни обекти,
включително в градовете.
Увеличават се предложенията, ориентирани към
преустройството и модернизирането на старинни
сгради. Така се дават идеи
за изграждане, рекон-

За първи път в рамките на “Стройтех” щ е има секция “Галерия Имоти” за презентиране на жилищни, промишлени,
туристически, бизнес обекти и проекти

Какъв ще е обликът на
сградите и градовете на
бъдещето ще покаже Международният технически
панаир в Пловдив от 25
до 30 септември. Водещи
български и чуждестранни
компании ще представят
авангардни технологии,
иновативни решения и
системи, които правят селищата „умни“ и „зелени“.
Специализираните изложби „Стройтех“,
„енеко“ и „Акватех“ де-

той е сред най-авторитетните делови форуми за
инвестиционни стоки и
технологии в Югоизточна
европа и привлича около
40 000 посетители от страната и чужбина. Организатор на най-голямата среща на бизнеса в България
е Международен панаир
Пловдив.
Строителството е един
от водещите акценти в
нейното 73-то издание.
Променената концепция
Международната специализирана изложба “Акватех” е
една от най-динамично развиващите се прояви в рамките
на Международния технически панаир

Всяка година изложителите на “Енеко” с е увеличават, тъй
като намират нови клиенти в индустрията, обществения
сектор и бита

монстрират технологии,
изделия и услуги за подобряване на енергийната
ефективност, санирането,
комфорта и визията. Те
може да се прилагат в жилища, офиси, промишлени
обекти, хотели.
В трите прояви участват изявени производители и търговци, а тази
година броят на изложителите се увеличава и затова
се очаква асортиментът
да бъде много по-богат.
Фирмите предпочитат да
представят новите си изделия на есенния панаир в Пловдив, тъй като

на изложбата „Стройтех“
отговаря на новите нагласи на инвеститорите
в бранша. Те вече търсят
оптимални решения за
сградите с оглед тяхната
бъдеща експлоатация и
поддръжка, съобразяват
се с изискванията на фасилити мениджмънта, за
да предложат по-добро
качество. По този начин
се променя и обликът на
селищата - аспект, който
също е част от изложбата.
На нея може да се видят строителни материали,
изолации, дограми, покрития, мазилки, декоративни

струкция и саниране на
здания и за регенериране
на градската среда, които
са сред най-сериозните
предизвикателства в сектора.
За първи път в рамките
на „Стройтех“ се създава
секция „Галерия имоти“
за презентиране на жилищни, промишлени, туристически, бизнес обекти
и проекти. инициативата
стартира, за да подкрепим
подема в пазара на имоти
и да дадем нови маркетингови инструменти на
участниците в него, заяви
д-р иван Соколов, главен
директор на Международен панаир Пловдив. „Галерия имоти“ предоставя
възможност за успешно
представяне на агенции за
недвижимости и инвестиционни дружества.
Още щрихи към портрета на сградите и градовете от бъдещето допълва Международната
специализирана изложба „енеко“, посветена на
иновациите в екологията
и енергетиката. Тя е платформа за презентиране на
технологии и съоръжения
за мониторинг и управление на въздуха, водата и
отпадъците, за премахване
на замърсявания, за използване на възобновяеми
енергийни източници, за
повишаване на енергий-

ната ефективност, за отопление, осветление, климатизация и вентилация.
„енеко“ е истинска хайтех
зона, демонстрираща върхови разработки за „пасивни къщи“, за „умни“ и
„зелени“ градове, за хармония между бизнеса и
природата.
Подобна насоченост
има и Международната
изложба за управление
на водите „Акватех“. Тя
включва технологии, техника и инсталации за пречистване на водата, за откриване и отстраняване на
дефекти във ВиК мрежата,
за измерване и контрол.
Още много интересни
иновации ще бъдат показани на най-престижната
технологична среща на
Балканите от 25 до 30 септември в Международен
панаир Пловдив. Очакват
се водещи компании от
близо 40 държави, работещи в над сто бранша от
областта на електрониката и електротехниката,
енергетиката и екологията,
информационните технологии, роботиката и автоматизацията, машиностроенето, строителството, химическата и минната промишленост, транспорта и
автосервизното оборудване, автомобилостроенето.
Генерален спонсор на деловия форум е „Виваком“.
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Покана за вълшебни сънища
върху висящо легло

Дизайнът, вдъхновен от красивите хамаци, е
подходящ не само за летен курорт, но и за дома
Визуално интересни, практични, ефектни като решение
и подканящи за отмора и релакс - така можем най-общо да
опишем дизайнерските висящи
легла. Вдъхновени от различните варианти на хамаците,
те са неизменна част от всеки
тузарски летен курорт, но имат
запазено място и в интериора
на дома, а защо не и на веран-

дата или градината. Висящо
легло е подходящата мебел,
която да стане акцент на жилището и да прибави очарователна доза шик в него.
Освен че е атрактивно, то
действа успокояващо и приспивно и сякаш подканя да го
споделим. Подобен тип легло е
достатъчно необичайно и може
да изглежда като каприз в об-

завеждането, но същевременно
е функционално решение, ако
имате скромно пространство,
което изисква гъвкави решения
за максимално използване.
При такова легло изборът
от дървен или ратанов материал за изработката, формата,
цветовете, плътността на конструкцията, лаковите покрития или други финиши дават
неограничени възможности за
дизайнерски решения. Затова в
много случаи висящата мебел
се прави по поръчка и е наистина уникална.
Висящото легло може да
бъде съобразено изцяло с нуждите на човека, който ще го
ползва, и да покрие и най-екстравагантните му желания. Затова има модели с вграденото
LED осветление или пък музикални тонколони в корпуса на
леглото. Какъвто и да е моделът, дизайнерите са вдъхновени да запазят основната функция на висящото легло - да създава усещането за спокойствие
и комфорт.
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Екзотично кътче за релакс на няколко крачки от хола

Малкият басейн в двора гарантира не само прохлада, но и добро физическо и емоционално здраве
Малките квадратни площи за релакс и спорт набират все по-голяма популярност, а добавянето на минибасейн в двора е не само
мода, а и необходимост, която може напълно да промени живота ви. или поне
да направи дългите летни
дни по-прохладни и прият-

Докато планирате задния
двор, помислете и за това
как басейнът ще се вписва
в цялостния ви начин на
живот.
Защото едно от предимствата на наличието на басейн у дома е, че той благоприятства за поддържането
на добро физическо и пси-

хическо здраве. Помислете
и за зоната около малкото
водно бижу. Покрай него
може да поставите маса,
удобни столове, барбекю и
подвижен малък бар с раз-

ни. Басейнът е и чудесно
решение за непривлекателния вид на градината, тъй
като той моментално я превръща във фокусна точка
на екстериора.
Това, от което се нуждаете, е малко изобретателност, креативност, време и
свободно място в двора.
Ако не сте почитатели на
класическата визия с правоъгълници или други геометрични фигури, изберете
басейн с овални форми.
Заложете на изваяните и
заоблени линии. Кръглите
хладителни напитки.
Добре организиранат а
градина може да осигури
достатъчно място не само
за малък басейн, но и за
различни видове дървета,
храсти и цветя. В по-студените дни пък плитките
басейни могат да се декорират с красиви аксесоари.
Така целогодишно ще си
осигурите едно екзотично
кътче за релакс и отмора
само на няколко крачки от
хола.

и полукръглите басейни са
едни от най-предпочитаните. С модерно и стилно
излъчване и в комбинация с мека мебел до тях,
те са способни да предложат мечтаната атмосфера в
тропически стил. Добавете
и малко зеленина и декорация и релаксацията ви е
сигурна.
екзотичният дизайн, който сте напът да оформите,
може да се допълни с подходящо осветление, естествен камък и балдахини.
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АСТРОЛОГ

Седмичен хороскоп за периода 24-30 юли
ОВЕН

Неочаквани
трудности

Предстоящата седмица може да се окаже
доста сложна за вас, тъй
като ще се натъквате на
неочаквани трудности.
има вероятност да извоювате нови позиции в
службата. Не се нагърбвайте с рискове! Влиянието на звездите няма
да е благосклонно към
вас и е възможно да пре-

РАК

Преценете
риска

Ваши партньори ще
се опитат да ви привлекат към рисково начинание, но вие навреме
ще се спрете. Огледайте
много добре предложението и приемете само
ако сте напълно убедени, че ще се справите!
Нещо, което много време ви е тежало като проблем, ще се разреши бла-

ВЕЗНИ

гоприятно.
Склонни сте да се задълбочавате, тъй като
изпитвате психологическата потребност да научите повече за себе си.
Скоро ще разберете, че
трябва да насочите вниманието си главно върху
своя партньор, тъй като
пренебрегването му ще
породи конфликти.

Бъдете
дипломатични

През тази седмица ще
ви се наложи да приложите повече гъвкавост.
Подгответе се за някакви
неприятности, но ги посрещнете открито. Вашият стремеж към сигурност насърчава желанието ви да получите добро
заплащане и похвали. Все
пак внимателно и не забравяйте дипломацията!

КОЗИРОГ

търпите загуби.
Някой близък приятел
ще ви помогне да решите временно проблемите
си. Не му е сега времето
да се захващате със сериозни и отговорни задачи, които ще изчерпят
цялата ви енергия. Макар да сте силни, вашата
издръжливост също има
граници.

Вроденият ви усет за
бизнес ще ви донесе успехи, стига да избягвате прекаленото съперничество. Ако колеги
се опитват да ви манипулират, не реагирайте
много крайно, но и не
оставяйте нещата неизяснени. Ще получавате
пари, които са отдавна
изработени.

Успех на
финала

интуицията ви работи и тя ще ви помогне
да се разбирате с другите. На самите вас ще
ви бъде по-лесно, ако
се съобразявате с някои
неща. За съжаление някои ще имат служебни
проблеми заради друг,
който не си е свършил
работата. Затова и седмицата няма да протече

гладко.
Препоръчваме ви да
не се поддавате на изкушението да се захванете
с нещо ново и да изоставите започнатата работа. и то само защото
не ви върви. Проявете
търпение! На финала на
седмицата - в четвъртък
и петък, ще постигнете
желания успех.

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

ТЕЛЕЦ

Не действайте
сами

За мнозина от вас натоварването продължава.
Това ще ви накара да се
заровите в проблеми, които не са ваши, но в името на общата отговорност
ще го направите. Следващите седем дни могат
да се окажат и доста хаотични. В началото й ще
чувствате, че нещата се
развиват малко мудно.

ЛЪВ

Потърсете
причините

Трябва да сте много внимателни в първата
половина на седмицата.
Разсеяни сте от нещо в
личния живот. На работното място пък не ви върви както искате - нещата
се бавят, хабите нерви за
дреболии. Огледайте се за
причините! Опитайте да
се освободите от човека,
който създава напрежение,

СКОРПИОН

макар да сте зависими.
Седмицата не е подходяща да взимате окончателни решения и в любовните дела. Проблемите се
дължат на начина ви на
общуване. Затова и връзката с партньора най-вероятно не е такава, каквато ви се иска. Финансите
ви също не са толкова стабилни.

Презаредете
батериите

Още в началото на
седемдневния период
ще усетите, че нещата
около вас се развиват в
благоприятната посока.
Нещо недовършено или
дълго отлагано ще трябва да се свърши бързо.
Работете в посоката, в
която шефът ви настоява! Отхвърлете повече
от работата, която сте

ВОДОЛЕЙ

Опитайте се да не
привличате много-много
вниманието върху себе
си. Заложете на плановете, за които сте се договорили с другите. Периодът не е подходящ
да действате сами. Не
насилвайте късмета си,
защото скоро ще се открият по-добри възможности.

планирали, защото през
следващите дни ще имате наситена програма!
Всичко това ще ви
изнерви. Добре е да вземете кратка почивка.
имате нужда от зареждане на батериите, защото и първата седмица
на август ще е напрегната за представителите
на зодията.

Оптимизмът
се завръща

Според звездните тенденции тази седмица би
трябвало да е много подобра от предходната.
Проявявате особена енергичност в преследване на
целите си. Никой не е в
състояние да ви отклони
от пътя и ако продължавате така през всичките
седем дни, няма начин
да не сте победители.

Обмисляйте спокойно
всичко, за да получите
исканите резултати!
Що се отнася до чувствата, ще ви се разкрият
всички добри възможности. Оптимизмът ви
ще се върне. В семейството ще имате своите
малки битки, но по-често
ще печелите, отколкото
губите.

БЛИЗНАЦИ

Важна
среща

На работното място
ще имате важна среща
с хора, от които зависи
бъдещето ви. Не подценявайте случайно подхвърлени реплики и не
се отнасяйте високомерно към това, което ще
чуете. Ще ви се наложи
да се справяте с твърда
ръка. Каквото и да правите, мислете за защи-

ДЕВА

Лягайте в
леглото си

Ако се организирате,
ще използвате максимално възможностите, които ви предоставят предварително насрочените
срещи за тази седмица.
Животът ви няма да тече
отегчително и при всички случаи ще успявате
да се справите. Стига
да положите усилия, ще
имате не само възмож-

СТРЕЛЕЦ

ности, но и ентусиазъм
за това.
Още в понеделник
трябва да уточните пътуванията и срещите, по
които да подредите деловата си дейност и личния живот. Внимавайте
със случайните връзки!
Направете всичко възможно да се събуждате в
собственото си легло!

Повече
решителност

На много от вас ще се
наложи да решат проблем, свързан с бъдещето. Това ще стане на среща, която подготвяте от
дълго време. Доверете
се на близките си, те ще
се окажат част от една
много щастлива ситуация около вас! Трябват
ви малко повече решителност и самостоятел-

РИБИ

тата на собствения си
гръб. Проявявайте повече търпение и във всички случаи избягвайте
противопоставянето!
Към края на седмицата ще пътувате до
непознато място. Позитивното ви отношение
ще има положителен
ефект за хората около
вас.

ност.
Отървете се от досадници! Постарайте се да
ограничите ангажиментите си към други хора,
защото работите ви ще
изостават все повече.
Не позволявайте да ви
принуждават да вършите неща, които не ви харесват и не искате да ги
вършите!

Внезапни
промени

Началото на предстоящата седмица може да
се окаже доста променливо. Трудно ще се сдържате на едно място, а и
около вас ще се случват
най-ненадейни събития.
Възможно е и в отношенията с постоянния партньор да настъпят внезапни промени. Но не се
притеснявайте - те няма

да доведат до обрати.
избягвайте да вземате пари от приятели!
Всеки, който ви направи
финансова услуга, няма
да пропусне подходящ
момент да ви напомни,
че сте му задължени. По
принцип сте склонни към
щедрост, но точно сега е
време да проявите повече
умереност в разходите.
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