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Турция ни обещава сътрудничество за
енергийната сигурност
От южната съседка искат още преносни
линии за износ на електроенергия
Турция е готова на
всякакво енергийно сътрудничество с България,
което ще доведе до сигурност на енергийните
доставки. Това каза турският министър на енергетиката и природните
ресурси Берат Албайрак,
който се срещна с министър-председателя Бойко
Борисов и с министъра на
енергетиката Теменужка
Петкова в рамките на еднодневното си посещение
у нас. Обсъдено бе задъл-

бочаване на двустранното енергийно сътрудничество както в областта
на природния газ, така и
на електроенергетиката.
Двете страни се договориха за реализацията на
съвместни проекти, които
ще доведат до сигурност
и диверсификация на доставките на природен газ,
както и постигане на конкурентни цени за индустрията и бита.
Българската страна запозна турската с реали-

На публичНа продаН

ЧСИ продава Русенската корабостроителница за 32 млн. лв.

Започнаха огледите на
обявената за продажба

Русенска корабостроителница, информират от

зацията на концепцията
за изграждане на европейски газоразпределителен център „Балкан”,
който трябва да бъде осъществен при условията
на европейското законодателство. В рамките на
предпроектното проучване ще бъдат разгледани
всички входно-изходни
точки за доставки на природен газ, включително
и входна точка Турция.
Енергийният министър
припомни, че продължава

модернизацията и разширението на българската
газопреносна мрежа, което ще позволи увеличаване на капацитета за
транзит от България за
Турция. Ще има възможност и за реверсивни дос-

тавки към страната ни.
Подчертано беше и стратегическото значение на
междусистемната газова
връзка Турция-България,
по която двете страни ще
продължат да работят. От
турска страна бе проявен

интерес и за проучване на
възможностите за изграждане на допълнителни
електропреносни линии,
които да осигурят увеличаване на капацитета на
износ на електроенергия
от България към Турция.

Търсят купувач на Русенската корабостроителница
кантората на частен съдебен изпълнител в Русе,
чрез която ще се извърши публичната продан.
По предварителна информация интерес да купят затвореното предприятие към момента са
проявили кандидати както от България, така и от
чужбина. срокът на публичната продан изтича
на 5 октомври тази година. Ако тя не е успешна,
процедурата предвижда да бъде обявен втори

търг, като цената на обекта ще бъде намалена с 20
процента.
имотът, който се състои от комплекс от сгради, специализирани за
строителство и за ремонт
на кораби, и 320 декара прилежаща земя, се
предлага за 32 277 554,25
лв.
Корабостроителницата в Русе бе запечатана
през февруари 2017-а от
частен съдебен изпълнител. В предприятието

лидерите

последно се трудеха 102
души работници и служители. Преди години
заводът бе най-големият
работодател в региона,
който осигуряваше препитание на 3200 души.
„миналата година от
май месец имаме дело на
КТБ. синдиците са взискатели и заради изпадане в несъстоятелност
те искат да се извърши
публична продажба на
предприятието. За да се
спре нарязването и раз-

грабването на корабостроителницата, тя бе
запечатана. след това се
направи опис и оценка,
извършена е специализирана експертна оценка
от вещи лица. Хубаво
стана, че корабостроителницата се запази, като
бивш инженер корабостроител мога да кажа,
че тя е възстановима”, е
обявил пред „монитор“
частният съдебен изпълнител от Русе иван Хаджииванов.

Нова гама лепилно–шпакловъчни смеси от Weber
При изпълнение на
топлоизолационна система лепилно-шпакловъчната смес има важната задача да защити
изолационния слой и
да осигури здрава основа за крайното покритие. Всеки от изолационните материали
има своите предимства,
но и предизвикателства. съобразявайки
се със специфичните
характеристики на различните изолацион ни материали, Weber
създаде прецизна гама
о т п р од у к т и , ко и т о
да запазят фас адат а
ефективна и красива
дълго време. Всяка
от новите лепилношпакловъчни смеси
weberguard в различна степен притежава
следните предимства:

• Висока пластичност - при залепяне на
изолационния материал е нужно той да се
позиционира правилно спрямо околните.
То ва ч е с то и з и с к ва
придърпване и за да
не се изгуби контакт с
основата, е необходимо
лепилната сме с да е
пластична.

• Здравина и еластичност - за да се
избегнат напуквания
и отчупвания по фа-

• В и с о ко с ц е п л е ние - всички лепилно-шпакловъчни смеси
weberguard притежа-

садата, е необходимо
шпакловката да бъде
еластична и здрава.
Високата еластичност
позволява да се поеме енергията от удар
по фас адат а, докато
здравината помага да
се разпредели ударът
от по-малка към по-голяма повърхност, предотвратявайки нарушаването на крайното
покритие.

ват якост на залепване,
която е по-висока от
якостта на самия изолационен материал.
• Паропропускливост - при преминаването на влага през фасадата е важно всички
слоеве да са паропропускливи, за да не се
овлажни изолационният материал и да се
компрометира ефективността му. Колкото повече влага поема изолационният материал,
толкова по-висок коефициент на паропропускливост трябва да
притежава лепилношпакловъчната смес.
• Водоотблъскваща
- при материали, които
поемат влага бързо, е
добре шпакловката да
има водоотблъскващи
свойства, за да се спре
проникването на вода
до изолационния материал.
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Правителството отпусна извънредно 100 млн. лв. за
рехабилитация на пътища
Ще се работи първо по най-компрометираните
участъци от републиканската мрежа
Кабинетът отпусна извънредно до 100 млн. лв.
допълнителни средства
по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството (мРРБ) за
ремонт на пътища. Те са
за участъци от републиканската пътна мрежа в
особено тежко състояние.
целта е подобряване на
настилките и повишаване на безопасността на
движение, информираха

от пресслужбата на кабинета след редовното заседание на министерския
съвет.
с парите ще се финансират дейности по текущо поддържане на републиканската пътна мрежа, включващи ремонт на
асфалтовата настилка и
на мостови съоръжения,
локални ремонти, отводнителни мероприятия,
ландшафтно оформяне,
възстановяване на огра-

ничителни системи, пътни знаци, полагане на хоризонтална маркировка,
бетонови елементи и др.
Отпуснатите средства
позволяват още до края
на годината да започне
ремонтът на отсечката
на Околовръстното шосе
между бул. „Ботевградско шосе” и магистрала
„Тракия” (при селата Казичене и Кривина), изхода на софия в посока Перник и отсечката

ГЪВКаВоСт

Общините ще могат сами да договарят
и изпълняват улични ремонти

Общините сами да
договарят всички параметри, свързани с дейностите по изграждане,
поддържане и ремонт
на републиканските пътища в границите на
урбанизираните територии. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на
Закона за пътищата,
чийто проект министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува
за обществено обсъждане. Те са обосновани
от необходимостта да
бъде създадена по-гъвкава уредба при реализирането на взаимната
договорено ст между
Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПи) и
общините при извършването на строителноремонтни и възстановителни работи.

с въвеждане на
предвидените изменения в правилника възлагането на процедурите по реда на Закона
за обще ствените поръчки и финансирането
на тези дейности ще
бъдат предмет на споразумителния протокол
между АПи и общината съобразно административните и финансовите възможности на
съответната администрация. По този начин
ще се даде възможност
АПи и общините сами
да определят параметрите на участието си
в тези съвместни дейности. Очаква се след
промените да бъдат реализирани повече проекти и в по-кратки срокове.
О с ве н то ва щ е с е
улеснени значително
възлагането на проце-

дурите по изпълнението на рехабилитация,
реконструкция, изграждане и основен ремонт
на пътища и съоръжения от републиканската пътна мрежа, попадащи в урбанизирани
територии. Ще се облекчи и дейността на
договарящите се администрации, като едновременно с това ще се
осигури и по-качествено приоритизиране на
необходимите ремонтни дейности. с предвидените изменения
общините ще могат да
планират, организират
и изпълняват ремонтни
дейности и ново строителство в урбанизираните територии, без да
са зависими от инвестиционните планове и
програми на Агенция
„Пътна инфраструктура“.

между Варна и Златни
пясъци.
Отно сно избора на
участъка от изхода на софия в посока Перник от кв. „Княжево”, през
Владая до пътния възел
на Ам „Люлин” преди
Перник, от мРРБ обявиха, че там се предвижда
пълна рехабилитация на
участъка и изграждане
на светофарни уредби за
реверсивно движение в
пиковите часове. Вечер в
посока Перник, а сутрин
в посока софия ще има

по две ленти. Така ще се
организира движението и
през петъчните и неделните дни, когато трафикът е най-голям.
Ще бъдат инвестирани
средства и във всички
останали пътни отсечки, приоритетно в северна България, които
имат неотложната нужда
от ремонтни дейности,
докъдето им позволят и
усилията, и финансовият
ресурс от 100 млн. лв.
За текущо поддържане
и осигуряване на безо-

пасността на движение
по автомагистралите и
републиканските пътища първи, втори и трети
клас ще бъдат осигурени
допълнително необходимите средствата за сметка на преструктуриране на разходи и/или чрез
трансфери от централния
бюджет, уточниха от министерството на регионалното развитие.
Очаква се ремонтите
да започнат още в края на
септември и да завършат
до Нова година.
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Заедно с Гърция търсим пари от
Включваме Румъния и Сърбия в начинанието
Катя КОСТОВА
България и Гърция
ще търсят заедно средства от Ес за реализацията на идеята за скоро стни жп коридори

т
КоН

ра

между Бяло море и Дунава. Това стана ясно
след подписването на
меморандума за разбирателство между двете
страни за развитието на
железопътната връзка
солун-Кавала-Алексан-

друполис-Бургас-Варна-Русе - част от проекта Sea2Sea, от транспортните министри на
двете страни ивайло
московски и Христос
спирдзис, който регламентира подготовката

и съвместното управление на проекта. От своя
страна, премиерите на
двете страни Бойко Борисов и Алексис ципрас заявиха, че още
през октомври ще поискат среща с шефа на

ЕК Жан-Клод Юнкер.
На нея ще представят
вижданията си за целия
регион на Балканите и
ще търсят подкрепа за
проекта. Вариант за финансиране е т. нар. фонд
„Юнкер”, но от него не
могат да се вземат субсидии, а само по-евтини
кредити.

На 3 октомври във
Варна ще има нова
среща, на която освен
гръцкия премиер ще
присъстват и министърпредседателите на Румъния и сърбия и целта е и тези държави да
се включват в проекта
Sea2Sea.
мащабният проект

Проектът праща в небитието коридор №8

Има риск еврокоридорите 8 и 9 през България да изгубят значението си

Реализацията на така
предложените скоростни коридори, лансирани
от България и Гърция,
на практика праща в небитието коридор №8,
който трябва да свързва
българските черноморски портове с пристанищата на Албания на Адриатическо море, минавайки през македония.
От проекта Sea2Sea
има интере с о сновно
южната ни съседка, защото цели „закачането“
на цяла северна Гърция
- от солун до Александруполис, за българските черноморски пристанища, като маршрутът
е предвиден през свиленград. По този начин
силно се намалява значението и на европейския транспортен коридор №9, минаващ от
север на юг през България, но излизащ на българо-гръцката граница

при Подкова. Районите
по негово протежение
на наша територия потрудно ще могат да вземат субсидии от еврофондовете. В замяна на
това ще се облагодетелства зоната около Александруполис и гръцкотурската граница.

Проектът удря и по
коридор №4 от Видин
през софия и Кулата
до солун. Така стоките за средна и Западна
Европа, пристигащи на
солунското пристанище,
ще минават през скопие
и Белград и ще заобикалят България.

Николай Нанков, министър на

Работим за подписването
инфраструктура между
министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай
Нанков обяви възможността за подписването на меморандум в областта на
пътната инфраструктура
между България и Катар.
Това стана по време на
посещението му в Катар.
Там той проведе среща с
министъра на транспорта и
комуникациите на страната
Джасим сейф Ахмед Алсулаити.
В хода на срещата министрите обсъдиха постигнатите резултати от двустранното сътрудничество между държавите до

момента. Те споделиха и
нови идеи за съвместни
бъдещи проекти.
Припомняме, през миналата година министър
Джасим сейф Ахмед Алсулаити беше в България и тогава двете страни
подписаха меморандум
за разбирателство между
Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура” и Катарската
компания за управление
на пристанищата „муани
Катар”.
На срещата регионалният министър Николай
Нанков предложи на катарския си колега да се

паЗар

Емирството иска да наеме

Със своя капацитет пристанище “Хамад· е сред най-големите
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ЕС за общите жп коридори

Меморандумът бе подписан в Кавала от транспортните министри на двете страни
Ивайло Московски (вляво) и Христос Спирдзис

предвижда изграждането
на двойна електрифицирана жп линия с внедрена ERTMS система
за управление на железопътния т рафик. По
предварителни данни се
очаква реализацията му
да струва около 4 млрд.
евро, а българската страна по него най-вероятно
ще бъде около 1.7 млрд.
евро. според подписания меморандум ще се
създаде съвместно българо-гръцко дружество за
управление на линията.
Първоначално мултимодалният транспортен коридор между двете държави трябваше да
свързва само пристанищата Варна, Бургас, Кавала и Александруполис. Преди около два
месеца обаче България

и Гърция се договориха за разширяването на
обхвата на коридора. На
среща между транспортния министър ивайло
московски и гръцкия му
колега Христос спирдзис беше обсъдена възможността в проекта да
се включат и пристаолун и Русе.
нищата в солун
По този начин ще се постигне пълна мултимодалност на коридора, в
който ще участват пътен, железопътен, морски и речен транспорт,
както и пряк път до държавите по поречието на
река Дунав.
Очаква се проектът
да привлече големи инвеститори от Близкия и
средния изток, както и
от Китай, Русия и други
големи пазари.

регионалното развитие:

на меморандум в областта на пътната
България и Катар
работи по такъв документ и в областта на
пътната инфраструктура.
От своя страна, Алсулаити изрази задоволство от идеята на
българския министър.
Катарският министър
подкрепи изготвянето
на подобен меморандум,
който да бъде подписан
при съвместни бъдещи
срещи.
По време на визитата
и разговорите Нанков
поднесе и поздравления
за впечатляващата церемония по откриването
на най-голямото прис-

танище в Катар. Тя бе
под патронажа на емира
на Катар - шейх Тамим
бин Хамад ал Тани, който лично присъства на
събитието. То бе и поводът за посещението от
българска страна.
Пристанище „Хамад”
е един от най-значимите
инфраструктурни проекти в Катар и се предвижда да бъде сред най-големите в района на Близкия
изток. То е разположено
на площ от 28,5 кв. км.
Планираният му годишен
капацитет е да достигне
7,5 млн. контейнера, 1,7
млн. т товари и 1 млн. т

наши строители

в района на Близкия изток

министърът на общините и околната среда на Катар мохамед
Ал-Румейхи се интересува от възможността
Катар да наеме висококвалифицирани специалисти в областта на
строителството за реализацията на инфраструктурни проекти в
ст ранат а. министерството на регионалното развитие и благоустройството ще организира посещение на
български кметове за
обмяна на опит и създаване на контакти за реализация на съвместни
проекти.

силозен капацитет.
Разполага със складови про ст ранства за
500 000 автомобила, база
за прием на живи животни и съпътстваща инфраструктура, отговаряща на
най-високите световни
стандарти, между които
контролна кула с височина 110 м, най-съвременна товароподемна
и транспортна техника,
митническа зона с възможности за обработка
на 5600 контейнера днев-

Министърът на регионалното развитие Николай Нанков и министърът на общините и
околната среда на Катар Мохамед Ал-Румейхи

но и др.
след откриването на
пристанището министър
Нанков е разговарял с

главния изпълнителен
директор на „Катар еъруейз“ Акбар Ал Бакер. и
двамата изразиха задо-

волството си от успешното функциониране на
директната самолетна
линия софия-Доха.

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
Интересът към Созопол е много голям
както от чуждестранни гости, така и от
инвеститори

Искаме да привлечем и друг тип
туристи, които ще вдигнат нивото на
града и ще ни помогнат да удължим сезона

Панайот Рейзи, кмет на община Созопол:

Ще превърнем Дома на морския
флот в уникален конгресен център

Моята амбиция е остров Св. Иван да стане като Св. Анастасия за Бургас
Разговаря
Ирина ГЕНОВА
- Г-н Рейзи, на какви видове туризъм набляга община
Созопол през този сезон и
какви са перспективите занапред?
- интересът към созопол е
много голям както от туристи,
така и от инвеститори. Надявам се да продължим така да го
развиваме, защото според мен
това е правилната посока.
Всички видове туризъм, които са възможни да функционират тук, трябва да ги развием
и успяваме засега. Единствено
изоставаме с конгресния туризъм. За мен конгресният туризъм е много добър, защото там
хората са финансово здрави и
ще успеем да вдигнем нивото
на стандарта в созопол.
- Имахте идея за конгресен център, който да бъде устроен в сградата на Дома на
морския флот след съответната му пълна реконструкция. Докъде стигна осъществяването на тази идея?
- Домът на морския флот
трябва да бъде прехвърлен от
министерството на отбраната
на община созопол.
Поставил съм си за цел това
да се случи този мандат. Прекалено много време чакахме.
Надявам се на подкрепа от
военния министър Красимир
Каракачанов, от вицепремиера Валери симеонов, както и
от народните представители.
мисля, че созопол има силно
лоби, за да реализираме тази
идея.
Дори и да не го прехвърлят
на общината, може само да ни
го предоставят за ползване, за
да може да го стопанисваме и
да инвестираме. За ремонта на
сградата ще бъдат необходими
около 1 милион лева.
Ще превърнем Дома на морския флот в уникален конгресен център, а така имаме възможност да развием тази много
перспективна ниша. Ще привлечем друг тип туристи, които
ще вдигнат нивото на созопол
и ще ни помогнат да удължим

Панайот Василев Рейзи е
роден на 25.07.1966 г. в Созопол. Завършва специалност
„Икономика и управление на
транспорта” в Средното специално училище по морски и
океански риболов - Бургас.
Има две висши образования
- от УНСС „Карл Маркс” - София, специалност „Икономика
и управление на транспорта”,
и от Югозападния университет „Неофит Рилски” - Благоевград, специалност „Право”.
От 1991 до 1996 година е
член на УС на Туристическо
дружество „Хелио - тур - с“,
Созопол. Управител е на търговско дружество „Барон“
ООД с предмет на дейност
внос и търговия на хранителни и нехранителни продукти.
В периода от 1996 до 1997
година работи във „Фармстаринвест“ АД, Дупница като
изпълнителен директор.
През 2007 г. е избран за кмет
на община Созопол. Ръководи
града и втори мандат от 2011
до 2015 г. В момента управлява трети мандат. Преди да
заеме кметския пост, работи
като заместник-кмет на общината и като председател
на Общинския съвет. Ангажиран е и с обществена дейност.
Избран е за председател на
„Рибарско дружество Созопол” и на Ловно-рибарско сдружение „Аполония 2001”.
сезона.
- Преди време споделихте,
че искате остров Св. Иван да
стане такава атракция за Созопол, каквато е остров Св.
Анастасия за Бургас. Откъде
ще бъде финансирането и
какво трябва да бъде изградено там?
- От откриването на мощите
на Йоан Кръстител на созополския остров св. иван (б.а.
- през 2010 г.) отпуснатите от
държавата средства за проучвания на мястото са минимални.
Администрацията не може да
се справи сама със задълбоченото изследване на острова и
бъдещото му експониране за

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

туристите.
Преди няколко години само
министерството на култура
даде известна сума за проучвания. Разбираме, че в държавата
има много паметници, правят
се нови открития, но за мен
това, което беше намерено на
остров св. иван, е безценна
находка не само за созопол, но
и за България. Ние не можем
да покажем това богатство на
туристите.
Провел съм няколко разговора с премиера Бойко Борисов.
искането на общината е да
получи правото да управлява
острова.
Освен че се откриха мощите
на Кръстителя, там има и един
уникален манастир. Той е бил
под прекия контрол на Вселенския патриарх. Наистина
това място е много силно и то
трябва да бъде показано на света. За да стане това възможно,
там трябва да бъдат изградени
кейови стени, да се направят
алеи. Нужни са средства за
запазване и доизграждане, ако
трябва, и на самия манастир.

От откриването на мощите парите за изследвания там се дават само от общината.
моята амбиция е остров св.
иван да стане като св. Анастасия за Бургас. Тогава ще можем
да направим една морска линия
Бургас - св. Анастасия - св.
иван - созопол и по този начин
ще успеем да осъществим един
по-добър обмен на туристи.
има програми, по които да
се кандидатства и да се спечелят проекти.
На остров св. иван искам
да направим само две кейови
стени, някакво ниво на вдигане
на манастира (сигурен съм, че
и Вселенският патриарх ще
помогне за там), да направим
алеите и подходите и евентуално едно съвсем малко магазинче, в което да се продават сувенири, минерална вода, безалкохолно, да възстановим фара.
Няма нужда от нищо повече.
министърът на културата
Боил Банов съобщи в края на
юли т. г., че за остров свети
Кирик се очаква да има осигурено финансиране по при-

оритетна ос 6 на Оперативна
програма „Региони в растеж”
(ОПРР) до края на годината.
- Министърът обеща в
кратки срокове 80-те дка,
където се намира Морското
училище, да бъдат превърнати в атрактивен музей и черноморски културен център.
Какво е положението там
в момента и какво смятате
Вие, че трябва да бъде направено на острова?
- Там именно държавата
трябва да се намеси, защото
има голяма опасност Рибарското училище да се срути. Колкото повече е забавянето, толкова
по-лошо става положението.
Кейовата стена сега се руши
и са необходими бързи мерки,
защото това представлява опасност за залива.
искаме сградата и островът
да бъдат дадени на община
созопол, за да може да кандидатстваме по европейски
програми и да реализираме
важни проекти. В този си вид
сградата ще се срути. Тогава
ще се вайкаме.

7

бр. 28 (1194), 11 - 17 септември 2017 г.

мЛАДиТЕ В БРАНшА
Арх. Мая Пенева:

За да постигнеш мечтите си, трябва
да си смел, решителен и постоянен
Човек изгражда идентичността си чрез своята принадлежност към различни групи
- Защо избрахте да се реализирате в България?
- За един архитект е много важно творчеството му
да бъде уникално и лесно
разпознаваемо. Човек не
съществува самостоятелно.
Той изгражда идентичността си чрез своята принадлежност към различни групи. Днес всеки може да избира в каква общност иска
да се развива. много млади
българи, включително и аз,
напускат България в търсене
на по-добра среда и повече
възможности. Пътувах много, учих в чужбина и разбрах какво за мен има стойност. Почти всичко е тук. В
България архитектурата на
няколко цивилизации и общества си общуват и стига
да си достоен, можеш да запишеш своя реплика. слънцето изгрява, вятърът бучи в
ушите ти и за да постигнеш
мечтите си, трябва да си
смел, решителен, постоянен,
знаещ.
- Какви са трудностите,
с които се сблъсквате във
Вашата работа?

Мая Пенева е родена
на 01.08.1990 година.
Завършва Математическата гимназия „Д-р
Петър Берон“ в родния
си град Варна, а след
това Университета по
а рх и те ктур а , с т р о и телство и геодезия, София.
Пред 2012-2013 г.
участва в ЕРАЗЪМ Студентска мобилност за
обучение - VIA University
College, Horsens, Дания. Професионалният
й опит започва в архитектурно бюро „ЕЛИТ
Студио“ - София, където работи като архитект проектант.
През 2016 година става съосновател на архитектурно бюро Rhemaarch, Пловдив, където
работи и до днес.
- Работата в младо архитектурно бюро генерира
множество предизвикател-

ства. Всичко, което се прави
за първи път, отнема много време и енергия. Част

от трудностите са свързани с проектантската работа - проучване на типове

проеКти

The Practical House, с. Марково, обл. Пловдив, студио Rhema-arch

La maison dans la ville, Нова Загора, обл. Сливен, студио Rhema-arch

The Shell Canopy, с. Черноземен, обл. Пловдив, студио Rhema-arch

House on the edge of the cliff, с. Долище, обл. Варна, студио Rhema-arch

The Family House, Варна, обл. Варна, студио Rhema-arch

сгради и начини на работа,
запознаване с нови системи,
разясняване на детайли и
технологии при изпълнението. интересна е и работата с клиенти. Не всички
оценяват творческия труд.
Най-трудни са нещата, които преместват фокуса на
работата върху не толкова
креативни въпроси, като оформяне на договори и споразумения, динамиката на промените в закона, справянето
с административни казуси.
- В каква обществена кауза във Вашия град бихте
се включили?
- Опазване на културното
наследство и архитектурата
на новото българско училище. Повечето българи са
забравили кои са и какви
богатства притежават. Чрез
експониране на минали градежи и организиране на образователни взаимодействия
в подходяща среда може да
се постигне много. Бих подкрепила кауза, свързана с
промяна на манталитета чрез
архитектурата като начин на
мислене и изразяване.
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Нужни ли са още промени в ЗУТ,
Арх. Емилия Кокова, РК на КАБ - Кърджали:

Наложително е да се изработи
съвременен нормативен акт

Категорично съм за
нов закон! Един прецизиран и изчистен нов
закон ще бъде много
по-полезен и ще свърши много повече работа, отколкото този
ЗУТ, който е вече много к р ат н о п р ом е н я н ,
ко р и г и р а н , к ъ р п е н ,
допълван... Той стана

направо исторически
и в крайна сметка непригоден за реалностите. Дори нещо повече
- след всички промени във времето, според
мен, има параграфи,
които си противоречат.
Всичко това влияе негативно върху строително-инвестиционния
процес. Практиката категорично го показва.
Наложително е да се
изработи нов нормативен документ, който
да е осмислен, логичен и последователен.
При неговото изготвяне трябва да се вземе
професионалното мнение на гилдията. Преди
фактическото изработване на закона трябва да има едно широко

обещствено обсъждане.
Такова нещо беше направено преди години при подготовката
на стария закон, предхождащ ЗУТ. Той беше
написан в министерството, но преди това
имаше създадено едно
методическо ръководство, което организира широко обсъждане,
срещи и дискусии с
представители на сектора по общини и области в цялата страна. На
тези срещи се даваха
конкретни професионални препоръки, правеха се анализи... На
финала законът беше
написан на тяхна база
в министерството. Това
за мен е правилният
подход.

Арх. Олег Каразапрянов, РК на КАБ - Пловдив:

По настоящите правила
проектантът е никой

Нужен е изцяло нов
закон по ред причини.
Първата е, че в сега
действащия ЗУТ проектантът е никой. Всички
негови функции са иззети
от някакви фирми за надзор, които само прибират пари, без да вършат
никаква работа. имам
за пример десетки случаи, в които проектирам
обект, старая се всичко
да е направено, да е на
100 процента измислено
и изпипано и когато проектът отиде в ръцете на
надзорника, всичко отива

по дяволите. имам нанесени такива поражения
от надзора, че не мога да
ги опиша!
след това много е важно проектантът да има
права по време на самото строителство. сега аз
дори и да отида на обекта, нямам никаква дума,
аз съм никой. имаше
една поправка към ЗУТ-а
да се сключва договор с
проектанта за авторския
надзор, но за мен това се
прави проформа, независимо че одобряващите
изискват този документ.

и още много неуредици има. Тромавите административни процедури
също са сред тях. Затова
е по-добре законът да се
претвори нацяло, а не да
се правят кръпки. Трябва да се започне най-напред от основата, самата
платформа трябва да се
смени. Настоящата е правена от юристи, за което
нямам нищо против, но в
екипа на съставителите е
нужно да участват и проектанти, и представители
на администрацията, тъй
като и те имат проблеми.
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или трябва изцяло нов закон?
Арх. Методи Методиев, РК на КАБ - Монтана:

Сегашният документ
е много остарял

сегашният ЗУТ може
да е бил добър и полезен, когато е приет. Но
вече е много остарял.
Динамиката в живота и
в строителството, проектирането в частност, е
много голяма. Променят
се взаимоотношенията
между държавата и собствениците, между въз-

ложителите и изпълнителите и т.н. сегашният
закон не ги урежда. Затова ни е нужен изцяло
нов. Той трябва да е съобразен не с днешния, а с
утрешния ден. Да вижда
в бъдещето, за да не се
променя често. Да се обмисли и приеме закон,
който да не се променя в

кратки срокове.
сега каква е практиката? Очертае се някаква
пречка, и хоп - законът
се променя. след това
друго нещо се окаже пак промяна. Това са
кръпки, работа на парче.
Те не водят до подобряване на закона, а до несигурност.

ГледНа точКа

Защо е необходимо да се изработи нов Закон за устройство
на територията (ЗУТ) и да се създаде електронна система
за издаване на разрешителни за строеж?

На пресконференция КАБ изложи аргументите си за необходимостта от заместване на
ЗУТ с ново съвременно законодателство

Камарата на архитектите в България смята,
че Законът за устройство
на територията (ЗУТ) в
настоящия си вид със 76
поправки за 16 години
е изчерпал своите възможности за ревизии. За
да направим България
привлекателна за инвестиции и да се увеличи
скоростта на нашата интеграция в световния пазар, трябва да се започне
незабавна работа за замяната на ЗУТ с изцяло
ново съвременно законодателство с философия и принципи в духа
на добрите европейски
практики. За да бъдат
ясни отговорностите и
регламентите, както и да
станат лесни за контрол,
ЗУТ трябва да се раздели
на два закона - Закон за
устройственото планиране (ЗУП) и Закон за
инвестиционното проектиране и строителство
(ЗиПс). Така законодателството ще се хармонизира с европейското с цел
да бъдат опростени процедурите, улеснени хората и намалена ненужната
бюрокрация. Към тези
два закона трябва да се

създадат електронни системи за управление на
процесите и издаване на
разрешителни онлайн без
редене на опашки и обикаляне по инстанциите.
Едни от основните
проблеми в ЗУТ в момента са:
› изискване на прекалено много документи,
които с нищо не допринасят за крайния резултат
на строителството
› Принцип на „мълчаливия отказ“
› Противоречиви правила и остарели приоритети
› Размиване на отговорностите, водещо до
недобросъвестни практики
› Разрешителен характер (всичко, което не
е изрично разрешено, е
забранено)
Затова и България е
на 118-о място от 189
държави по сложност на
процедурите за разрешение за строеж, според
анализите на световната
банка.
Продължава в следващия брой

Арх. Иван Иванов, РК на КАБ - Пазарджик:

Времето изисква съвсем
друг подход и други решения

мнението ми е идентично с това
на Камарата. От КАБ искат нов закон и това е правилното решение.
Настоящият ЗУТ е създаден на основа за Закона за териториалното
устройство от социалистиче ско
време. създаден е, като е преправян и дописван и резултатът не е
добър, не е работещ. самото време
сега изисква съвсем друг подход и
нови адекватни решения. смятам,
че и от Камарата на строителите, и
на инженерите колегите искат нов
нормативен акт. Да има закон за
проектирането, за строителството...
и нещо също много важно - самите
наредби към закона трябва да са съвършено нови.
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Нужни ли са още промени в ЗУТ,
или трябва изцяло нов закон?
Инж. Иван Богданов, член на РК на КИИП - Видин:

Съществуващият нормативен акт
е остарял и създава бюрокрация

Този въпрос се дебатира от доста време в нашите среди, а, мисля, и в обществото. Аз нямам съмнения - нужен е нов закон,
който да формулира насоките на градоустройството, на строителството. Той

трябва да бъде адаптиран
към новите потребности
на бранша.
Намирам, че сегашният
закон е остарял и спъва
инвестирането. с него се
създава и голяма бюрокрация, която отблъсква

инвеститорите. има много излишни съгласувания.
инвеститорите искат бързо решаване на проблемите им, а сегашният закон
ги бави. Той е и една от
причините за намаляването им у нас.

Инж. Антони Чипев, главен секретар на КИИП:

Настоящият вариант генерира само
проблеми в инвестиционния процес

Процесът на непрекъснати промени в ЗУТ е
крайно време да се прекрати, вместо да продължава да генерира проблеми в инвестиционния
процес в строителството.
Този път лайтмотивът в
предложенията за промени е „намаляване на
административната тежест”. В днешно време
хората прекарват повече
от 90% от времето си в
затворени помещения.
Здравето и тяхната работоспособност се влияят
изключително от микроклимата вътре в сградите
и да се счита за административна тежест разработването на инженерните части (инсталациите) на инвестиционния

проект (дори и за малки
обекти), е несериозно
и ще доведе до голямо
затруднение на възложителя. Възложителят ще
трябва да довърши проектирането на парче с
риск за несъгласуваност
между архитектурата и
инженерните проектни
части, а дори и до невъзможност за изпълнение
на строежа. Това е тласък към строителство
на инженеринг. инженерингът, от своя страна,
води до ограничаване на
проектните решения до
рамките на възможностите на строителя, както
и на неговите интереси,
които невинаги съвпадат
с тези на възложителя. В
този случай може да се

говори за намаляване на
административната тежест единствено за самата администрация. Трябва да се има предвид
и фактът, че разходите
по създаването на един
строеж са около 30% от
общите разходи за него
през целия му жизнен
цикъл, от създаването
му до неговото разрушаване. Останалите 70%
разходи се определят изключително от качеството на проектните решения, рефлектиращи
върху консумативните
разходи по строежа през
експлоатационния му период, което е свързано и
с качеството на вложените системи (елементи) в
строежа.

Инж. Валентина Дикова, РК на КИИП - Плевен:

С корекции може да продължи да функционира

много пъти съм чувала този въпрос - промени
в ЗУТ или изцяло нов
закон. според мен нужни са промени. Защото
този закон има и добри
страни и те трябва да ос-

танат. Основната му идея
е добра. Но този закон
се нуждае от промени.
Трябва да се променят
изискванията по издаването на разрешителни, да
се уточни съдържанието

на много от другите изисквани документи. От
промени се нуждае и Наредба 4, която е приложение на закона. Нейният
обем и съдържание са
остарели.
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ЕКОЛОГия

Велинград скочи срещу
концесия за добив на волфрам
Жителите са разтревожени за здравето
си и за балнеотуризма в района

Срещата, организирана от кмета на Велинград Костадин Коев, премина под мотото “Велинград - град на лечебната вода, а не рудодобива·

стотици жители на
Велинград поискаха незабавно да бъде отнета
концесията за добив на
волфрам в близката мина
„Грънчарица“. Тревогите
си те изразиха на открита среща с министъра на
околната среда и водите
Нено Димов и депутати
от региона. Хората са против рудодобива в района, защото сериозно се
притесняват за здравето
си. Близо до самата мина
има водохранилище и водата ще бъде замърсена,
посочват те. Против са и
хотелиерите, според които
е несъвместимо да има
волфрамова мина и сПА
туризъм.

„Тук съм да заявя, че
мОсВ ще гарантира баланс, за да не пострадат
гражданите и бизнеса в
този район”, каза Димов.
и с т о р и я т а з а п оч в а
през 2009 г. и Екоминистерството прави опит да
прекрати оценката за въздействието върху околната среда (ОВОс), но след
съдебно обжалване процедурата продължава.
с решение на директора на РиОсВ - Пазарджик
от 12.07.2016 г. процедурата по ОВОс е прекратена заради фактически промени. Административното
производство е спряно до
издаване на административен акт за учредяване

на санитарно-охранителна
зона от Басейнова дирекция „източнобеломорски
район“. На 28 август 2017
г. БДиБР обяви санитарно-охранителните зони 1 и
2, които гарантират чистотата на водата и забраняват каквато и да е дейност
в санитарно-охранителните зони, обясни министър Димов във Велинград.
А на 27 септември РиОсВ - Пазарджик ще гледа
ОВОс. Повечето от дейностите на мина „Грънчарица“ попадат в района на
санитарно-охранителните
зони, но кое е позволено и
кое не, ще каже експертен
съвет, който ще вземе решение по оценката.

подпиСКа

Неправителствени организации срещу преместването
на конната база от Борисовата градина в Ловния парк
Неправителствени организации скочиха срещу
преместването на конната база от Борисовата
градина в Ловния парк,
след като стана ясно, че
проектът за подробен устройствен план на района не предвижда такъв

обект.
Аргументът на активистите е, че обектът ще
стане труднодостъпен и
ще намалеят шансовете
му да бъде печеливш.
До момента са събрани
близо хиляда подписа в
подкрепа на запазването

Идея за преместването на конната база има от години.
Футболистът Димитър Бербатов също проявяваше интерес да я вземе за своята фондация и да направи там
академия за млади таланти

на базата на сегашното й
място.
съоръжението е сравнително ново и може
да функционира пълноценно. Конната база има
своя история още от времето на царските конюшни. Базата се ползва за
хипотерапия на деца със
специални потребности,
излагат аргументи инициаторите на подписката.
Обектът през годините е
стопанисван не особено
ефективно от две общински дружества. В момента има наемател, което е
добър вариант, предвид
социалните функции на
конната база, считат протестиращите.
Каква ще бъде съдбата на конната база, ще
стане ясно, след като се
проведе обществено обсъждане.
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Държавата инвестира милиони в образ

Столична община е обновила учебна б
В 21 училища в страната ремонтите ще продължат и след
първия звънец, съобщиха от Министерството на образованието. От началото на годината са ремонтирани над 840 учебни
заведения. Директорите трябва да създадат такава организация, че строителните дейности да не пречат на нормалното
откриване на учебната година и часовете.
Довършителни работи има все още в 460 училища в страната. В столицата са ремонтирани 140, като в 9 работата ще
продължи и след 15 септември.
Катя ТОДОРОВА

3 нови детски градини ще бъдат построени в София до края на годината

20,5 млн. лв. е инве стирала столична
община от началото

на годината в обновяване на учебни заведения.
В софия върви ремонтът на 45 училища
и детски градини. За

първия учебен ден ще
останат да се довършва работата в 16 учебни заведения, сочат
плановете на общината.

Кметът
цата Йорд
дъкова уточ
йонните км
задачата та
низират нещ
монтите да
на учебния
детските з
където фир
да успеят д
реконструк
15 септемв
направен гр
цата са пре
други завед
В момен
жава изграж

На 15 СептемВри

Реновирани класни стаи посрещат учениците на Пловд
В 22 от всичките 52
общински училища в
Пловдив се извършват
или са вече приключили ремонтните дейности преди старта на
новата учебна година.
Голяма част от тях са
свързани със смяна на
подовите настилки и
боядисване на класните стаи, училищните
коридори и физкул-

турните салони. има
училища, в които са
ремонтирани и хидроизолирани покривите,
обновени са и санитарните възли. 31 000 лв.
от комисията за разпределяне на резерва
за нерегулярни разходи
са вложени в авариен
ремонт на канализация
във физкултурен салон на сУ „Черноризец

Храбър“. Комисията е
отпуснала и сумата от
15 000 лв. за авариен
ремонт на физкултурен
салон на сУ „цар симеон Велики”, с което
общият размер на отпуснатите от началото
на годината средства
от резерва възлиза на
55 000 лв.
В 38 общински детски градини също това

лято е имало планирани ремонтни дейности.
Част от тях са извършени по график от ОП
„Жилфонд“.
В община Пловдив
за трета поредна го-

дина от бюджета се
о сигуряват средства
по програмата „Проектиране и изграждане
на нови детски площадки и/или ремонти
и сертифициране на

съществуващи детски
площадки в общинските детски градини“.
През 2015 година размерът на заделените
средства беше 45 000
лв., през 2016 година

сумат а беш
чена на 150
през настоящ
г. размерът
рените сре
расна на 20
с тези пари
година в 31
те градини
реализирани
площадки, о
нови в 6 де
дини, а в о
25 детски гр
бъ д ат р е м о
вече съществ
тове за спор
По информац
ректорите н
те градини и
ремонтите
в по-голямат
ще бъдат изв
срок и няма
пятстват ста
на учебната г

ОТ ТАЗИ ЕСЕН

Smart Start стартира езикови курсов
по модерната система на издателств
с наближаване на есента и началото на новата учебна година детска езикова школа Smart
Start в Пловдив стартира
курсове по английски
език и учебна езикова занималня за малчуганите
от I до IV клас.
Езиковият курс ще се
провежда в малки групи
два пъти седмично по 2
часа през цялата учебна
година.
Обучението е по модерната система на издателство „Кеймбридж“,
която е номинирана за
наградите на Британския
съвет в раздел “ иновации в езиковите учебни

системи“.
В центъра работят висококвалифицирани професионални педагози и
филолози, които се грижат не само за формирането на езиковите знания
и умения у децата, а и за
духовното им израстване
и самочувствие.
Учебната езикова занималня дава възможност училищната занималня да се съчетае с
курс по английски език.
Децата ще имат възможност и да подготвят домашните си за училище

в уютна и приятелска
атмосфера. Ежедневните
занимания по езика позволяват работа по разширена програма с повече време за преговор,
творчески работилници
на английски език и неусетно затвърждаване на
придобитите знания.
Удобството училищните занимания, подготовката за следващия
ден и езиковият курс да
приключват до 17:30 ч.
от понеделник до петък
дава възможност на родителите да бъдат повече

гр. Пловдив, ул. "Добри Войников" №17
Тел. за контакт: 0886 760 900, 0883 760 900

време с дец
лесно да на
бодни часове
им - спорт, т
както и смел
рат семейни
извън града.
Децата щ
практикуват
език и да тв
ятели и през
дни. „Smart
лага и събо
ва занималн
13.00 часа.
Отличната
близостта на
училища и

office@s
www.s
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зователна инфраструктура

база за над 20,5 млн. лв. от началото на годината

на столианка Фанчни, че раметове имат
ка да оргащата, че реа не пречат
процес. За
забавачки,
рмите няма
да завършат
кциите до
ври, вече е
рафик и деенасочени в
дения.
та продълждането на

див

ше увели000 лв., а
щата 2017
на осигудства на00 000 лв.
през 2017
от детскище бъдат
и 53 детски
от които 8
етски грастаналите
радини ще
онтирани
вуващи кърт и игри.
ция на дина детскии училища
дейно сти
та си част
вършени в
да възпреартирането
година.

6 нови детски градини в столицата, като
от общината планират
3 от тях да са готови
до края на 2017 г. От
„московска“ 33 смятат през следващата
година да по ст роят
забавачки в кварталите „манастирски
ливади“ и „Кръстова вада“. В тези презастроени райони на
софия в полите на
Витоша никога не са

Вар

На

ще могат да
т английски
ворят с приз почивните
Start“ предотна езиконя от 9.00 до

а локация и
а школата до
клубове за

smartstart.bg
smartstart.bg

лв. Най-новото заведение в един от най-големите жилищни райони на софия трябва да отвори врати до
края на октомври.
Ремонтните дейно сти, които се извършват в столичните учебни заведения,
включват внедряване
на мерки за енергийна ефективност, конструктивни ремонтно-възстановителни

дейности и ремонт на
двор, спортни и детски площадки и др.
На обектите, чиито
ремонти ще продължат най-вероятно и
след 15 септември, ще
се работи предимно в
двора или на покрива и организацията е
направена така, че да
не пречи на учебния
процес в училищата и
посещаемостта в детските градини.

Кметът Йорданка Фандъкова инспектира летните
ремонти и изграждането на новата детска градина
“Щастливо детство”

Приключват летните ремонти в 30 училища и 22 детски градини
на нова външна мазилка на корпус Б, в
НГХНи „Константин
Преславски“ е ремонтиран покривът, изградена е и инсталация за
пожароизвестяване и
мълниезащита. В ОУ
„стоян михайловски“
е санирана северната
фасада на корпус А1,
и з въ р ш е н е р е м о н т
на тротоарна настил-

Летните ремонти на
30 училища и 22 детски градини на територията на община Варна
приключват, съобщиха
от Дирекция „Образование и младежки дейно сти“. По-мащабни
строителни дейности
са извършени в IV Езикова гимназия „Фр. Ж.
Кюри“, където е ремон-

ве
во „Кеймбридж“

цата си, поамират свое за хобитата
танци и др.,
ло да планиите уикенди

изграждани детски
градини.
О т стол и ч н а о б щина отчитат още, че
само в ж. к. „Люлин“
за последните години
общината е инвестирала 8 млн. лв. за ремонти и строителство
на детски градини и
училища. В момента
там се довършва детска градина „Щастливо детство“, в която
са инвестирани 2 млн.

детски занимания в града улеснява транспорта
и спестява чакането в
ежедневните задръствания.
Ранните записвания за
курсовете по английски
език вече започнаха. Те
се извършват на място
в езикова школа Smart
Start до изчерпване на
свободните места.
Продължителността
на обучението е от октомври 2017 до май 2018
г. В цената е включен и
пълен комплект учебни материали, както и
книжка за индивидуална
мотивация по системата
„Аз мога“.

тирана парната инсталация, подменени са
съществуващата метална дограма, вратите и
елтаблата, боядисани
са помещенията. В сУ
„св. Климент Охридски“ е извършена частична външна топлоизолация, в ОУ „Йордан Йовков“ - текущ
ремонт на помещения,

в ОУ „свети Патриарх
Евтимий“ - поставяне
на стълбищен профил
и на первази от гранитогрес, в ОУ „Ангел
Кънчев“ и в ОУ „Васил Друмев“ - ремонт
на санитарни помещения. В ОДК - Варна са
обновени коридорите,
в с р е д н о ш ко л с ко т о
общежитие е положе-

ка в училищния двор.
строително-ремонтните дейности в част от
детски градини са приключили, а в останалите това ще стане до
края на месеца. В ДГ
„Петър Берон” е извършен о сновен ремонт
на покрива, подмяна
на топлообменник и на
котел, в ДГ „Гълъбче”
- укрепване на тераса,

в ДГ „моряче” - хидроизолация на покрива.
Основен ремонт на санитарни помещения е
извършен в ДГ „Дружба”, ДГ „Незабравка”
и ДГ „маргаритка”.
изградена е мълниезащита и е направен ремонт на покривите в
детските градини „ян
Бибиян”, „Зорница” и
„Дружба”.
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Инж. Маруся Петрова, директор на Професионална техническа гимназия „Васил Левски” - Видин:

Връща се интересът към
строителната професия
Възпитаниците ни се реализират много добре в чужбина
Раговаря
Цвета ИВАНОВА
- Г-жо Петрова, Видин е имал строителна
гимназия, но тя бе закрита и сега обучавате
строители в бившия механотехникум? Как се
отрази това преустройство в системата на видинското образование?
- Не се отрази негативно. строителната гимназия не беше закрита, а
обединена с тогавашния
механотехникум. Това
стана през 2001 година поради намаляващия
брой на кандидатите за
обучение в двете училища. Новата професионална гимназия обучава
ученици по три специалности: компютри, транспортна техника и строителство. създаваме технически кадри от втора и
трета степен на професионалната квалификация.
В девети клас например
имаме смесена паралелка - половината учат за
монтьори на транспортна
техника, а другата половина - сухо строителство.
имаме задочни паралелки
в ХI клас по сухо строителство. Кандидатстваха
30 души. имали сме паралелки до 35 човека.
- Може ли да се каже,
че има интерес към тази
специалност?
- Да, има. Звучи парадоксално, но в бедния
Видински край, за да оцелеят, хората стават или

Инж. Маруся Петрова е
д и р е кто р н а
Професионалната техническа гимназия „Васил
Левски” във
Видин от миналата учебна
година. Сега
започва втората й управленска година. През цялото време преди това обаче
е работила
като преподавател в същото училище
- тогава механ о т е х н и к ум .
Основният
предмет, който е вод и л а ,
е двигатели с
вътрешно горене.
шофьори, или строители.
Дори Бюрото по труда
организира курсове за
тези две специалности.
В нашия град те са найтърсени, въпреки че строителството от години е
замряло и все още се чака
съживяването му.
- При вас учи ли се за
строителен техник?
- имахме и такава паралелка, миналата година
децата я завършиха, но
нова нямаме. На учени-

ците им се струва много
трудна, особено разработката на проектите, които се искат. Затова я закрихме. Пренасочихме се
към сухото строителство,
което се усвоява по-лесно
и кандидатите го желаят.
Но имаме двама души,
които изучават тази специалност в самостоятелна
форма на обучение. Те ще
станат строителни техници.
- Имате ли проблеми

с преподавателите, все
пак строителство се учи
от специалисти?
- Досега нямахме такива проблеми. При нас
работеха две жени строителни инженери. Но едната от тях се пенсионира
и обявихме мястото за
свободно. То е с пълен
норматив, но досега нямаме нито една молба за
постъпване. Ако не се
намери млад учител, то
ще преговаряме с пенси-

онираната ни колежка.
имаме и друг колега, който излезе в пенсия преди
години. Ще агитираме и
него.
- С какъв успех влизат кандидатите при
вас? Преди години се
смяташе, че в строителните училища влизат
по-слабите ученици.
- При нас кандидатстват и влизат с успех
около „добър 4”. Не са
най-добрите, но и съвсем
не са най-слаби. с такива оценки влизат дори в
софийския университет.
Наши ученици участват в
състезания по строителство, един дори зае второ място на национално
състезание за най-добър
млад строител. Това говори за добър подбор.
- Сигурно повечето от
учениците ви са мъже.
- Преобладават мъжете,
защото строителството
си остава мъжка професия. Но при нас се учат
и жени. според мен не
толкова за професията,
колкото за образованието,
което получават.
- Следите ли как се
реализират завършилите училището?
- Да, почти всички веднага си намират работа.
Повечето обаче заминават
за чужбина. В строителни
фирми в италия, испания работят много наши
възпитаници. мнозина от
учениците ни признават,
че учат строителна специалност, за да заминат
за чужбина. имаме моми-

че, което завърши нашата
гимназия и сега работи в
Германия. Казва, че няма
проблем с нашата диплома. Признават я. Постъпват на работа и у нас. Добър ли си, имаш ли желание за работа, веднага те
вземат в местните фирми.
Около кризата в бранша
мнозина от опитните им
кадри заминаха за чужбина, пенсионираха се. сега
компаниите имат нужда
от нови, млади и обучени
кадри.
- На 100 км от Видин,
в Монтана, има строителна гимназия с повече
специалности, там учат
и за брокери на недвижими имоти, компютри,
английски. Видински
ученици отиват ли да се
учат в нея?
- Не, Видин е беден
град, повечето ни деца
са от социално слаби семейства и никой не ходи
да учи в друг град заради
разходите. Който иска да
усвои строителна специалност, може да го направи и в своя град.
- В сградата на вашето училище от миналата
година се настани филиалът на Русенския технически университет,
който бе открит във Видин? Как съжителствате
двете учебни заведения?
- Нямаме никакви проблеми. Ние сме само на
дневна форма на обучение, а студентите имат
занимания в петък, събота и неделя. Дори не се
засичаме и не си пречим.

Облагородяват района на Божия мост край Лиляче
Поли ВАСИЛЕВА
Общината във Враца получи одобрение на
проект, с който иска да
облагороди природния
феномен Божия мост.
Към него сега няма удобен път, а туристи проявяват интерес към скалното образувание.
Божият мост е красив
карстов феномен с височина 20 и ширина 25 м.
Дебелината на свода е
от 9 до 12 м. По оста на
речното корито той е дълъг 125 м. Под свода му
има малки езерца, а по
стените му - отвори на
пещери. До него се стига
по пътя Враца - Чирен.

малко преди Чирен се
завива наляво по асфалтов път с дължина 2 км.
след още 500 м земен
път се стига до Божия
мост.
Проектът предвижда
изграждане на ландшафтен парк и пътека. Финансирането ще дойде от
Трансграничната програма интеррег - Румъния
- България по схемата
„Геопарковете по Долен
Дунав - възможност за
опазване и устойчиво
развитие на геоморфоложкото и геоложкото
наследство”.
Партньори на Враца
в изпълнението на проекта са общините Роман
и Поноареле. целта е да

се използват устойчиво
културното и природното
наследство и ресурси.
Около Божия мост ще
бъде изградена туристическа инфраструктура и
ще се създаде пешеходен
туристически маршрут.
За целта в Чиренско-Лиляшкия карстов район
ще бъде построен карстов ландшафтен парк
„Понора”. мястото му е
в землищата на Враца,
Лиляче, Чирен и мраморен.
В община Роман ще
бъде създаден туристически ландшафтен парк
„Каменно поле - Кунино”
и ще бъде реставрирана
т.нар. „пустата църква”.
Тя ще стане начало на

туристическия маршрут.
с проекта в Румъния
ще бъде изграден турис-

тически информационен
център и създаден пешеходен маршрут до тяхна-

та природна забележителност, наречена също
Божия мост.
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Парк „Търновград Вдухът на хилядолетна история“
ще е поредната атракция в старата столица
Инвестицията е на украински предприемачи
Лилия ЛОЗАНОВА
Във Велико Търново
създават парк с миниатюри, наречен „Търновград
- духът на хилядолетна
история“. Той ще се намира в подножието на
средновековната крепост
царевец, съобщиха от общината. инвестицията е
на украински предприемачи, които смятат, че
градът е най-подходящият
за създаването на първия
в България туристически
обект от този тип.
Посетителите ще могат
да се докоснат до емблематични исторически и

архитектурни шедьоври
от цялата страна.
Първоначално макетите ще са над 40 на брой в
мащаб 1:25. сред естествена растителност ще бъдат изложени миниатюри
на крепостта царевец, паметника на Асеневци във
Велико Търново, хрампаметника „Александър
Невски”, сградата на Народното събрание в софия, Античния театър в
Пловдив, Асеновата крепост, Бачковския и Рилския манастир. Ще има
също макети на крепостта
Баба Вида, паметника на
шипка и други.
По оформянето на но-

вата атракция вече се работи, а хода на дейностите провериха заместник-кметовете на Велико
Търново снежана Даневаиванова и проф. Георги
Камарашев. По инициатива на общината няколко
терена в района на някогашния средновековен
квартал „Френкхисар“
бяха въведени в регулация. след полученото инвестиционно намерение и
с решение на Общинския
съвет за пространството, където ще е паркът
„Търновград - духът на
хилядолетна история“, бе
обявен конкурс.
инвеститорите полу-

Теренът, върху който ще се оформи новият парк

чиха необходимите разрешения, а проектът е
съгласуван и одобрен от
Националния институт
за недвижимо културно
наследство.
Районът под Балдуино-

вата кула вече е изчистен.
Тъй като в близост бе открита археология - зидове
на средновековния Богородичен манастир, теренът няма да бъде разкопаван. Паркът ще се офор-

ми върху предварително
насипани няколко слоя с
почва, по чието валиране
и подравняване се работи.
цялата дейност е под наблюдението на археолога
проф. Хитко Вачев.

Нова визия за общината в Мездра Ремонтират пътя Враца – Вършец
Започна ремонтът на
32-километровия път
Враца - Вършец, съобщиха от Областното пътно управление
във Враца. Отсечката е
много натоварена заради курортния град, но
настилката е разбита и
създава трудности на
шофьорите.
Ще бъде направен
ремонт на най-компрометираните участъци,

Поли ЦВЕТКОВА
В мездра стартира
проект за обновление на
сградата на общинската
администрация. Кметът
Генади събков даде началото на строителните
работи. средствата са
от Европейската програма „Региони в растеж”. с тях ще се постави топлоизолация, ще

бъдат подменени отоплителната и електрическата инсталация. Ще
се изгради и система за
гореща вода със соларни панели.
с ремонта ще се
намалят разходите за
енергия за отопление
и осветление, както и
емисиите на вредни газове в атмосферния въздух над града. сградата
ще премине в енергиен

като върху най-поразените ще се положи
изцяло нов асфалт. Ще
бъде направено отводнение на пътя и почистване на банкетите.
За реновирането на
пътя са отделени 230
000 лв. строителните
работи са възложени на
фирма „Пътстройинженеринг”. Докато трае
ремонтът, между двата
града ще се стига по

обходен път Е-79 - сумер - сопово - Вършец.
През пролетта жители на няколко села от
община Вършец излязоха на протест заради
състоянието на пътя
към Вършец. Ремонтът
беше планиран, чакахме финансирането,
обясниха от Областното пътно управление
във Враца.

клас В, което ще намали
разходите й за отопление и осветление с близо 47%.
сградата на местната власт е строена през
1970 г. и оттогава не
е ремонтирана. стойно стта на настоящия
ремонт е 1 154 676 лв.
981 474 лв. от тях са
безвъзмездна помощ от
Ес, а останалите са национално финансиране.

Екопроекти преобразяват Криводол
Поли ВАСИЛЕВА
О б щ и н а К р и в од ол
спечели два екопроекта
от програмата „Чиста
околна среда” на министерството на околната среда и водите, съобщиха от администрацията. стойността им е
15 000 лв.
Екоплощадка ще бъде
изградена в двора на

детската градина „славейче”. В нея ще бъдат
монтирани комбинирани съоръжения за игра
на малчуганите. Проектът предвижда площадката да предложи безопасна среда за децата и
да се превърне в притегателно място за тях.
с 10 000 лв. ще бъде
изградена зона за фитнес на открито. На нея
ще има 7 уреда върху

кау ч у ко ва н а с т и л ка ,
пейки, кошчета за отпадъци.
изграждането на
фитне с на открито е
желанието на много от
младите хора в града,
което общината изпълнява.
Двата проекта ще бъдат реализирани до края
на годината, допълниха
от администрацията в
Криводол.
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Изгодното банково кредитиране
активизира жилищния пазар
Продажбите на недвижимости в София нарастват с 8% годишно
средната цена на жилищата в софия достигна
1060 евро/кв. м при 985
евро/кв. м в началото на
годината. Това показват
данните на водещи агенции за имоти за второто
тримесечие на 2017 г.
според тях нарастването на цените на тримесечна база е 7,6%, а
на годишна се запазва
на нива като през първото тримесечие, а именно
- бележи ръст от 18%.
средната покупна цена
на жилищата е 91 000
евро, отчитат брокери.
Към момента цените
на имотите в софия са
на нива като тези в края
на 2007 г. Все още обаче
не са достигнати пиковите стойности от третото
тримесечие на 2008 г.,
когато беше бумът преди
кризата. Тогава средната
цена на жилищата в софия достигна 1260 евро
на кв. м.
Ускореният темп на
нарастване на цените в
софия започва от второто тримесечие на 2016
г. и от тогава вече една
година увеличенията се
движат между 15 и 18
процента.
Данните сочат, че цените на имотите в столицата нарастват най-силно
през второто тримесечие на годината. и през
миналата година, и през
тази усетихме значителни ръстове именно през

месеците април и май,
след което пазарът се
пренастройва и следват
силни летни и есенни
месеци с увеличаване на
обема продажби.

СДЕЛКИТЕ
През последните 3 години продажбите в софия нарастват равномерно с по около 8% годишно. Ръстовете, регистрирани от Агенцията по
вписванията, се забавят
през последните месеци,
но това се дължи в голяма степен на значителния
дял на продажби на ново
строителство, което е в
процес на изграждане,
и вписването на сделките ще стане на по-късен
етап.
Броят на продажбите в софия е около
25 000 на година, което
все още е далече от нивата в бума, когато достигаха до 45 000 сделки
годишно. Това предполага един много по-балансиран пазар и е още една
индикация, че не можем
да говорим за прегряване
и балонизиране на жилищния пазар в столицата.

ПОКУПАТЕЛНАТА
ВЪЗМОЖНОСТ
Достъпността на жилищата, измервана като
съотношение на цената

на квадратен метър в софия, и средната заплата
за града остава в рамките
на 1.4, като бележи леко
повишение спрямо миналата година. Това означава, че достъпността леко
намалява, но като цяло
коефициентът се движи
между 1.3 и 1.4 от 2014
г. насам.
Лихвените проценти
по жилищните кредити
паднаха под 4% по данни на БНБ, което е исторически най-ниското
им ниво. Това стимулира
покупките с кредит, сочат
анализатори. Банковото
кредитиране продължава да нараства, като отпуснатите кредити през
второто тримесечие бележат рекорд за последните години, а това е един
от основните двигатели
на жилищния пазар. Въпреки високите нива на
кредитиране обаче данните сочат, че обемите
отпуснати кредити все
още са наполовина от
тези в бума. Това е потвърждение за по-здравата основа, върху която
се развива пазарът през
2017 година.

ИЗВОДИТЕ
макар растежът на
цените на имоти в софия да доближава 20%,
не можем да говорим за
прегряване или балонизиране, а по-скоро за бър-

зо наваксване на годините на стагнация, коментират брокери. Всички
показатели, които влияят
върху пазара, са на нива

около 50% по-ниски от
стойностите им в пика
през 2007-2008 г. Това
показва, че засега темповете на развитие на

жилищния пазар в софия
са устойчиви.
Източник:BULGARIAN
PROPERTIES

Пет нови офис сгради влизат в експлоатация до края на 2017–а
Пет големи проекта на
офис пазара, сред които
Полиграфия Офис център, City Tower и Експо 2000 Офис Парк, са
планирани за завършване
до края на тази година,
сочи доклад на Colliers
International. Това са 90
000 кв. м допълнителни

площи, като голяма част
от тези сгради вече имат
подписани договори за
наем. Водещи на пазара са сделките на етап
„в строеж“ - 43%, което
се дължи на все още съществуващия недостиг
в предлагането на висококачествени съвремен-

ни офис площи - клас А,
коментират експертите.
Благоприятните наемни нива на първокласни офиси „в строеж“ са
също сред причините
активно да се сключват
договори на ранен етап
от строителството. В резултат на активността на

пазара свободните площи
в столицата намаляват,
достигайки 170 хил. кв. м
- 25% от които са клас А,
към които е налице голям
интерес.
По отношение на локацията на сградите продължава разширяването
на зоната по бул. „цариградско шосе“ - около
Capital Fort и в района на

7-11-и километър, характеризираща се с наличие
на добре развита пътна
инфраструктура, метро
и подземен буферен паркинг. Това е част от т. нар.
„Периферия“, която е с
най-голяма концентрация
на офисни сгради - клас
А (67%) и клас Б (61%).
Прогнозите са до края
на годината да се запази

тенденцията на наемане
на площи на етап „в строеж“ поради ограниченото
предлагане и увеличението на разликите в офертните цени. Това обяснява
и очакванията за разширяване на търсенето и в
по-големите градове в
страната, като Пловдив,
Варна, Бургас, Велико
Търново, Русе.
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иНФРАсТРУКТУРА
В СоФиЯ

Разширяват най-тясната част
на бул. „Тодор Каблешков“
Проектът предвижда изграждането на
тротоари с две еднопосочни велотрасета
Катя ТОДОРОВА

В отсечката ще бъде изграден изцяло нов мост над Боянската река

Започна ремонтът
на бул. „Тодор Каблешков” - от бул. „Бъкстон”
до „цар Борис Трети”.
Двулентовото трасе от
бул. „Братя Бъкстон” до
бул. „цар Борис Трети”
е много старо и нефункционално и пропускателната му способност
е крайно недостатъчна.
Затова е предвидено разширяване на булеварда до две платна по две
ленти и построяване на
нов мост над р. Боянска.
В началото на година-

СледВаЩото лЯто

Местят трамвайните линии по бул. „Скобелев“
ст роителството на
ново трамвайно трасе по
бул. „скобелев”, между петте кьошета и бул.
„Витоша”, се очаква да
започне в началото на
юли догодина. Това съобщи Евгени Крусев,
зам.-кмет по „Транспорт
и транспортни комуникации”.
Той обясни, че в момента се работи изключително активно казусът
с трамвай 7 да бъде решен. „Вече са избрани
два основни варианта и
предстои те да бъдат обсъдени на експертен съвет. след това предстои
обявяването на обществената поръчка”, уточни
той. според него най-

подходящо е изпълнителят да бъде избран през
зимата.
Крусев уточни, че вариантите, които се обсъждат, са да се изгради
нова подпорна стена на
входната рампа на тунела
на НДК. Така трамвайното трасе ще се запази
както в посока към тунела за линия 6 към хотел
„Хемус”, така да се запазят и релсите за линии
1 и 7, които отиват към
бул. „Витоша”. По думите на зам.-кмета, подобно
решение ще позволи да
се обособи асфалтирано
локално платно, което
ще отдалечи трамвая от
околните жилищни сгради поне на 5-6 метра.

Целта на проекта е отдалечаването на трамвайното
трасе от околните сгради

та плановете на столична община предвиждаха реконструкцията на
участъка да започне още
през юни. стартът на
реализация на проекта
обаче бе отложен и започна в последните дни на
август. По тази причина
и пусковият срок бе пренесен от есента за дните
преди Коледа и напълно
променената отсечка,
която е с дължина от
само 688 м, трябва да
бъде отворена за движение най-късно на 20
декември.
Предвидено е и построяване на нов мост
н а д Б оя н с кат а р е ка .
строителните работи ще
стартират именно в зоната на бъдещото съоръжение.
Проектът предвижда
тротоарите да са с широчина от 3,25 до 6,00
м, като в тях са проектирани две еднопосочни
велотрасета, широки по
метър и половина. Зелените площи в източния
тротоар са с широчина
от 1,75 до 2,00 м. Предвидени са разширения
и на пътното платно за
спирките на градския
транспорт и джобове за
контейнерите за битови отпадъци. При пешеходните пресичания и
входовете към прилежащи имоти ще има понижения на бордюрите, а
всички кръстовища ще
са с тактилни ленти, които да помагат на незрящите да ги ползват.

В напречно направление наклонът на настилката на платната за
движение е 2,5% - едностранен, от западния
към южния бордюр. Наклонът на тротоарите и
велотрасето е 2% към
пътното платно. Зелената площ е с наклон
около 10% към пътното
платно.
По дължина на булеварда от двете страни
до бордюрите е предвидена ивица от паваж (3
реда павета), наредени
върху циментова основа. ивицата до западния
бордюр е с напречен наклон 2,5%, насочен към
оста на пътя, а ивицата
до източния бордюр е с
наклон 4%, насочен към
б о рд ю р а . П а ва ж н и т е
ивици се прекъсват при
пресичанията с напречните улици.
Конструкцията на настилката е оразмерена за
много тежко движение с
обща дебелина 73 см.
изпълнител на проекта за реконструкция на
тази отсечка от бул. „Тодор Каблешков“ е фирма
„Главболгарстрой” АД.
По предварителни изчисления цената ще е 4
млн. лв.
Тръжната процедура
беше обявена преди 2
години в две позиции.
Една от тях бе за възстановяване на бул. „Братя
Бъкстон”, в участъка от
бул. „Тодор Каблешков”
до бул. „цар Борис ІІІ”,
и беше обжалвана.

Мащабни ремонти на уличната мрежа стартираха в Шумен
Лилия ЦВЕТАНОВА
Р е ко н с т р у к ц и я н а
пътната мрежа в шумен стартира в началото
на септември. В списъка на ремонтно-възстановителните дейности
са включени 40 улици
в града и кварталите
„мътница“, „макак”
и „Дивдядово”. Фирма
„Автомагистрали - Черно море” ще извърши
аварийните ремонти на
пътните участъци в тези
райони. Поръчката е на
стойност 720 000 лева,
като работата ще продължи до изчерпване на

предвидените средства.
При допълнително
възникнала необходимост от извършване на
строителни дейности ще
бъдат включени и нови,
обясниха от община шумен. Ще се работи на
местата с нарушена настилка, като на най-компрометираните участъци
ще се направи машинно
преасфалтиране, което
ще гарантира по-голяма
дълготрайност на извършените ремонти.
Първият обект е улица
„индустриална”, която
се намира в промишлената зона на града. строителните дейности ще

се извършват в участъка
от ул. „Дедеагач” до път
I-7. Няма да се спира
движението на автомобили, затова от общинската администрация
призовават шофьорите
да спазват временната
организация и вертикалната сигнализация, която
ще бъде поставена, докато се извършва реконструкцията.
От миналата година
общината въведе изискването за двегодишна
гаранция към пътностроителните фирми, с
които сключва договор
за рехабилит ация на
уличната мрежа.
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иКОНОмиКА

Търсят терен за индустриална зона на
Югозападна България
С изграждането на АМ „Струма“ регионът ще
стане силно привлекателен за инвеститорите

Югозападна България трябва да има индустриална зона, такива има във
всяка част на страната и този регион остава бяло петно на икономическата
карта, категоричен е зам.-министърът на икономиката Александър Манолев
Поли ВАСИЛЕВА
Югозападна България трябва да има ин-

дустриална зона, заяви
заместник-министърът
на икономиката Александър манолев по
време на посещение в

района. много от о ст ана лите региони на
страната имат такива
зони, което насърчава
инве ститорите и кон-

куренто спо собно стт а
им. след изграждането
на магистрала „струма” регионът ще стане
привлекателен за инвеститорите и такава зона
е повече от необходима.
До сега такава зона
не е изградена, защото
Благоевград няма подходящи терени, обясни
кметът на града Атанас
Камбитов. Но търсим
такива терени и обмисляме изграждане на подходяща инфраструктура.
В момента проучваме
възможно стите за закупуване на 450 дка на
мястото на бившите казарми. Ако успеем, то
Югозападна България

също ще има индустриална зона.
Това е регион, граничещ с две държави
- Гърция и македония,
с които стокооборотът
се увеличава. само за
първото тримесечие на
тази година с Гърция
той е 685 млн. евро. износът ни за македония
е на стойност 390 млн.
евро, а вносът - за 245
млн. Увеличава се движението на товарите по
двете направления, каза
още заместник-министър манолев. Не трябва
да се забравя, че Гърция вече е трета по обем
на чужди инвестиции
у нас. Те възлизат на

3,7 млрд. евро. Повечето от тях са точно в
тази зона - Югозападна България. Възможност за това дават и европейските програми.
До края на годината се
очаква откриването на
нови направления по
„иновации и конкурентоспособност”. Те ще
стимулират развитието
на предприемачеството
и инициативите за ефективно използване на ресурсите.
Към всичко това може
да се прибавят и проектите, които се финансират от трансграничните
програми, свързани с
две съседни страни.

Високотехнологичен завод бори безработицата в Кърджали
Високотехнологичен
завод ще бъде изграден
в Кърджали за 8 месеца,
съобщават от местната
община. инвестицията
е за 36 млн. лв.
Заводът е уникален
за България. Първоначално в него ще работят
240 души, а да две години броят на наетите ще
достигне 600. Първата
поръчка на бъдещия завод е за 640 млн. евро.

Фирмата собственик
„интернешинъл пауър
съплай” - IPS ще участва в проект заедно с
други инвеститори за
модернизиране на петролопроводи в Близкия
изток. стойността му е
1,8 млрд. евро.
Фирмата е семейна
и е създадена преди
27 години. В бранша е
известна с разработки
на системи за топло-

и елект розахранване
в телекомуникациите,
отбраната и енергетиката. Тя е създател и
на продукт за зони без
електрическа мрежа със слънчеви панели и
батерии.
В момента тече процедура за избор на изпълнител, който да изгради завода. Общината
вече е издала разрешително за строежа.

Собственикът на централите в Гълъбово
сключи споразумение с общината

Германска компания ще произвежда
автомобилни детайли у нас
Ге р м а н с к ат а ком пания Kostler Gmbh,
специализирана в производството на автомобилни части, е потвърдила желанието си
да инвестира в Бълга-

Американската фирма
„ЕП и Ес - България”,
собственик на ТЕц „ЕП
и Ес - Гълъбово”, сключи споразумение с общината. То е за срок от 5
години, през които фирмата поема ангажимент
да инвестира 3 млн. лв.

в местната инфраструктура. Под документа се
подписаха кметът Николай Тонев и Оливие
маркет, президент на
фирмата.
споразумението
предвижда подобряване
на инфраструктурата,

социалната среда, околната среда, развитие на
културата, историята и
традициите на Гълъбово. То е пример за добри отношения между
община и инвеститори,
твърдят от администрацията.

рия. Компанията е поддоставчик на премиум
марки автомобили с
производството на найразлични интериорни
автомобилни компоненти - въздушни въз-

главници, подлакътници, кожени облицовки
за волани, електронни
компоненти.
Още до края на годината ще бъде регист рирано друже ство
„Kostler - България”
з а п р о и з в од с т в о н а
интериорни детайли.
Производството трябва
да започне през 2018
година. Новата й инвестиция ще доведе до
откриване през следващите години на 2400
нови работни места.
През юли тази година компанията откри
свой завод в Пазарджик.

ЕНЕРГиЙНА
ЕФЕКТиВНОсТ
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Санираха врачанския небостъргач „Чавдар“
Градът под Околчица е лидер в обновлението на сградния фонд
Поли ВАСИЛЕВА
стотици минувачи се
спират да погледат работата на строителите,
които санират блок „Чавдар” във Враца. Това е
градският небостъргач с
цели 18 етажа. според
строителите обновлението на високата сграда
е трудно и сложно. Но
те се справят и блокът
придобива нова визия.
Досега е завършена хидроизолацията на покрива, обновлението на
общите части, готови
са две фасади, сменена е 80 процента от дограмата. строителите
са направили и пътния
участък до блока.
За реновирането на
небостъргача са вложени 1,4 млн. лв.
Напълно саниран е и
блок 74 в квартал „сениче”. Четирите секции
са неузнаваеми. използвани са каче ствени и
сертифицирани материали. Обновени са входовете, направена е термоизолация на терасите,
прокарана е домофонна

система. Фирмата изпълнител дава 10 години
гаранция на извършената работа.
Общината призовава
живеещите в двата блока да кандидатстват за
средства от програмата
и „малки граждански
инициативи”, с които да
облагородят простран-

ствата около двата блока.
Враца е водещ град
във включването в Националната програма за
енергийна ефективност,
твърдят от общината.
Пре з 2016 година тя
създаде екипи, които да
разясняват ползата от
санирането на жилища-

Само новите сгради у нас са
със сертификат за клас B
Над 4500 сертификата
за енергийна ефективност са издадени след
обновяване на жилищни
сгради, сочат данни на
Агенцията за устойчиво
енергийно развитие.
В жилищните блокове
у нас обаче преобладават
ниските класове - G, E,
F. Клас B са само новите
сгради в страната, които
са малък процент. Към

мост от енергоизточника в стойност ефектът
може да бъде и по-голям.
според изпълнителния
директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие ивайло
Алексиев Националната
програма за енергийна
ефективност трябва да се
развива като устойчива
и дълготрайна инвестиция. според него държа-

момента икономиката ни
е със 70-80% по-енергоемка от средноевропейското ниво. Това според
експерти е потенциал, от
който трябва да се възползваме. Обновяването,
свързано с топлоизолации и подобряване на
топлопреносните системи, носи минимум 40
процента икономия на
годишна база. В зависи-

вата трябва да създава
възможност и организационно да подпомага
сдруженията на етажната
собственост да могат полесно да реализират проектите сами. Той смята
още, че е необходимо да
се управлява по-ефективно енергията в предприятията и те трябва да
имат енергийни мениджъри.

та за живеещите в тях.
Постепенно, месец по
месец хората се убеждаваха в предимството да
имат обновени домове и
създаваха своите сдружения на собственици.
сега в града са регистрирани 162 сдружения. Други се подготвят.
Досега са сключени 126
договора между общината и собствениците, а
26 жилищни сгради са
санирани или се санират
в момента. Първите блокове отдавна са готови и
привличат погледите на
гражданите и гостите.
В момента се избират
изпълнители на нови 15
обекта.
На практика една тре-

та от жилищния фонд на
града може да бъде обновена. Във Враца има
412 жилищни сгради,
които подлежат на саниране. 126-те, за които
процедурата е стартирала, имат обща разгъната
площ от 450 000 кв.м и
5170 жилища.
Досега в санирането
във Враца са вложени
15 млн. лв. средствата са от Националната
програма за енергийна
ефективност и от европейската програма „Региони в растеж”. Обновените блокове се намират в центъра на града и
в кварталите „младост”,
„Дъбника”, „сениче”.
Враца се прочу и с из-

писването на стихове на
наши поети по фасадите
на блоковете. Появи се
„Хаджи Димитър” на
Христо Ботев. изписан
е и гербът на града.
На много места фирмите изпълнителки правят подаръци на живеещите в сградите - оформят пространството
около блоковете, правят
нови настилки пред входовете, поставят нови
пощенски кутии.
Заради временното прекъсване на програмата общината спря
регистрацията на нови
сдружения, но се надява
работата по обновлението на многофамилните
сгради да продължи.
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иНТЕРиОР

Черното превзема декора през 2018 година
Два от нюансите на строгия цвят ще завладеят всички пространства в дома по най-шикозния начин
Черното е един от цветовете,
който никога не излиза от мода,
а красивият му индигов нюанс
се очертава да стане новата интериорна легенда на 2018 година и то по най-шикозния начин.
Експертите избират дълбокия
мастилен нюанс на черното,
защото според тях е модерно,
интимно и успокояващо. Дий
шлотър, старши маркетинг мениджър на една от най-големите компании, доставчик на
бои, покрития и индустриални
материали, наскоро разясни, че
„черното създава мълчанието,
което пожелаваме в един тежък
свят на информация, докато
индигото в него предлага нова
възможност и дълбока надежда”.
Друг световен производител на боя също обяви своята
версия на цвят за 2018 г., като
акцентира, че „черното се завръща”. Тяхната алтернатива на
цвета вlack flame е black magic,
по-малко наситен и по-неутрален, с нюанс на черни въглища,
сравнено с това на конкурентите им. Но и двата варианта
на черното са изискани, изненадващо неутрални и създават
усещането за комфорт и уединение. Те се съчетават лесно с
почти всички останали цветове.
Както в аксесоарите за дома и
мебелите, в боите за стени и
тапетите, така и в екстериорните решения черното индиго и
черният пламък ще се наложат
стабилно през идната година.

само като лек акцент в стаята
или като абсолютно властващи и двете крайности са абсолютно
в тон с модните тенденции.
според колористите двата
цвята притежават онази неподправена изисканост на безупречно ушит смокинг или мал-

ка черна рокля. и въпреки първоначалния си скептицизъм можем да потвърдим, че наистина
създават особена изисканост на
пространствата, като създават
великолепен фон, на който останалите интериорни елементи
да изпъкнат.
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Впечатляващата визия на Училището по изкуства в Сингапур
Проектът е комбинация от студен минимализъм, азиатска функционалност и европейска артистичност
School of the Arts Singapore
(SOTA) е едно от училищата,
което впечатлява както с високата степен на образование,
което дава, конкурирайки се
с най-добрите в света, но и с
естетиката и авангардността на целия учебен център и
прилежащия към него район.
Футуристичната архитектура
на Училището по изящни изкуства е дело на голям екип от
архитектурно студио WOHA.
Проектът е на площ 52945 кв.
м, а инвестицията е близо 121
млн. долара. Резултатът е наистина смайващ заради постигнатата максимална симбиоза
на природа и сгради. Зелената
тема е застъпена до такава
степен, че дори вътре в аулите
и големите зали са интегрирани съществуващите на терена
огромни дървета от ценни видове. Гимназията за визуални и

работа след реализацията на
проекта. Като игра на плътното
и празното може да се определи изборът на архитектурни
решения за основните сгради и материалите, вложени в
тях. В различните корпуси се
редуват плътни носещи стени и площи изцяло от стъкло
и метал. Зелените фасади са
екологични филтри, намаляват
отблясъците и праха, поддържат помещенията охладени
и в комбинация с акустичните тавани поглъщат шума от
движението. Училището по
изкуствата е проектирано така,
че да е своеобразна „машина за вятър”, предназначена
да насочва много лекия бриз,
характерен за сингапур, към
вътрешните помещения. Трите
дълги правоъгълни блока на
училището имат различна точка на достъп - с отделни входо-

сценични изкуства се намира в
сърцето на сингапур, на входа
към квартала на изкуствата и
развлеченията. „Дизайнът е
нова парадигма - голям и плътен градски обект, но ефектно
перфориран, което позволява
навлизане на много естествена светлина и вентилация във
всички модули, въпреки огромните им размери“, описват
обекта дизайнерите от WOHA.
Постмодерен миш-маш между
студен минимализъм, азиатска
функционалност и европейска артистичност- така пък
критиците определят тяхната

ве са, но са визуално свързани
от общи циркулационни пространства. „Тази архитектура е
проста и практична и в същото
време гарантира максимална
гъвкавост и устойчивост на
постройките“, убедени са авторите на проекта. За да защитят
докрай екоконцепцията си, те
са развихрили въображението си и за покрива на училището. Той е проектиран като
голям парк за отдих в небето
и включва 400 метра алеи за
разходка, отдих и спорт.
Снимки:
© Патрик Бингам-Хол
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АсТРОЛОГ

Седмичен хороскоп за периода 11-17 септември
ОВЕН

Пазете се
от измами

През седмицата си
давайте почивка! Ако
не можете да си вземете отпуск, прибирайте се веднага след
работа и се отпускайте
във фотьойла. Не си
мислете за деня, постарайте се да забравите
конфликтите и скандалите. Разпуснете и
чрез късна разходка с

РАК

Не се карайте с
любимия човек

Тази седмица ще преживеете отпуснатост,
която ще ви накара да
се чувствате неуверени
в себе си. Не го споделяйте с никого, отдайте
го на преумора в края на
лятото. Повечето слънце
и високите температури
са отслабили физиката
ви, но това е временно
явление. Намалете ра-

ВЕЗНИ

ботата в службата, откажете се от ангажиращи
срещи! Върнете се към
приятни дни от предишните месеци! Това ще
ви помогне да преживеете апатията. Търсете
среща с верен приятел,
която ще ви зарадва. Не
допускайте временното
безсилие да ви скара с
любимия човек!

Предстоят
трудни дни

стабилните по
п р и р од а В е з н и щ е
имат трудни дни. Ще
научите неприятни
истини за любимия
човек, ще отложат
о бе щ а н ото з а с е п тември повишение в
службата, ще ви затруднят неочаквани
плащания. Чакат ви
трудни разговори, но

КОЗИРОГ

любимия човек. Отдайте се на приятни
мисли и чувства!
През тези дни Овните трябва да се пазят
от измами. Не вярвайте, ако ви поискат пари
за уж много болен човек, лъжат ви! Не давайте и пари на заем,
защото няма да ви ги
върнат!

вие запазете спокойствие. Рамо ще ви
даде човек, от когото
не очаквате подкрепа. Това ще компенсира всички трудности, които преживявате. Ако обърнете
повече внимание на
този човек, нещата
ще дойдат на мястото
си. Не унивайте!

Преборете тъгата,
пътувайте

Втора седмица ще
ви държи тъжно настроение. Знайте, че
идва краят му, и не
допускайте то да обхване и близките ви!
Нямате вина за него.
Това е вашата природа. Преодолейте я с
повече разходки, срещи със стари приятели, непланирана екс-

курзия! Това ще ви
успокои. Ако все пак
не помогне, потърсете помощ от специалист. Той ще ви научи
как да се справите.
В противен случай
може да стигнете до
разпри в семейството
и службата, след които ще бъдете изолирани.

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

ТЕЛЕЦ

Разпускайте и
се забавлявайте

Тези дни Телците са
под напрежение. В служебния живот ви чакат
трудности, но вие ще съумеете да ги преодолеете
и така ще се издигнете
в очите на колегите си.
Натоварването не бива
да ви изнервя, това ще
повлияе на мнението им
за вас. Бъдете спокойни,
защото звездите са с вас!

ЛЪВ

В мното силен
период сте

Л ъ въ т в к р а я н а
лятото е в силата си.
може да се устремите
към нов пост в служб ат а , д а п л а н и р ат е
ново пътешествие, да
започнете нова любов. В такава ситуация бъдете нащрек в
семейството, защото,
ако ви усетят, ще вгорчат дните ви. Прека-

СКОРПИОН

лената активност не е
приятна никому - нито
на колегите, нито на
близките. Заради активността си не променяйте навиците си
- не се карайте с никого, не харчете излишно пари! Защото
времето на активността на Лъва скоро ще
свърши.

Патите от
стари грешки

седмицата няма да
е лесна за скорпионите, защото ще понесете последствията от
грешките, допуснати
през предишните седмици. Но това не бива
да ви смущава. Заемете се с дълго отлагани
неща - сложете ред в
дома си, в отношенията с близките, във фи-

ВОДОЛЕЙ

Компенсирайте скритото напрежение с повече
почивка и сън! Помнете
- дните ви зависят от вашето настроение!
Откажете се от диети
и активно спортуване!
Прекарвайте свободното
си време в неангажиращи срещи, гледайте
повече развлекателни
предавания!

нансите си! Търсете
сближаване с човек, с
когото преди време сте
се скарали.
Каквото и да направите, знайте, че
не можете да решите
проблемите си глобално. Но с реда, който
въвеждате, можете да
ги направите по-поносими.

Не бързайте с
новите любови

Представителите на
тази зодия втора седмица са в еуфория. Не
ги смущават дори финансови проблеми. мислят за брак, жените
- за нова любов. Но не
бива да бързате, защото
това води до грешки.
използвайте доброто
си разположение за
сдобряване с отдавна

скарани роднини, връщане на стари дългове,
започване на бизнес с
нови съдружници. За
жените е важно да поддържат летния си гардероб, да продължат с
роклите с голи рамене
и полите над коляното.
спете повече и слагайте повече плодове на
трапезата си!

БЛИЗНАЦИ

Внимавайте,
може да сгрешите

Усещате прилив на
нова енергия и имате желание да свършите много
работа. Захващате се веднага, но внимавайте да не
я вършите през пръсти!
Това е рисковано за служебния ви престиж. Не
допускайте нищо да ви
разсее, защото ще правите грешки! Не поемайте нови задължения, не

ДЕВА

Научете другите
на спокойствие

Ще изпитате отново
качествата на зодията си - ще се чувствате уверени, спокойни,
разсъдливи. Ще поемете нов ангажимент,
който ще ви носи финансова облага. Ще се
стремите към повече
забавления и безгрижни вечери. Колегите ви
ще се дразнят от ва-

СТРЕЛЕЦ

шето спокойствие, но
вие не им обръщайте
внимание. В моменти
на откровение им обяснете как го постигате,
учете ги и тях как да
реагират на негативните моменти в живота. За всичко това
ще получите тяхната
благодарност, макар и
не открито.

Разпознайте
враговете си

Започвате седмицата със загуба на пари.
Не се отчайвайте, а
го отдайте на отново
излъганите си мечти.
Не си мислете, че сте
карък и само губите!
и другите губят, важното е да се научите
да понасяте това. съсредоточете се върху
преценките за хората

РИБИ

сключвайте договори!
Очаква ви нещо ново и
интересно - среща с нов
човек, която ще ви заинтригува. Ще се срещате
с този човек, което ще ви
носи радост. Това ще разберат и в семейството ви,
но вие може да убедите
близките си, че е глупаво
да ви ревнуват от новото
запознанство.

около вас. имате врагове, които ви създават част от проблемите ви. Не вярвайте
на тези, които ви обещават лесни пари, и
безкористно приятелство! Ако допускате
такива хора до себе
си, отново ще претърпите загуби. Бъдете
внимателни!

Чака ви обрат,
възползвайте се

Чувствате се превъзходно и това забелязват
и колегите ви. В такива
дни може да им поискате услуга, дори заем.
Любопитните им погледи обаче ще ви смущават, ще се чувствате неловко, малко изтерзани.
само тренираната ви
сдържаност ще го крие
от очите на другите.

Предстои ви случайна среща със стара любов, която ще обърне
дните ви в друго русло. Ще поискате нова
среща, а настроението
ви от очакването ще
подразни партньора ви.
Това може да вгорчи
дните ви през следващата седмица. Оправяйте се сами!
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