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Спасяват спешно от разруха музеи 
и културни обекти в страната

Назряла е необходимостта от ново 
законодателство за устройство на териториите

Ефективни ли са мерките срещу 
некачествените ремонти?

Инж. Светлана Николчева, зам.-председател на КИИП:

Строителната индустрия у нас 
остава зависима от европроектите

Подробности на стр. 4-5
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Катя КОСТОВА

Новите или основно 
реконструирани сгра-
ди в София няма да по-
лучават разрешение за 
ползване, ако не отго-
варят на изискванията 
за достъпна среда. Това 
е записано в приетата 
от Столичния общински 
съвет Стратегия за дос-
тъпна градска среда.

В обществените по-
ръчки вече ще има точка 
за прилагането на ми-
нималните стандарти за 
достъпност на обектите. 
Има специална наредба, 
в която правилата са раз-

писани, но проблемът 
е, че не се контролира 
дали условията се из-
пълняват.

Проучване на общи-
ната е установило, че от 
176 общински училища 
само в 18 е осигурена 
цялостна общодостъп-
на среда. В останалите 
учебни заведения има 
само отделно монтирани 
съоръжения. По отноше-
ние на общинските дет-
ски градини данните со-
чат, че от 199 градини в 
85 сгради има завършена 
цялостна общодостъпна 
среда, а в останалите са 
осигурени съоръжения 
за улеснен достъп. 

Стратегията се отна-
ся за всички сгради в 
София. Предвижда се 
да се даде срок от поло-
вин година от влизането 
на наредбата в сила на 
всички сгради да осигу-
рят достъпност. Ще се 
сформира и специална 
комисия, която на място 
ще проверява дали са 
изпълнени изискванията 
за достъпност.

В документа е записа-
но още целите да бъдат 
реализирани чрез рабо-
та в три основни прио-
ритетни направления: 
архитектурна достъп-
ност на градската среда 
със статут на общинска 

собственост, общински 
градски транспорт и 
транспортни услуги и 
информация в достъп-
на форма за предоста-
вени общински услуги. 
След влизане в сила на 
стратегията ежегодно 
на Столичния общински 
съвет ще бъде предста-
вян за приемане план за 
действие с конкретни 
мерки за осигуряване 
на достъпност със съ-
ответните източници на 
финансиране. 

Стратегията за дос-
тъпна градска среда ще 
влезе в сила догодина и 
ще бъде с хоризонт на 
действие до 2022 г.

оТ СедмИцаТа

министерският съ-
вет одобри създаване-
то на ново държавно 
дружеството -  „Сер-
дика спортни имоти“ 
еад. В капитала му са 
апортирани имотите на 
спортен комплекс „Бъл-
гарска армия“; спорт-
но-тренировъчна база 
- Панчарево; спортен 
комплекс „Червено зна-
ме“ и част от спортен 
комплекс „Къро“, ин-

формират от министер-
ството на младежта и 
спорта.

Учредяването на ед-
ноличното акционерно 
дружество и включва-
нето в капитала му на 
посочените обекти и 
спортни съоръжения ще 
спомогне да се предпри-
емат адекватни действия 
за ремонта, модерни-
зирането им, както и за 
тяхното по-добро упра-

вление, счита спортният 
министър Красен Кра-
лев. един от вариантите 
за подобряване състоя-
нието на спортните бази 
ще е публично частното 

партньорство. Спешна 
задача на мениджмънта 
на новото дружество е 
да обяви процедурата 
по отдаване под наем 
на стадион „Българска 

армия“ и спортно-тре-
нировъчна база „Панча-
рево“. Това да стане до 
3 седмици, планират от 
министерството на мла-
дежта и спорта. 

министерството на 
регионалното разви-
тие и благоустройство-
то издаде разрешение 
за строеж на „между-
системна газова връзка 
Гърция - България“ на 
територията на общи-
ните Стара Загора, Рад-
нево и опан в област 
Стара Загора, общините 
димитровград и Хаско-
во в област Хасково и 

общините джебел, Кър-
джали, момчилград и 
Кирково в област Кър-
джали. Със заповедта, 
подписана от минис-
търа на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Николай Нанков, 
се дава разрешение на 
компанията „ай Си Би 
джи“ ад да извърши 
предвидените строител-
но-монтажни дейности 

в съответствие с одо-
брения проект.

обектът е приорите-
тен, тъй като чрез ре-
ализацията му ще се 
осигурят повече източ-
ници за доставка на 
природен газ за Бъл-
гария чрез изграждане 
на нова тръбопроводна 
система и чрез свърз-
ване на газопреносната 
ни мрежа с Гърция.

Поли ВАСИЛЕВА

областното пътно 
управление в монтана 
има нов директор - инж. 
Ивайло Спасов. Той е 
бил единственият кан-
дидат, който е преминал 
успешно през всички 
етапи на обявения кон-
курс за поста. Събрал е 
общо 159,5 точки.

Спасов е пътен стро-
ител от кариерата. Ра-
ботил е в системата на 
Пътното управление, ог-
лавявал е фирма „Пътно 

поддържане“ до прива-
тизацията й. След това 
минава в частния сек-
тор, но в същия бранш.

През 2010 г. Спасов 
пак е бил директор на 
областното управление 
в монтана, но след 4 
години подава оставка с 

мотива, че на областта 
не се отпускат средства 
за рехабилитация на пъ-
тищата.

Сега за втори път 
сяда на горещия стол 
на Пътното управление, 
уточняват от областната 
администрация.

Държавно дружество ще стопанисва и менажира спортни имоти

Разрешиха строителството на газова връзка 
с Гърция на територията на три области у нас

Рокада в Пътното управление 
в Монтана

Новите сгради без Акт 16, ако 
не са пригодени за инвалиди
Столичният общински съвет прие Стратегия за достъпна градска среда

Министър Красен Кралев

След влизането на наредбата в сила инвеститорите ще имат 
6 месеца срок да осигурят достъпност на сградите в София
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Жителите на Симит-
ли подкрепят източния 
вариант на трасе за пре-
минаване на ам „Стру-
ма“ през Кресненското 
дефиле. Това стана ясно 
на проведеното общест-
вено обсъждане в гра-
да, където бе предста-
вен докладът за оценка 
на въздействието върху 
околната среда (оВоС) 
н а  и н ве ст и ц и о н н ото  
предложение за обект: 
„Подобряване на трасето 
на Лот 3.2 на ам „Стру-
ма“. Този вариант през 
Кресненското дефиле 
предвижда в посока Со-
фия пътят да минава по 
ново трасе, а в посока 
Сандански да остане по 
стария път е-79. Връз-
ката между двете плат-
на ще бъде осъществена 
чрез напречни връзки, 
като ще се използват съ-
ществуващите пътища 
и ще се изграждат нови 
пътни възли. Ще бъде 
построена и пътна връзка 

със съществуващия път 
е-79 в началото на об-
ходния път на гр. Кресна. 
мнението на проектанти-
те и експертите, изготви-
ли доклада по оВоС, е, 
че т. нар. източен вариант 
е най-компромисното ре-
шение за реализиране на 
проекта по отношение 
на опазване на околната 
среда, сигурността и без-
опасността на жителите, 
както и от икономическа 
гледна точка. При реа-
лизацията му ще бъдат 
въведени всички мерки, 
включително и допъл-
нителни такива, които 
предпазват живота и дви-
жението на животински-
те видове. Набелязани 
са мерки за защита от 
шума на граждани, както 
и пътни връзки, които 
да улеснят движението в 
посока Банско и София. 
Този проект ще модер-
низира България и ще 
развие региона, заяви 
председателят на Управи-

телния съвет на агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
инж. дончо атанасов. 
Той подчерта, че стро-
ежът на ам „Струма“ от 
Симитли до Кресна е го-
лямо предизвикателство 
и национална кауза. ако 
не я реализираме, риску-
ваме да връщаме на еС 
над 1,2 млрд. лв., усвое-
ни за строителството на 
участъците до момента, 
а Кресненското дефиле 
ще остане както е сега - 
път с огромен трафик и 
тежки катастрофи, под-
черта инж. атанасов. На 
дискусията експертите 
обясниха, че вариантът с 
изграждането на 15-ки-
лометров тунел е непод-
ходящ, тъй като районът 
около Кресна е най-сеиз-
мично активният в Бъл-
гария. Преди 100 години 
там е регистрирано земе-
тресение с магнитуд над 
7-а степен. освен това 
по първоначални оцен-
ки изграждането на съо-

ръжението би струвало 
около 3 млрд. лв. едино-
душно бе мнението, че 
наличието на радиоак-
тивни елементи в скалите 
ще доведе до тежки еко-
логични последици, тъй 

като за прокопаването на 
такъв тунел ще се изкара 
земна маса над 4 млн. 
куб. м, която не може да 
се използва за строител-
ни цели и трябва да се 
депонира в специално 

депо, а строителството 
на такова би отнело най-
малко 4 години. отделно 
от това от замърсяване с 
радиоактивни елементи 
са заплашени подземните 
води и реките.

оТ СедмИцаТа

Петте варианта за преминаване на магистралата през дефилето бяха обсъдени с 
жителите на Симитли и представители на неправителствени, бизнес и обществе-
ни организации

Президентът Румен 
Радев бе официален гост 
на откриването на учеб-
ната година в Универ-
ситета по архитектура, 
строителство и геоде-
зия в София. Преди це-
ремонията държавният 
глава се срещна с ръко-
водството на висшето 
училище. Пред пълната 
със студенти, гости и 
преподаватели зала на 
най-голямото висше тех-
ническо училище в сек-
тора на строителството у 
нас Румен Радев обяви: 
„Тук се задава бъдещият 
облик на България“. Той 
посочи, че на срещата с 
ръководния екип са об-
съдили много от пробле-
мите на УаСГ, сред ко-

ито - качеството на обу-
чението и перспективите 
пред завършващите.

„Как да стане така, 
че тук да се прави нау-
ка? Защото Вие сте уни-
верситет и само препо-
даването, усвояването, 
запаметяването на го-
тови знания вече е аб-
солютно недостатъчно. 
Тук трябва да се прави 
наука и държавата тряб-
ва да помогне, така че 
да има лаборатории за 
научноизследователска 
дейност, за да може вие, 
студентите, на практи-
ка да проверявате тези 
знания, да търсите нови 
пътища, да търсите този 
така важен за всички нас 
мост от знанията към 

практиката, към бъдеще-
то“, каза Радев.

Президентът се ан-
гажира с  участие  в 
нови срещи и дискусии 
и допълни, че ще ра-
боти за по-динамичен, 
по-пълноценен диалог 
с държавните институ-
ции, така че да се наме-
ри най-добрият баланс 
между финансиране, 
качество, нормативна 
база, изисквания и край-
ни резултати в нашето 
образование. „Вие тряб-
ва да си тръгвате оттук 
не с готови знания, а с 
усвоени компетенции 
как да бъдете успешни 
в бъдещите предизви-
кателства“, заяви още 
държавният глава.

Жителите на Симитли подкрепиха 
източния вариант за АМ „Струма“

Президентът Радев даде старт 
на учебната година в УАСГ

Според проектантите това е най– компромисното решение за опазване на околната среда
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След силната 2015 
година за строителната 
индустрия в България 
заради приключването 
на програмния период 
2007-2013 г. ситуацията 
в строителния бранш 
през 2016 г. и първа-
та половина на 2017 
г. отново се влошава, 
показват данни от ста-
тистиката на Камарата 

на строителите в Бъл-
гария. Пътните проек-
ти в страната са значи-
телно по-малко на брой 
и много по-малки като 
обеми, с изключение 
на недостроения учас-
тък на автомагистрала 
„Струма“. Всичко това 
свива осезаемо оборо-
тите в сектора. При-
чините за строителния 

пик преди време беше, 
че 2015 г. беше послед-
ната по правилото n+2 
за усвояването на сред-
ства по оперативните 
програми от предиш-
ния програмен пери-
од. Заради забавяния 
на редица проекти във 
времето и пренасоч-
ване на средства към 
други проекти, за да В страната се изпълняват по-малко на брой и по-дребни по обем проекти

След ударното усвояване на средствата         от Брюксел в предишните две години последвалото забавяне спъва бизнеса

Строителната индустрия у нас    остава зависима от европроектите

ако до 2019 г. не за-
почнем строителство-
то на автомагистрала 
„Струма“ в Кресненско-
то дефиле, има риск да 
загубим безвъзмездното 
европейско финансира-
не от 1,5 млрд евро за 
проекта и да се наложи 
той да бъде завършен 
със средства от бюдже-
та.  Това предупреди 
наскоро министърът на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
Николай Нанков. Учас-
тъкът Лот 3.2 трябва да 
бъде изпълнен до края 
на 2023 г., за да не се 

връщат на европейската 
комисия средства и за 
вече построените отсеч-
ки от автомагистралата. 
Това са трасетата до-
лна диканя - дупница 
(16,78 км), дупница - 
Благоевград (37,48 км) 
и Сандански - Кулата 
(14,7 км), които са из-
градени със средства от 
оП „Транспорт 2007-
2013“.

Стойността на до-
говора за безвъзмезд-
на финансова помощ 
за  изграждането  на 
тези участъци от ав-
т о м а г и с т р а л а т а  б е  

5 3 8  0 3 1  1 4 0 , 3 0  л в . 
с ддС. Ще трябва да 
се възстановят и сред-
ствата за изграждащи-
те се в момента по оП 
„Транспорт и транс-
портна инфраструктура 
2014-2020“ 23,6 км от 
Лот 3.3 между Кресна 
и Сандански, както и 
на 12,6 км в участъка 
между Благоевград и 
Крупник Лот 3.1, чието 
строителство старти-
ра преди дни, както и 
за тунел „Железница“, 
за който има осигуре-
но финансиране. Стой-
ността на договора за 

безвъзмездна финансо-
ва помощ по проекта 
за изграждане на ам 
„Струма“ - лотове 3.1, 
3.3 и тунел „Железни-
ца“, е 739 245 318,00 лв. 

с ддС. Средствата са от 
оП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура 
2014-2020“.

агенция „Пътна ин-
фраструктура“ е пред-
приела действия за на-
временното завършване 
на най-сложния участък 
от ам „Струма“, пре-
минаващ през Креснен-
ското дефиле - между 
Крупник и Симитли. 
Сроковете са оптимизи-
рани така, че изпълне-
нието на строителство-

то да приключи в срока 
на програмния период. 
При пълна институцио-
нална подкрепа и опти-
мизирани срокове при 
изпълнение на регла-
ментираните законови 
процедури завършва-
нето на проекта е въз-
можно да бъде до края 
на периода за допусти-
мост на разходите по 
оП „Транспорт и транс-
портна инфраструкту-
ра 2014-2020“, който е 
2023 г. 

Министър Николай Нанков:

Губим 1,5 млрд. евро, ако до 2019 г. 
не започнем АМ „Струма“ край Кресна

Община Пловдив съдейства на    компаниите за средства от ЕС
ПОДКРЕПА

Заводът на една от компаниите, която ще получи финансиране по “Джесика”
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не се изгубят пари от 
фондовете на европа, 
годината беше ударна 
за строителството. един 
от примерите в тази по-
сока е изграждането на 
Северната скоростна 
тангента на София, чи-
ето строителство стру-
ваше 180 млн. лева, а 
работата  по обекта 
стартира в последния 
възможен момент.

П о д о б н и  хо д о в е 
за различни проекти 
в страната напомпаха 
приходите и печалби-
те на бранша и секто-
рът отчете финансови 
постижения, близки до 
тези от предкризисния 
период.

СТАТИСТИКАТА

данните на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия сочат, че през 2015 
г. приходите от дей-
ността на строителните 
фирми у нас достигат 
16 млрд. лева - близки 
до най-високото ниво 
преди кризата, когато 
са били 17,7 млрд. лева. 
За сравнение в годините 
назад от 2011-а до 2013-
а компаниите постигат 
нива от порядъка на 11-
12 млрд. лева. 

общата тенденция 
през годините по сег-
менти показва за сград-
ното строителство плав-
но намаляване на нива-
та от 2010 до 2014 г. и 
нарастване през 2015 г., 
без да достига предкри-
зисните нива. В години-
те назад инженерното 
строителство бележи 
постепенно нараства-

не, като 2014-2015 г. са 
пикови и в този период 
се регистрират почти 
двойно по-високи нива 
в сравнение с предкри-
зисния период, се по-
сочва в доклад на Кама-
рата.

Строителната индус-
трия за 2016 г. в Бъл-
гария за разлика от 
предходната година се 
характеризира със заба-
вена динамика и с връ-
щане отново към отри-
цателен баланс. Равно-
сметката от данните за 
строителния бранш за 
2016 г. е за променлив 
темп за развитие, за-
ключават експертите, 
анализиращи сектора.

В голямата си част 
постигнатите резултати 
за миналата и насто-
ящата година се дъл-
жат на европроектите в 
пътната и енергийната 
инфраструктура.

Проектите с финан-
сиране по линия на ев-
ропейските структурни 
и инвестиционни фон-
дове остават движещата 
сила за реализирането 
на напредък в отрасъл 
„Строителство“. Само 
че големите строителни 
проекти се бавят. Това 
е повод анализатори, 
а и самите строителни 
компании вече да изли-
зат със заключения, че 
2017 година не се очер-
тава твърде добра. Има 
твърде бавен напредък 
по активизирането на 
европейските програми.

Тенденцията от ми-
налата година вероятно 
ще се задържи и през 
тази предвид данните 
на Камарата за общест-

вените поръчки за пър-
вото полугодие. общи-
ят брой сключени до-
говори са 747 на обща 
стойност 994 млн. лева 
спрямо 1039 на стой-
ност 768 млн. лева за 
първата половина на 
миналата година. Само 
55 са по-големите дого-
вори (на стойност над 
2,150 млн. лева, какъвто 
е и един от праговете в 
Закона за обществените 
поръчки).

Пътният сектор пък 
не разчита чак толкова 
на европейско финан-

сиране през този про-
грамен период. Пътните 
проекти са значително 
по-малки, с изключе-
ние на недостроения 
участък на магистрала 
„Струма“, който още не 
е стартирал заради под-
готовката на промяна на 
трасето. Това поставя 
под сериозен риск из-
пълнението на проекта 
и сумата за цялата ма-
гистрала.

Поредният участък от 
метрото в София, как-
то и ремонтите на ули-
ци във Варна, Пловдив, 

Бургас, Велико Търново 
и други големи градо-
ве остават като текущи 
обекти за строителни-
те компании. Изводът 
е, че инфраструктурата 
продължава да е воде-
ща, въпреки че делът 
й в общата строител-
на продукция е под 50 
на сто. Това означава, 
че инфраструктурното 
строителство няма как 
да е двигател на сек-
тора като цяло, освен 
ако към фирмите не се 
насочат обеми, подобни 
на тези от 2015 г. 

НАДЕЖДИТЕ 

Надеждите на строи-
телния бранш до 2022 
г.  са свързани с жп 
строителството. Тър-
гове за над 1,3 млрд. 
лева обаче са блоки-
рани заради жалби в 
Комисията за защита 
на конкуренцията. Така 
изпълнението им няма 
да тръгне преди 2018 
г., а за строителните 
фирми остава да раз-
читат на по-малки про-
екти, включително и 
санирането.

След ударното усвояване на средствата         от Брюксел в предишните две години последвалото забавяне спъва бизнеса

На празни обороти 
почти са част от фирмите 
във водния отрасъл, сочат 
данни на анализаторите. 
Заради недовършената ре-
форма във ВиК сектора 
новите проекти могат да 
стартират най-рано в края 
на 2018 г. И то ако няма 
обжалвания. В момента се 
работи по недовършени-
те проекти от предишния 
програмен период и по 
няколко ранни проекта, но 
за повечето от тях изпъл-
нителите бяха избрани по-
рано. Най-големите про-
екти за първото полугодие 
на годината в периода яну-
ари-юни са за пречиства-
телната станция в курорта 
Златни пясъци, ВиК про-
ектът на градовете Пле-
вен и долна митрополия, 
пречиствателната станция 
на добрич и цялостната 
реконструкция на ВиК 
мрежата на добрич.

ВиК секторът буксува заради недовършената реформа

Строителната индустрия у нас    остава зависима от европроектите

Покана към мест-
ния бизнес отправи 
кметът на Пловдив 
инж. Иван Тотев. С 
нея градоначалникът 
призова предприема-
чите да се обръщат 
към общината за съ-
действие за финан-
сиране по програма 
„джесика“ или други 
отворени оператив-
ни програми, кога-
то частните проекти 
излизат извън сега 
действащия Интег-
риран план за раз-
витие на града. Той 
даде пример с една 
от фирмите за про-
изводство на хляб, 

чийто завод ще по-
лучи финансиране по 
„джесика“, макар да 
е извън сега действа-
щия план. Интерес за 
финансиране от фон-
да до момента са зая-
вили около 12 частни 
проекта, без да са в 
зоните на интегрира-
ния план. В случай че 
те са добри, се прави 
финансиране на ин-
дивидуален проект, 
уточни Тотев. Раз-
ширяването на сега 
действащия интегри-
ран план за развитие 
на Пловдив ще при-
ключи в началото на 
2018-а.

Община Пловдив съдейства на    компаниите за средства от ЕС
ПОДКРЕПА

Първа копка на проекта за водния цикъл на Плевен и Долна Митрополия бе 
направена в края на юли тази година

Заводът на една от компаниите, която ще получи финансиране по “Джесика”
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Разговаря  
Виолета ВЛАСТАНОВА

- Инж. Николчева, наско-
ро гилдията отново повдиг-
на въпроса за острата нужда 
от промени в ЗУТ. Смятате 
ли, че ако те станат факт, ще 
се решат много от наболели-
те проблеми в бранша, сред 
които и неглежирането на 
професията?

- На инженерите принадле-
жи главната заслуга за създа-
ване на техническата цивили-
зация на Земята. Именно те, 
инженерите, са събирали и 
анализирали знанията, трупа-
ни от човечеството, и са съз-
дали на тази база новите тех-
нологии, съоръжения, маши-
ни. Според тълковния речник 
думата „инженер“ произлиза 
от латинската дума ingenium, 
което значи способност, изо-
бретателност. Значението на 
инженерната дейност в зао-
бикалящия ни свят е трудно 
да се оцени. Най-просто е да 
се каже, че инженерът е този, 
който използва теоретически-
те си знания и практическия 
си опит за решаване на кон-
кретни проектни задачи. 

Витрувий, знаменитият ав-
тор на мисълта „архитектура-
та = здравина + практичност 
+ красота“, е бил не само съз-
дател на множество красиви 
здания в древен Рим, но е 
проектирал системи за пов-
дигане и пренасяне на вода, 
системи за използване на 
възобновяеми източници, ка-
квито са термалните извори, 
системи за отопление с топъл 
въздух. достатъчно дълго ар-
хитектурата, строителството, 
инженерните изчисления, из-
обретенията и управлението 
на машините и механизмите 
са били неразривно свърза-
ни и са стояли в основата на 
задължителните елементи на 
знанието на разностранния 
професионалист. днес полето 
на знанието в тази област се е 
разширило толкова много, че 
не е по силите на един човек 
да го владее. Затова сега има 
архитекти и инженери. Защо 

ви занимавам с това преди-
словие? Защото днес се ражда 
една нова философия, филосо-
фия за разделяне на архитек-
турата от инженерните специ-
алности, които са заети в ин-
вестиционното проектиране. 
Философия, която се изгражда 
върху някои истини, но и вър-
ху полуистини и митове. днес 
това е философия, утре ще се 
превърне в политика, а след 
това, може би, в далавера.

- Кои са истините и мито-
вете според Вас?

- Истина е, че обществото 
има нужда от намаляване на 
административната тежест, от 
облекчаване на процедурите 
за издаване на разрешение за 
строеж (РС). Назряла е необ-
ходимостта от ново законо-
дателство за устройство на 
териториите, за инвестицион-
ното проектиране и строител-
ството. Истина е, че Законът 

за устройство на територи-
ята (ЗУТ) е стар, тромав и 
тежък за ползване закон, с 
много промени и с много въз-
можности за тълкувания. Но 
макар и тромав, той все пак 
работи. Причината за неговата 
тромавост и тежки процедури 
не е основно в текстовете му, 
а в неправилното му прила-
гане. За никого не е тайна, 
че всяка община си има свой 
ЗУТ. а основното е в липсата 
на контрол по прилагането 
на ЗУТ. Това е обща болест 
на нашето общество - закони 
има, но липсва контрол по 
спазването им.

Полуистина е обаче, че този 
закон е по подобие на съвет-
ски закон. обидно е за създа-
телите му. Полуистина е, че 
за издаване на разрешение за 
строеж за сграда 2000 кв. м 
са необходими една камара 
дебели папки. Полуистина е и 
че частите на проекта, които 
днес се изискват за РС, не са 
свързани със строителството. 
Полуистина е, че проектанти-
те правят проекти, които не се 
изпълняват.

- А защо се правят проек-
ти, които не се изпълняват?

- отговорът е прост - защо-
то възложителите или пред-
приемачите знаят предвари-
телно, че това, за което си 

мечтаят да построят, не се 
вписва в предписанията на 
устройствените планове и из-
искванията на ЗУТ. Затова 
се проектира и започва да се 
строи едно, а се предава за 
експлоатация друго. По време 
на строителството с цената на 
множество врътки, наруше-
ния и утвърдени корупционни 
практики се променя първона-
чалният проект. Не са редки и 
случаите, когато проектът се 
променя така, че да може да 
бъде изпълнен, т.е. се нагажда 
според възможностите на кон-
кретния строител. Тук, в про-
кламираното намаляване на 
проектните части, необходими 
за издаване на разрешение за 
строеж, ясно личи желанието 
за изработване на проектите 
по инженерните части от на-
значени от строителя проек-
танти, които ще се съобразят с 
нарежданията на шефовете си. 
Тук се вижда стремеж от стра-
на на строителя към т. нар. ин-
женеринг. Това принизява ро-
лята на инженера проектант, 
подценява значението на инте-
лектуалния труд и не води до 
повишаване на качеството на 
строителството. 

- Смятате ли, че качест-
вото на проектите ще се по-
виши с облекчаването на 
процедурата за издаване на 

разрешение за строеж?
- Това също е мит. Качест-

вото на проекта трябва да се 
контролира, при това навреме. 
Безкрайно несериозно звучи 
да се издава РС почти без кон-
трол върху проекта, а контро-
лът да се извършва, след като 
се изгради строежът, когато 
ще са вложени хиляди левове. 
дори тогава възложителят 
да има право да потърси от-
говорност от провинилия се 
проектант, това ще бъде като 
правото на блъснатия на пе-
шеходната пътека пешеходец. 

Истина е обаче, че пред-
варителните съгласувания са 
много, често излишни, заба-
вят инвестиционния процес 
и също нерядко водят до ко-
рупция. а в предложения-
та за промяна много плахо 
се говори за този проблем. 
Има ли някой, който прие-
ма за нормално да искаш от 
една институция становище, 
че нямаш нужда от станови-
ще!?! Категориите строежи 
също трябва да са обвърза-
ни с обществения интерес и 
съответно изискванията за 
издаване на РС да бъдат раз-
лични. едно е да искаш разре-
шение да си построиш гараж, 
а съвсем друго спортна зала 
например. За съжаление сега 
процедурите са почти иден-
тични. Истина е също така, че 
авторският надзор по време 
на строителството е силно 
подценен, а често дори игно-
риран. Това също трябва да се 
промени. То трябва и може да 
стане веднага. Текстът, кой-
то регламентира авторския 
надзор, е налице в ЗУТ, но 
не се спазва. И тук е мястото 
и на държавата в лицето на 
дирекцията за национален 
строителен контрол (дНСК). 
Тя има задача да контролира 
спазването на законите по вре-
ме на строителството, вклю-
чително упражняването на 
авторския надзор, а не само да 
се занимава с жалби. Не е ли 
парадоксално - дНСК прове-
рява по време на строителство 
не строителя, а строителния 
надзор! Всъщност проверява 
проверяващия. Където има 
такъв - оК, а където няма… 
където най-масово се погазва 
законът! Впрочем строителни-
ят надзор, който е презрян от 
всички други, е онзи участник 
в инвестиционния процес, 
който носи най-голяма фи-
нансова отговорност. И често 
го наказват със значителни 
глоби. 

Продължава на стр. 10
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Инж. Светлана Николчева, зам.-председател на КИИП:

Светлана Николче-
ва е родена във Варна на 
31.12.1955 г. Завършва ма-
тематическа гимназия 
през 1973 г. и ВИАС - Со-
фия през 1978 г., специ-
алност „Промишлено и 
гражданско строител-
ство“. Започва работа 
като проектант в Тери-
ториална проектантска 
организация - Варна, къде-
то е групов ръководител и 
началник-отдел.

От 1990 до 1992 г. ръко-
води отдел „Проектира-
не“ в „СТРОЙПРОДУКТ“, 
Провадия. От 1992 г. до 
днес работи на свободна 
практика в собствената 
си проектантска фирма 
„СФЕРА 2005“, регистри-
рана като проектант-
ско бюро в КИИП. Била 
е председател на секция 
„Конструкции на сгради 
и съоръжения“ в КИИП 
- Регионална колегия Ва-
рна; член на Национално-
то ръководство на секция 
„Конструкции на сгради 
и съоръжения“, а от 2016 
г. е зам.-председател на 
КИИП.

Предварителните съгласувания са много, често 
излишни, забавят работата и нерядко създават 
предпоставки за корупция

Строителният надзор, който е презрян от всички, 
е онзи участник в инвестиционния процес, който 
носи най-голяма финансова отговорност

Сегашният нормативен акт е тромав и тежък за ползване, с доста промени и възможности за тълкувания

Назряла е необходимостта от ново 
законодателство за устройство на териториите
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- Защо избрахте да се реа-
лизирате в България?

- България е страна с пре-
красна природа, много архи-
тектурни забележителности, 
паметници и хилядолетна ис-
тория. мисля, че ние като ар-
хитекти носим отговорността 
да ги опазим и развием така, че 
да бъдат полезни за хората, но 
и същевременно да не губим 
идентичността и облика на 
страната си. Професията ни е 
много комплексна и дава въз-
можности за развитие както у 
нас, така и в чужбина. Самата 
тя изисква от нас непрекъснато 
развитие и усъвършенстване, 
иновативни идеи и креатив-
ност и смятам, че именно мла-
дите хора като нас са готови 
да дадат това на родината ни. 
Според мен страната ни се 
нуждае от млади професиона-
листи, изпълнени с желание, 
мечти, креативни идеи и съ-
временен поглед и стил, които 
да помогнат за развитието й. 

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

- Във всяка една професия 
има трудности, но всяка труд-
ност е и предизвикателство. С 

намирането на решения те се 
превръщат в опит и средство 
за развитие. Като архитекти 

ние трябва да намираме най-
добрия подход за решение на 
всички препятствия, да не се 
отказваме и да реализираме 
мечтите на нашите клиенти, 
както и своите.

- В каква обществена кау-
за във Вашия град бихте се 
включили?

- Бих се включила във вся-
какви инициативи и каузи. За 
мен е много важно мястото, 
в което живеем, да е зеле-
но, да е максимално чисто и 
свързано с природата. добре 
ще е всички да преосмислят 
отношението си към природа-
та и как й влияе начинът ни 
на живот. С удоволствие бих 
участвала в инициативи за 
възстановяване и озеленява-
не на градски пространства. 
а в бъдеще дано успеем да 
превърнем и прашните пре-
застроени градове в зелени, 
спокойни места за живеене 
не само за нас, а и за децата и 
внуците ни. 

ПРОЕКти

Арх. Денислава Биринджиева:

Д е н и с л а в а  Б и р и н -
джиева  е  родена  на 
04.07.1993 г. в Смолян. 
Средното си образо-
вание завършва в СОУ 
„Христо Ботев“ в с. Ба-
ните. Успоредно с това 
тренира хокей на трева 
в местния отбор КХТ 
„Мечките“ и се състе-
зава за националния ни 
отбор с треньор Дими-
тър Дончев. Последните 
две години от гимна-
зията ги посвещава и 
на интензивни уроци по 
математика и рисуване. 
Продължава обучението 
си в Нов български уни-
верситет, специалност 
„Архитектура“. 

Идеен проект за двуетажна вила

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

Като архитекти трябва да намираме най добрия 
подход за справяне с препятствията
Страната ни се нуждае от млади професионалисти с креативни идеи и съвременен поглед 

Идеен проект за детска градина

Дневна с трапезария и кухня - дневен тракт Интериорно решение на спалня Интериорно решение на баня

Идеен проект за двуетажна вила
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Няма мерки срещу 
некачествените ремон-
ти. Има гаранции, които 

трябва да карат изпълни-
теля да работи качестве-
но. Гаранциите би тряб-
вало да го принуждават 
да работи качествено, 
но това не е така. Във 
Видин много от обекти-
те, които се построиха, 
включително социални 
жилища, много скоро се 
оказаха с дефекти. Въз-
ложителят успокоява - 
жилищата са в гаранция. 
И започнаха ремонти.

Нужен е строг кон-

трол не само върху из-
пълнителите, но и върху 
възложителите. Във Ви-
дин например махнаха 
здрави плочи от трото-
арите, за да ги направят 
с асфалт. По кои стан-
дарти? асфалтът е за 
улиците, а плочите - за 
тротоарите. асфалтът 
по тротоарите няма да 
издържи и 2 години. Но 
кой контролира общи-
ната, която в случая е 
възложител?

Арх. Галя Антова, председател на РК на КАБ - 
Видин:

Контрол няма, разчита 
се на гаранциите

Няма  нищо изне -
надващо или ново по 
отношение на глобите 
за некачествен ремонт 
в строителството. Не-
щата в тази област са 
регламентирани. Има 
нормативна уредба, има 
изисквания за вида и 
качеството на матери-
алите... Просто трябва 
да се спазват. много 
ясно, че когато има не-
спазване на правилата 
или пък се нарушават 
по един или друг на-

чин, трябва да се взе-
мат мерки, трябва да 
има наказания. Глобите 
са вид санкция, кога-
то човек или фирма са 
прекрачили правилата. 
Излишно е да се диску-
тират. Размерът е раз-
личен, но пак казвам, 
няма нищо извънредно 
в това, че се глобяват 
фирми за некачестве-
ни ремонти. Случва се 
в София, кметът Фан-
дъкова обяви такива 
глоби. Случвало се е и 

при нас, в Благоевград. 
Това е един от начините 
да се пази обществени-
ят интерес.

Арх. Васил Тинчев, главен архитект на Благоевград:

Нормативната уредба 
задължително трябва да се спазва

Ефективни ли са мерките срещу    некачествените ремонти?
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Според мен всичко е 
въпрос на договори. За 
съжаление Законът за об-
ществените поръчки не 
може да обхване всички 
нюанси на едно предва-
рително договаряне. В 
нашата община напри-

мер сме имали случай, в 
който изпълнител не си 
свърши добре работата и 
след себе си остави едно 
доста некачествено стро-
ителство, но въпреки не-
устойките, които му на-
ложихме, обектът си ос-
тана нескопосан и грозен. 
По тази причина може 
би трябва да се усъвър-
шенства ЗоП. В момента 
при нас тече търг за един 
доста голям обект и би 
било хубаво ямболски 
фирми да го спечелят, но 
цените са им по-високи 
от тези, които дават пло-
вдивски и софийски фир-
ми. Излиза, че ще дой-
дат външни изпълните-

ли, а дали ще се справят, 
само можем да гадаем. 
Т.е. критерият за оценка 
по цена невинаги дава 
положителни резултати. 
По-добре е в тези случаи 
да се измести акцентът и 
подборът да става на база 
изпълнени обекти. Когато 
искате да разберете дали 
един строител или проек-
тант ще свърши работа, 
най-напред трябва да го 
попитате какви проекти 
е реализирал преди това. 
След като вече отидете 
на място и се запознае-
те с обектите, чак тогава 
може да се прецени дали 
да му възлагате задачата, 
или не.

Арх. Димитър Бъчваров, главен архитект на община 
Тунджа:

Всичко е въпрос на договаряне

Ефективни ли са мерките срещу    некачествените ремонти?

документите за изда-
ване на разрешително за 
строеж на къща в Бълга-
рия са 178 на брой, изис-
квани в три екземпляра, 
буквално един кашон от 
папки. За сравнение - в 
Германия са 19 докумен-
та, повечето попълнени 
на готови бланки.

В момента процеду-
рата за получаване на 
разрешение за строеж 
е една и съща както за 
малка къща, така и за ле-
тище. Изисква се прак-
тически същият набор 
от документи, минава се 
през същите съгласува-
ния, няма никаква про-
порционалност в тежест-
та на процедурата. Това 
е един от най-важните 
принципи, които КаБ 
настоява да вкара във 
философията на ново-
то законодателство - да 
има пропорционалност 
според риска, който носи 
дадена сграда, и броя 
обитатели.

КаБ настоява за въ-
веждането на електронна 
система за издаване на 
разрешителни за строеж.

Защо тя е полезна - 
вижда се от най-близкия 
до нашата страна пример 
- македония. Там през 
2014 г. за 7 месеца и сре-

щу 200 000 евро е съз-
дадена такава система, 
благодарение на която се 
намалява в пъти админи-
стративната тежест и за 
възложители (инвести-
тори), и за общини. За да 
не натоварва държавата, 
Камарата на архитектите 
дори е готова да разра-
боти такава система за 
България по примера на 
Нотариалната камара - 
необходимо е само това 
да бъде законодателно 
предвидено.

Благодарение на е-
системата ще се нама-
лят сроковете и таксите 
за хората, тъй като мно-
гократно ще се вдигне 
ефикасността на рабо-
тата. С нея ще се решат 
затрудненията на малки 
и големи общини в на-
мирането на технически 
кадри за службите по 
издаване на разрешения 
за строеж - системата 
предлага ползването на 
виртуален технически 
отдел, тъй като серти-
фицирани специалисти 
чрез нея ще могат да раз-
глеждат подадените до-
кументи от всяка точка 
на България.

от компютъра вкъщи 
или от офиса всеки соб-

ственик ще може да по-
дава и документите за 
издаване на разрешител-
но за строеж. Така всеки 
компютър става точка на 
обслужване, без никаква 
нужда да се ходи физи-
чески по институциите. 
експлоатационните дру-
жества - ВиК, енерго и 
др., също ще са включе-
ни в е-системата, като 
те имат достъп само до 
касаещите тях докумен-
ти за издаване на съот-
ветното съгласуване.

другото огромно пре-
димство е, че възложи-
телят във всеки момент 
знае докъде е стигнала 
преписката по неговия 
проект и получава разре-
шението си за строеж по 
имейл адрес.

дългите срокове и 
множеството проверки 
размиват отговорността 
за проекта.

Когато има грешка в 
даден обект, обикнове-
но няма конкретно отго-
ворен за това. Със сега 
действащия ЗУТ при 
реализацията на даден 
проект различни инстан-
ции одобряват изпъл-
нението и практически 
поемат отговорността на 
автора на проекта, как-

то отговорността и на 
предишната инстанция. 
авторът на проекта - 
проектантът, практичес-
ки е изключен от стро-
ителния процес и често 
ставаме свидетели на 
своеволни промени по 
време на строителство-
то. Готовата сграда мно-
го често не отговоря на 
първоначалния проект. 
одобряващите органи не 
носят материална отго-
ворност, а възложителят 
за своя сметка трябва да 
коригира възникналите 
пропуски, без да получи 
и стотинка обезщетение.

добрата практика в 
европа е цялата отговор-
ност за готовата сграда 
да се носи от проектанта 
и строителя. КаБ пред-
лага именно проектантът 
и строителят да носят 
отговорността и съот-
ветно застраховките да 
покриват рисковете от 
тяхната дейност. Така 
възложителят няма да 
бъде ощетен при евенту-
ални дефекти или греш-
ки. Когато това стане, 
общините вече няма да 
има нужда да поемат 
чужда отговорност, като 
проверяват и одобряват 
проектите, а само ще ре-
гистрират оценките за 

съответствие, като ги съ-
гласуват с градоустрой-
ството, а дНСК ще вле-
зе в истинската си роля 
на строителна полиция 
за борба с незаконното 
строителство. Това ще 
скъси сроковете за про-
цедиране и ще намали 
административния товар 
за всички участници в 
процеса.

В България вместо ин-
ститута на „мълчаливото 
съгласие“ важи прин-
ципът на „мълчаливия 
отказ“.

Когато един проект 
бъде подаден за одобре-
ние и в законния срок 
не се получи отговор, в 
европейската практика 
се приема, че няма забе-
лежки и е одобрен. При 
нас е обратно - получен е 
„мълчалив отказ“, който, 
ако не бъде обжалван в 
30-дневен срок, влиза в 
сила и става неотменим. 
Това е принцип, който е 
наследен от тоталитар-
ната държава и е вре-
ме да бъде премахнат. 
КаБ настоява да бъде 
въведен институтът на 
„мълчаливото съгласие“ 
в инвестиционното про-
ектиране.

В момента ЗУТ ра-

боти на разрешителен 
режим - законът се стре-
ми да опише всичко, ко-
ето е разрешено да се 
прави, а всичко останало 
е забранено за извърш-
ване. Този принцип е 
ретрограден и характе-
рен за тоталитарните 
общества. Той води до 
множество проблеми и 
неясни регламенти, тъй 
като е невъзможно да 
се опишат всички въз-
можни ситуации, както и 
непрекъснато възниква-
щите нови технологии и 
начини на строителство. 
КаБ настоява, че е нуж-
на философска промя-
на на ЗУТ - да премине 
от разрешителен режим 
към забранителен. В за-
кона да се опише какво 
не може да се наруша-
ва при проектирането и 
строителните дейности, 
а всичко останало да е 
разрешено по презумп-
ция. Така ще се облек-
чат усилията на всички 
участници в процеса на 
инвестиране в строител-
ството. Това ще дове-
де до огромни ползи за 
цялото ни общество и 
ще позволи на България 
да се развива наравно с 
европейските си парт-
ньори и по техен добър 
пример.

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?

Продължение от брой 28

проблеми в сегашния Закон за устройство на територията и решения

Камарата на архитектите в България:
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Нямам впечатление 
как е в страната, но в 
Силистра се изгражда 
некачествено. Няма кон-
трол, ако го имаше, то 
нямаше да имаме обекти 
с дефекти. Наблюдавам 
санирането на жилищ-
ните сгради. То изисква 

специализирана работ-
на ръка, а такава няма. 
Повечето от строители-
те се учат на скелето. 
Затова качеството не е 
добро. материалите оба-
че са качествени - в моя 
град се санира с 10 см 
панели. Но не се прави 

добре. Според мен при-
чината е в липсата на 
качествени строители. 
добрите вече ги няма в 
градове като моя. Сани-
рането не ми харесва и 
цветово. Нужен е кон-
трол и върху поръчките 
на възложителите.

Не останаха добри строители

Инж. Пламен Петров, член на РК на КИИП - 
Силистра:

Продължение от стр. 6

- Инж. Николчева, 
имате ли наблюдения 
как са уредени тези 
въпроси в други евро-
пейски страни?

- Напоследък често 
се дават примери с Гер-
мания, затова и аз ще 
споделя нещо, което 
знам за правилата там. 
В Германия наистина 
водещият проектант, 
във високото строител-
ство най-често архи-
тект, е на строежа от 
първия до последния 
ден на строителството. 
Този проектант носи 
отговорност за всич-
ко, което се случва на 
строежа. Разбира се, 
за това му се заплаща. 
Но нека не забравяме 
и още нещо - в същата 
тази страна, след като 
Baukontrolle си поста-
ви подписа и се издаде 
разрешението за стро-
еж, никому даже през 
ум не му минава да пра-

ви „промяна по време 
на строителство“. Не че 
е невъзможно, но тази 
процедура е сложна и 
скъпа и затова германе-
цът възложител мисли 
много, преди да запо-
чне да проектира, а не 
след като започне да 
строи. Същевременно 
там водещият проек-
тант носи и огромна 
финансова отговорност 
за допуснати пропус-
ки. Затова според мен 
нека внимаваме какво 
си пожелаваме. Не се 
знае дали можем да го 
понесем.

- Явно, когато неща-
та са регламентирани 
с нормативни актове, 
се работи по-стриктно 
и лесно. В този смисъл 
нужни ли са промени 
в ЗУТ, или трябва из-
цяло нов закон?

- Смятам, че обще-
ството има нужда от 
нов закон. Закон обаче 
се прави трудно и за-
това е най-важно да не 

се бърза. освен това 
не трябва да се разде-
ля законът на отделни 
закончета. Устройстве-
ното планиране е по-
литика, градоустрой-
ството е продължение 
на приетата политика, а 
инвестиционното про-
ектиране е прилагане 
на политиките в прак-
тиката. Не е сериозно 
да се твърди, че те мо-
гат да съществуват от-
делно. Точно затова не 
трябва да се разделят 
частите на това един-
но цяло. Какво пречи 
да се изработи Кодекс 
за устройство на тери-
ториите и строител-
ството, в който с ясни 
и прости текстове да се 
определят границите 
на допустимото? Коде-
ксът, изготвен от ком-
петентни специалисти 
с активното участие на 
бранша, в лицето на Ка-
марата на архитектите в 
България, Съюза на ар-
хитектите в България, 

Камарата на инженери-
те в инвестиционното 
проектиране, Камарата 
на строителите в Бълга-
рия и Българската асо-
циация на архитектите 

и инженерите консул-
танти, Националното 
сдружение на общините 
в България. Кодексът да 
се приеме от Народното 
събрание. а след това 

да се съставят подзако-
нови актове, които да 
очертаят правилата за 
приложение на кодекса. 
моето скромно мнение 
е, че това е верният път.

Назряла е необходимостта от ново законодателство ...
Инж. Светлана Николчева, зам.-председател на КИИП:

Ефективни ли са мерките срещу 
некачествените ремонти?

Впечатлена съм от 
строителството на магис-
трали в Хърватия. Напра-
вени са перфектно, без 
никакви вълни и дефе-
кти. У нас практиката не 

е такава. Строим с много 
дефекти, ремонтираме по 
същия начин. Според мен 
в договора за изпълнение 
трябва да има клаузи за 
наказателни санкции, ако 

не се спазват изисква-
нията на проекта. Тези 
санкции трябва да са за 
сметка на строителя. Т.е. 
в договорите нещо не е 
наред. 

В договорите да има клаузи 
за наказателни санкции

Инж. Стела Кирова, председател на РК на КИИП - 
Велико Търново:

ЗУТКИИП

КАБ

БАИС

ДНСКСАБ
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Снимки: Фей Методиева “Медия кафе”

В изключително до-
бро настроение,  съ-
пътствано от разкош-
но време и перфектна 
организация, премина 
първият Фестивал на 
водата.

К м е т ъ т  н а  р а й о н 
„Тракия“ Костадин ди-
митров откри събити-
ето и пожела на ВиК, 
оВК проектанти, стро-
ители, инвеститори, 
консултанти и надзори 
прекрасен празник и 
успешен бизнес.

Сред официалните 
гости бяха инж. Георги 
Кордов - председател 
на КИИП, РК София-
град, инж. ангел мар-

ков - председател на 
секция „Водно строи-
телство“ към КИИП, 
Пловдив, Спартак Ни-
колов - управител на 
ВиК, Пловдив, д-р ма-
риана Чолакова - поче-
тен консул на Герма-
ния.

„от 14 години съм в 
Камарата, присъствам 
на всякакви събития, 
семинари и обществени 
мероприятия, включи-
телно в чужбина, тако-
ва прекрасно събитие, 

с толкова приятни емо-
ции се среща за първи 
път. 

организирано прис-
тигна автобус с проек-
танти от Камарата на 
инженерите в инвести-
ционното проектиране 
- Регионална колегия, 
София-град. Поздравя-
вам организаторите и 
заставам зад фестивала. 
За следващите издания 
ще получат още по-го-
ляма подкрепа от нас и 
нашата колегия пак ще 
вземе участие“, заяви 
инж. Георги Кордов.

Н а  щ а н д о ве т е  н а 
изложителите може-
ха да се видят много 

иновативни продукти и 
технологии. Събитие-
то доказа, че има нуж-
да от такива срещи на 
сектора. обмениха се 
идеи, създадоха се нови 
контакти, млади инже-
нери почерпиха опит 
от утвърдени имена в 
бранша. 

Н а  с ъ б и т и е т о  б е 
представена първата 
автоматизирана полив-
на система, контроли-
рана от изкуствен ин-
телект.

Бе  организиран и 
флашмоб за професи-
оналисти в  бранша. 
По време на фестива-
ла желаещите заявиха 
безплатен тестдрайв на 
комбиниран багер в ре-
ални работни условия 
на обекта им. 

Кулминацията беше 
националното състе-
зание „Тръбен ключ“. 
Приза грабна фирма 
„Лювик“, а наградата 
беше връчена от Пла-
мен Иванов от Кама-
рата на строителите в 
България - Пловдив. На 
финала един щастливец 
спечели уикенд тест на 
автомобил „ауди“.

Първият фестивал на водата 
се състоя в Пловдив
Десетки участници мериха сили в 
националното състезание „Тръбен ключ“
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62 проекта в облас-
тта на музеите и изоб-
разителните изкуства 
са утвърдени за финан-
сиране от министер-
ството на културата. 
Средствата, които ще 
бъдат отпуснати за об-
новяване на сградите на 
културните институции, 
е в размер на 350 000 
лв. Част от проектите 
се финансират по Тема 
№ 1 „Проекти, свърза-
ни с дейности по опаз-

ване и представяне на 
движимо културно на-
следство и визуалните 
изкуства в музеите и 
художествените галерии 
(ремонтни дейности, 
събития, образователни 
програми, нов дизайн, 
конструкции, иновации 
и др.)“. един от обекти-
те в столицата, в които 
предстои да се извър-
ши авариен ремонт на 
експозиционните зали, 
е Националният етног-

рафски музей при БаН. 
В „Земята и хората“ ще 
бъде направена рекон-
струкция на покривна 
ламарина, корита, об-
шивки, стрехи, боядис-
ване, както и ремонт на 
западната фасада, кой-
то включва кърпене и 
боядисване. В Софий-
ската градска художест-
вена галерия ще бъде 
изградена професио-
нална климатизация и 
вентилация за хранили-

ще и реставрационно 
ателие. В Регионалния 
археологически музей в 
Пловдив ще се направи 
преустройство, ремонт 
и оборудване на зала 
за временни изложби, 
включително реставра-
ция, ремонт и монтира-
не на оригиналната вит-
рина сейф, произведена 
през 1949 г. за експо-
ниране на Панагюрско-
то златно съкровище. 
В града под тепетата 

На ФоКУС

Националният етнографски музей при БАН и „Земята и хората“ са сред утвърдените за финансиране проекти

Започва реконструк-
ция на покрива на Ре-
гионалния исторически 
музей в Стара Загора. 
Причината е некачест-
веното изпълнение на 
ремонтите, направени 
през 2009 г.  месеци 
след пускането му в екс-
плоатация покривът на 
обявения за „Сграда на 
годината“ архитектурен 
шедьовър, в който се по-
мещава и музеят, отново 
тече. Вече има подписан 
договор между община-

та и ръководството на 
фирма, която ще оправи 
компрометираното по-
кривно място. Нещата 
са на финалната права, 
като се уточняват под-
робностите около фи-
нансирането. до дни ще 
започне ремонтът, ще 
бъде направена цялостна 
хидроизолация, увериха 
от администрацията.

Покривът на къщата 
музей на Захарий Стоя-
нов в котленското село 
медвен също се нуждае 

от цялостен ремонт. об-
щина Котел е отпуснала 
5 хил. лв., с които през 
миналата есен покри-
вът е бил ремонтиран 
частично. Необходимо е 
още да се извърши дре-
наж, защото при дъж-
довно време къщата се 
наводнява и ценни екс-
понати могат да бъдат 
унищожени. Според раз-
четите това ще струва 
между 30 и 40 хил. лв. 
В навечерието на заклю-
чителните мероприятия 

по случай 60-годишни-
ната от създаването на 
Историческия музей в 
Разлог също започна час-
тичен ремонт, чрез който 
ще бъдат подновени и 
освежени голяма част 
от прилежащите към 
музея сгради. Ремонти-
ра се дървената коли-
ба, стълбите и парапетът 
на Парапуновата къща. 
дейностите включват и 
обновяване на дървена-
та пътека до фондохра-
нилището в астинова 
къща. Средствата за ре-
монта са осигурени от 
община Разлог. 

3D планетариумът на обновения преди 2 години Природонаучен музей в Пловдив се 
радва на множество посетители

Община Разлог подсигури средства за ремонтните дейности на Историческия музей

Цвета ИВАНОВА

областите Видин и 
долж от Румъния започ-
наха работа по изпъл-
нение на общ проект, с 
който се цели привли-
чането на туристи чрез 
архитектурното наслед-
ство на двата района. 
Преки изпълнители са 
асоциацията за насър-
чаване на туризма във 
Видин и Румънската 
асоциация за електрон-
на търговия и софтуер 
от град Крайова. Фи-
нансирането се осигуря-
ва от Трансграничната 
програма „Интеррег“, а 
срокът за изпълнението 
на проекта е 24 месеца.

Видин и долж са бо-
гати с ценни сгради, 
много от които памет-
ници на културата и 
архитектурни образци. 
Причината е, че и двете 
области са използвали 
влиянието на Запада, 
прониквало по река ду-
нав. И на двете места 
в началото на миналия 

век се строят сгради от 
италиански, немски и 
австрийски архитекти, 
а по дунав се превозват 
материалите за сгради-
те. много от тези сгра-
ди - частни и общест-
вени, у нас са обявени 
за паметници на култу-
рата.

Проектът в облас-
тта на архитектурното 
наследство предвижда 
създаване на групи, ко-
ито да бъдат обучени в 
сферата на 3D скани-
рането на архитектур-
ни паметници и моде-
лирането на макети на 
недвижимото културно 
наследство.

Ще бъде изработен 
каталог на сградите 
и заснет филм за тях. 
Предстои да бъдат ор-
ганизирани срещи с 
архитекти, строителни 
инженери и фирми от 
бранша с дискусии по 
темата. Ще има и две 
обиколки до най-забеле-
жителните сгради за ту-
роператори и журнали-
сти. Проектът предвиж-

да и пътуващи изложби 
с фотоси на емблема-
тични обекти, които ще 
обиколят общините на 
двете области.

„Когато хората видят 
сградите, ще пожелаят 
и да ги посетят и да се 
насладят на красотата 

им. Така ще бъдат при-
влечени повече туристи, 
което е крайната цел на 
проекта“, коментират 
ангажираните с него.

от  туристиче ски -
те агенции в района 
са готови да включат в 
офертите си новия ту-

Видин и румънският Долж привличат туристи с архитектурно наследство
ПРОЕКт

Спасяват спешно от разруха музеи и културни обекти в страната

Нов покрив на музея в Стара Загора

Кметството на Калафат
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ще и реставрационно 
ателие. В Регионалния 
археологически музей в 
Пловдив ще се направи 
преустройство, ремонт 
и оборудване на зала 
за временни изложби, 
включително реставра-
ция, ремонт и монтира-
не на оригиналната вит-
рина сейф, произведена 
през 1949 г. за експо-
ниране на Панагюрско-
то златно съкровище. 
В града под тепетата 

ще се модернизира и 
Градската художествена 
галерия. Там ще бъде 
подменено осветлени-
ето и ще се монтират 
охранителни камери в 
Постоянна експозиция 
„Икони“.В Художест-
вената галерия в Ловеч 
ще бъде сменен общият 
облик на залите на ул. 
„Васил Караконовски“ 
№1 чрез подвижни па-
равани и релсов път за 
представяне на произ-

ведения на изкуството. 
В Регионалния истори-
чески музей - шумен 
ще се реновира храни-
лището за съхранение 
на колекции, картини, 
скулптури и знамена, 
а в Къща „александър 
Стамболийски“ ще бъде 
възстановен интерио-
рът на втория етаж на 
вилата музей. В Худо-
жествената галерия в 
добрич се предвижда 
енергийно ефективно 

оптимизиране на музей-
ното осветление, в му-
зея на мозайките в де-
вня ще се модернизира 
експозиционната площ, 
а в Историческия му-
зей в Тутракан ще бъдат 
извършени ремонтни 
дейности и реновиране 
на изложбената зала. 
В къщата музей „Иван 
Вазов“ в Сопот пред-
стои обновление и нови 
дизайнерски решения в 
експозиционната зала.

Козметичен ремонт 
на вътрешната музей-
на част на къщата на 
Пейо яворов в София 
е започнала през ав-
густ. Планира се музе-
ят да бъде отворен за 
посетители в късната 
есен. Къщата музей на 
писателя на ул. „Г.С. 
Раковски“ в столицата 
е затворена за посети-
тели от юли миналата 
година заради лошото 
й състояние и съмне-

ния, че би могла да се 
срути. След приключ-
ването на настоящите 
ремонтни дейности ще 
бъде назначена екс-
пертна комисия, която 
да прецени доколко е 
опасна сградата и ка-
къв брой посетители 
ще може да приема.

Преди време бе на-
правен  козметичен 
ремонт на фасадата и 
започнаха преговори 
между дружеството, 

собственик на къщата 
„дом яворов“, и ми-
нистерството на култу-
рата. целта бе държа-
вата да получи имота 
в замяна на друг. Про-
цедурата обаче бе пре-
късната заради остав-
ката на тогавашното 
правителство. Новият 
министър на културата 
Боил Банов обмисля 
възможността за под-
новяване на процеду-
рата по замяната.

Ремонтът на друга 
емблематична сграда - 
къщата музей на Хрис-
то Смирненски на ул. 
„овчо поле“ в София, 
обаче ще се забави. 
Сградата е в особено 

тежко състояние, като 
е затворена от 2004 г. 
Търсят се средства за 
спасяването й.

Това лято е извър-
шен козметичен вътре-
шен ремонт на къщата 

на димитър димов в 
жилищна сграда на 
ул. „Кръстьо Сара-
фов“ в квартал „Ло-
зенец“. Ремонтът се е 
наложил заради поя-
вил се теч. 

Националният етнографски музей при БАН и „Земята и хората“ са сред утвърдените за финансиране проекти

Община Разлог подсигури средства за ремонтните дейности на Историческия музей

Комисия преценява опасна ли е къщата на Яворов и колко 
посетители може да приема

им. Така ще бъдат при-
влечени повече туристи, 
което е крайната цел на 
проекта“, коментират 
ангажираните с него.

от  туристиче ски -
те агенции в района 
са готови да включат в 
офертите си новия ту-

ристически продукт - 
културното наследство 
в областта на архитек-
турата. Ще се работи и 
за създаване на интерес 
у младите хора към ар-
хитектурното наслед-
ство чрез организирани 
турове с ученици от Ви-

дин и Крайова.
Вече се подготвят се-

минари за архитекти и 
строители, на които да 
бъдат представени раз-
лични новости, модели 
и добри практики за ре-
монтиране и консерви-
ране на паметници на 
културата. Ще се съби-
рат идеи и предложения 
за възстановяване на 
ценни сгради и адапти-
рането им за нуждите 

на съответните населе-
ни места. Семинарите 
ще бъдат по един в Бъл-
гария и Румъния. След 
това ще бъде разрабо-
тена обща стратегия за 
опазването и промоци-
ята на културното на-
следство в двата района. 
Тя ще има значението 
на пилотна програма за 
съхраняване на архи-
тектурното наследство 
около река дунав.

Видин и румънският Долж привличат туристи с архитектурно наследство
ПРОЕКт

ЕКСПЕРтиЗА 

Спасяват спешно от разруха музеи и културни обекти в страната

Кметството на Калафат

Една от архитектурните перли на Видин
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Разговаря 
Лилия ЛОЗАНОВА

- Г- н Янушев, само 
богата история ли при-
дава идентичност на Бу-
зовград?

- Бузовград има кра-
сотите на селото и удоб-
ствата на града. Намира се 
на 4-5 км от Казанлък, в 
полите на Сърнена Средна 
гора. Не искаме да става-
ме квартал на общинския 
град. Нашето желание е да 
съхраним уюта на бита и 
автентичната атмосфера 
на българското село. Най-
известната местна забеле-
жителност тук е древният 
мегалит „Вратата на бо-
гинята“, но недалеч от нея 
има раннохристиянски 
църкви, средновековна-
та крепост „Бузово кале“ 
и може би най-голямата 
гробница в долината на 
тракийските царе.

- Кога възниква се-
лището, на чиято те-
ритория има следи от 
различни исторически 
епохи?

- Землището на селото е 
част от одриската държа-
ва на тракийския владетел 
Севт III в периода IV-III 
в. пр.н.е. Сегашното село 
Бузовград възниква в края 
на ХIV век и е било на-
селено с тюркмени, като 
впоследствие се заселват 
турци и българи. Възник-
нало е до харман, където 
се е вършеело, и затова 
първото му название е ар-
ман кьой. Съвременното 
му название се свързва с 
дейността на войводата 
Буз - един от защитници-
те на крепостта „Бузово 
кале“ по време на падане-
то на страната под турско 
робство. Самата отбрани-
телна система се намира 
на 2 км югоизточно от на-
селеното място и се смята, 
че е изградена по време 
на император Юстиниан 
(царувал от 527 до 565 г.).

Крепостта е имала ог-
ромно значение по вре-
ме на Първото и Второто 
българско царство. 

- Какви са теориите, 
свързани с мегалита?

-  Районът край Бу-
зовград се счита за све-
щено място още от древ-
ността. Той е известен 
със своята енергийност, 
доказана и от съвременни 
изследвания. 

В местността се намира 
комплекс от две култо-
ви съоръжения, известни 

като мегалити. По-попу-
лярен е женският, наре-
чен „Вратата на богинята 
майка“, а малко под него 
е „Бащин камък“, или „Бу-
бакая“, който символизи-
ра мъжкото начало. Това 
древно светилище е от 
времето на късния енео-
лит и началото на бронзо-
вата епоха. Представлява 
скална група, в която чрез 
изсичане е обособен от-
вор с височина около 1,80 
м. Има два хоризонтал-
но разположени каменни 
блока, които са част от 
основната скала на маси-
ва, и по този начин обра-
зуват трилит. На хълма са 
разположени множество 
скални структури, като 
т.нар. „трон“ и „жертве-
ник“ в съседство на изток.

Погледнато в по-голям 
мащаб, мегалитът попада 
на един от върховете на 
триъгълник, на чиито дру-
ги два ъгъла се намират 
столицата на одрисите Се-
втополис и могилата Го-
ляма Косматка. Има раз-
лични версии за предназ-
начението на мегалита в 
древността. Смята се, че е 
бил ползван за астрономи-
чески наблюдения и под-
държане на календара на 
траките. Те наблюдавали 
слънчевите залези и така 
коригирали своя календар. 
Служил е за измерване 

на продължителността на 
астрономическата година 
и на годишните сезони. 
Това било възможно, тъй 
като слънчевите лъчи при 
залез, в деня на лятното 
слънцестоенето - 21 юни, 
минават точно през отво-
ра, оформен от каменните 
блокове, и падат на от-
срещната скала. Вероятно 
е създадено около 1800-
1600 г. пр.н.е. Идеята е 
мегалитът над Бузовград 
да придобие статут на па-
метник с национално зна-
чение, който да бъде по-
пуляризиран като „българ-
ския Стоунхендж“. През 
2013 г. обектът е обявен 
за природна забележител-
ност. Тук през 2006 г. е 
разпръснат част от пра-
ха на починалия бележит 
траколог александър Фол. 

- Има ли открития на 
други исторически обек-
ти край мегалита?

- мястото е уникално, 
наоколо има археологи-
чески находки от различ-
ни периоди. Свързва ги 
екопътека, дълга около 
2,5 км. Край нея са из-
градени кътове за отдих 
и беседки. Тя е създадена 
по проект, финансиран от 
ПУдооС (Предприятие 
за управление на дейност-
ите по опазване на околна 
среда) на стойност око-
ло 10 000 лв. през 2014 г. 

алеята свързва местност-
та Черковището с ранно-
християнски църкви, кре-
постта „Бузово кале“ и 
тракийската гробница, ко-
ято може би е една от най-
големите в долината на 
тракийските царе. Проуч-
ванията бяха финансирани 
от Историческия музей 
„Искра“ в Казанлък и тях-
ната цел е да се проучат 
тези обекти, пострадали 
от иманярски набези. Раз-
копките се ръководят от 
гл.ас. д-р деян Рабовянов 
от Националния археоло-
гически институт с музей 
при БаН. Раннохристиян-
ската църква е построена 
около VI век и по свои-
те размери тя граничи с 
базилика. Изключително 
представителна постройка 
с размери 16 на 8 м, била е 
външно измазана с жълто-
розова хоросанова мазил-
ка. църквата е предста-
влявала важен религиозен 
център. Вече е изградена 
покривна конструкция с 
площ близо половин де-
кар над ценните находки. 
През т. г. проучванията 
извадиха на бял свят зна-
чителна част от крепост-
та „Бузово кале“. Това е 
една от най-големите под-
балкански средновеков-
ни крепости, простираща 
се на 13 дка площ. Има 
запазени съоръжения с 

височина над 4 м, въпреки 
че е била два пъти опо-
жарявана. В най-високата 
част има вътрешна цита-
дела, което свидетелства, 
че е била на знатен мес-
тен владетел. Тракийската 
гробница край Бузовград 
е датирана от края на IV 
в. пр.Хр. Представлява ку-
полна гробница с кръгла 
камера, затворена пред-
гробна камера и дромос. 
Край нея при разкопките 
са открити две ритуални 
огнища. Край тях е имало 
постройки с дървена кон-
струкция, стените на кои-
то са били измазани с гли-
на. около тях са намерени 
фрагменти от керамични 
съдове, хромели, тежести 
за стан, оръдия от рог на 
елен и др. Поради висока-
та им художествена стой-
ност е решено двата обек-
та да бъдат консервирани 
и вдигнати от терена, за 
да бъдат реставрирани и 
подготвени за експонира-
не. В момента гробницата 
е затворена за туристи. На 
купола й има неустойчив 
камък и с цел да се предо-
твратят инциденти посе-
тители не се допускат.

- При това богатство 
от археологически и 
природни дадености как 
ще се развива Бузовград 
като туристическа дес-
тинация?

- още като поех кмет-
ската длъжност, моята 
идея беше да се развие 
туризмът в селото. Това 
е основен приоритет за 
Бузовград, заложен и в 
програмата на община Ка-
занлък. Засега е проблем, 
че няма частна инициа-
тива и липсват къщи за 
гости. Развитието на този 
сегмент би донесло до-
пълнителни приходи на 
местното население. По-
сетителите ще остават да 
нощуват, да се хранят и 
пазаруват в селото.

Нямаме точна статисти-
ка колко туристи годишно 
посещават екопътеката, 
която води до мегалита. 
Тук идват хора от цял 
свят. Такава информация 
вече можем да събираме, 
тъй като официално от-
крихме новия информа-
ционен център в селото. 
десетки хора се включиха 
в тържеството и прехода 
до древното съоръжение. 
Новият обект се помеща-
ва в ремонтирана стара 
дискотека, която напълно 
ремонтирахме за 2 годи-
ни. В нея са вложени само 

3-4 хил. лв. обаче всички 
строителни дейности бяха 
извършени от работни-
ци към кметството и до-
броволци към Клуба на 
пенсионера с председател 
антон Филипов. Новата 
придобивка ще спомогне 
за популяризиране на на-
шето село. Вече от някол-
ко седмици доброволци 
пенсионери посрещат гос-
тите и им обясняват как да 
стигнат до мегалита.

- Какви са възмож-
ностите за заетост в се-
лото?

- Броят на жителите е 
2500 по настоящ адрес, 
но реално тук пребивават 
3000 души. Няма безрабо-
тица в селото, основната 
част от населението рабо-
ти в близките заводи в Ка-
занлък. Само във военно-
то предприятие „арсенал“ 
са заети над 1200 души. 

- Използвате ли въз-
можностите на еврофон-
довете за облагородяване 
на селото?

- Преди години със 
средства от ПУдооС об-
лагородихме парк в из-
точната част на селото. 
основният източник на 
финансиране за нуждите 
на населеното място е об-
щина Казанлък. Има бю-
джет, който се разпределя 
за малките населени места 
при мотивирани предло-
жения.

- Кои са основните за-
дачи, които сте си по-
ставили в посока подо-
бряване визията на Бу-
зовград? 

- Според мен приори-
тетна задача е изгражда-
нето на инфраструктурата 
на населеното място. За-
това всяка година зала-
гам бюджетни средства за 
преасфалтиране на улици 
и извършваме ремонти от 
9 години. Почти всички 
улици, които се намират 
на стръмен терен, вече 
са с подновена настилка. 
Тази година са предви-
дени близо 21 000 лв. за 
същата цел. обаче има 
необходимост от изграж-
дане на алтернативен път 
до мегалита, по който по-
сетителите да се прид-
вижват с кола. Трябва да 
се асфалтира 3 км черен 
участък, като по предва-
рителни разчети са нужни 
500 000 - 1 млн. лв.

Всеки, който се е из-
качил до това древно съ-
оръжения, е възхитен и 
твърди, че това място има 
някаква магия.

РеГИоНИ
Михаил Янушев, кмет на с. Бузовград:

Михаил Янушев е роден през 1982 г. Завършва специалност 
„Финанси“ в Бургаския свободен университет. През 2007 г. печели 
местните избори и става кмет на Бузовград. Управлява селото 
вече трети мандат.

Приоритетната ни задача е подобряването 
на инфраструктурата в района
Трябва да изградим алтернативен път до древния мегалит „Вратата на богинята“
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Николай АНТОНОВ

Кметът на община Пе-
трич димитър Бръчков 
обяви обществената по-
ръчка за изпълнение на 
проект за подобрения в 
образователната инфра-
структура в общината. 
Стойността на предви-
дените дейности, финан-
сирани по оП „Региони 
в растеж“, е 5 643 000 
лв. Заложените мерки са 
свързани основно с енер-
гийната ефективност и 
подобряване като цяло 
на материалната база, 
както и осигуряването на 
достъпна среда за деца 

и ученици с двигателни 
проблеми. 

Три училища и една 
детска градина в Петрич 
са включени в проекта. 
Това са ПГ „Пейо яво-
ров“, Трето оУ „Гоце 
делчев“, СУ „Никола Ва-
пцаров“ и филиал „Ка-
лина малина" на детска 
градина № 2 „Звънче“. 

В гимназия „Пейо яво-
ров“ ще се ремонтира по-
кривната конструкция, 
ще се направи външна 
изолация, подмяна на до-
грама и ще се монтира 
асансьор. В двора ще се 
обособи футболно иг-
рище с изкуствена тре-
ва, което ще разполага 

с трибуни и специално 
осветление. оградата на 
двора ще бъде укрепена и 
възстановена. В сутерена 
на основния корпус ще се 
оборудват фитнес и две 
спортни зали.

За Трето оУ „Гоце 
делчев“ е планирано 
преустройство на някои 
от помещенията, както 
и изграждане на ново 
евакуационно стълбище. 
дограмата на вътрешния 
двор ще бъде заменена с 
PVC дограма и ще бъде 
положена външна изо-
лация. Предвижда се из-
граждане на асансьор, с 
който да се осигури дос-
тъп на хора с намалена 

подвижност, също укреп-
ване и възстановяване на 
оградата на двора на учи-
лището.

За СУ „Никола Вапца-
ров“ също е планирано 
изграждането на външен 
асансьор, който ще об-
служва четирите нива на 
сградата. В сутерена ще 
се обособи нова спортна 
зала, с което ще отпадне 
необходимостта от раз-
ширение на съществува-
щия физкултурен салон. 
Предвижда се цялостна 

подмяна на покривната 
конструкция на корпуса 
по трудово обучение. Ще 
бъдат подменени подо-
ви покрития, интериорни 
врати, парапети и други 
елементи в сградата. 

З а  ф и л и а л  „ Ка л и -
на малина“ на дГ № 2 
„Звънче“ е предвидена 
цялостна рехабилитация 
на оградата. На централ-
ния вход ще бъде мон-
тиран стълбищен робот, 
който с помощта на при-
дружител да осигури на 

хора с увреждания дос-
тъпна среда. В двора ще 
бъдат обособени 6 детски 
площадки, оборудвани 
за всяка група, ще има и 
детски фитнес на откри-
то. 

И в четирите образо-
вателни обекта ще бъдат 
подменени ВиК инста-
лациите и изградени са-
нитарни възли за лица с 
увреждания. Всички за-
ложени мерки са съгла-
сувани предварително с 
директорите. 

В Петрич обявиха обществена поръчка за подобрения в 
образователната инфраструктура
Асансьори, спортни зали и нови детски площадки 
са предвидени за изграждане по проекта

РеГИоНИ

Енергийната ефективност е една от задължителните мерки, заложени в проекта за подо-
бряване на училищната база в Петрич

Лилия ЛОЗАНОВА

Близо 100 000 лв. по-
лучи община Свищов 
през т.г. за ремонт на 

религиозни храмове в 
региона. През август ди-
рекцията по „Вероизпо-
ведания“ към министер-
ския съвет за пореден 
път отпусна финансова 

помощ за строително-ре-
монтни дейности на два 
манастира и един храм. 
църквата „Пророк Илия“ 
и манастирите „Петър и 
Павел“ и „Покров Бого-
родичен“ получиха по 6 
хиляди лева за належащи 
ремонти, съобщиха от 
крайдунавската община. 

За двата манастира 
това е втора субсидия.

„Покров Богородичен“ 
вече е с изцяло поднове-
на покривна конструк-
ция, улуци и водосточни 
тръби. Преведените 18 
хил. лв. са трети транш 
за община Свищов през 

2017 г., така общата сума 
за ремонтни дейности 
става 97 хил. лв. 

През тази година по 
10 хил. лв. получиха и 
джамиите в село Вардим 
и Свищов, което е пока-
зателно за етническата 
толерантност между ре-
лигиите в общината, под-
черта кметът на крайду-
навската община Генчо 
Генчев. Той е категори-
чен, че когато се работи 
в екип и със стремеж към 
благородни дела, усили-
ята неминуемо се увен-
чават с успех. „Грижата 
за религиозните храмове 

е грижа за духовното из-
растване на един народ и 
всяко усилие, положено 
в тази посока, ще бъде 
възнаградено с разбира-
телство, толерантност и 
добруване на население-
то“, убеден е той.

дълги години тези 
сгради пустееха и се ру-
шаха. През м.г. църков-
ните настоятелства на 
няколко църкви и мана-
стири в община Свищов 
съвместно с кметовете 
по места изпратиха пис-
ма до дирекцията по ве-
роизповедания в мС и 
съответно до Великотър-

новската епархия с молба 
да им бъдат отпуснати 
средства за належащи 
ремонти.

Така шест църкви в 
общината миналата го-
дина получиха средства 
в размер на 43 413 лв., 
с които бяха извършени 
ремонти. Най-вероятно 
правомерното изразход-
ване на строго целевата 
субсидия и навременното 
отчитане на разходите 
дава основание на ди-
рекцията по вероизпове-
дания да гласува и тази 
година доверие на общи-
на Свищов. 

Свищов инвестира близо 100 хиляди лева в обновяване на храмове

Поли ВАСИЛЕВА

След близо 3 годи-
ни разкопани улици за-
ради обновлението на 
водния цикъл на Враца 
жителите му вече видя-
ха и асфалтирането на 
разрушените участъци. 
Започна ремонт на зна-
ковата улица „Иванка 
Ботева“ в централната 
част. Сменят се бордю-
рите, изграждат се нови 
тротоари и се полага 
изцяло ново асфалти-
ране. Изпълнители са 
фирмите „Понстройин-
женеринг“ ад и „Каро 
Трейдинг“ оод.

асфалтиране се пра-
ви и на улица „Борис 
Коцев“. Тя има нови 

тротоари, оформен е и 
паркинг. довършителни 
работи има по улиците 
„цвета Кръстенякова“ и 
„морава“ - след рекон-
струкция на тротоарите 
се полага и устойчи-
вият пласт асфалт. Ре-
монт започна и на ули-
ца „Трайко Китанчев“. 
Вече е завършено ас-
фалтирането на улица 

„Никола Войводов“ в 
промишлената зона. до 
края на септември ще 
бъде обновена и улица 
„шипка“.

Заради строително-
ремонтните дейности 
улиците са затворени 
за движение, но врача-
ни вече са свикнали на 
обходните маршрути, 
обясняват от общината.

Ударно асфалтират разрушени 
пътни участъци

Цвета ИВАНОВА

Враца се сдоби с най-
модерното лекоатлети-
ческо съоръжение в Се-
верозападна България, 
съобщиха от общината. 
Това е обновената стара 
лекоатлетическа пис-
та, построена през 1973 
година. от тогава не е 
ремонтирана. На специ-
ализираното съоръже-
ние могат да се провеж-
дат не само тренировки, 
но и състезания от на-
ционално значение.

За пистата са вло-
жени 250 000 лв. от 
собствените средства на 
общината. Спечелени 
са и 700 000 лв. от на-
ционалния екофонд за 

прилагане на мерки за 
енергийна ефективност.

Не само в Североза-
пада, в цяла България 
залите, в които може 
да се практикува лека 
атлетика през зимата, са 
малко. Това заяви при 

откриването на обнове-
ната зала министърът 
на младежта и спорта 
Красен Кралев.  Той 
заедно с кмета Калин 
Каменов прерязаха лен-
тата на новата придо-
бивка.

Откриха най–модерното лекоатлетическо 
съоръжение на Северозапада

ВЪВ ВРАЦА



Благодарение на телескопичността 
се осигурява по-високо притискане на 
плочата. Това се постига посредством 
състоящия се от две части закрепващ 
диск с телескопично тяло и дюбелен 
елемент. Тялото на закрепващия диск 
потъва в дюбелния елемент и едновре-
менно с това се осигурява уплътнение 
срещу проникване на влага. Закрепва-
щият диск е издут като чадър надолу, 
чрез което се създава предварително 
напрежение. Новият ROCKET не отде-
ля прах при фрезоване на плочите и 
само с едно движение се монтира потъ-
ващо заедно с изолационната рондела.

Ноу-хау  разработк ата  Made in 
Germany в комбинация от дългогодиш-
ния опит на различни европейски марки 
задоволява много точно изискванията 
за закрепване към фасадата на една 
сграда. Иновативното решение предла-
га значителни предимства при употре-
бата на дюбела.

Дюбелът е сертифициран по ETAG 014 и е раз-
работен по най-съвременна технология. Патенто-
ваната му концепция за дюбелиране му придава 
ефективни, пазарно ориентирани към клиента 
характеристики. Как става това? На първо място, 
раменете на дюбела изпълняват ролята на спи-
рачка на завинтването за повишаване сигурнос-
тта на монтиране. Наред с това монтажът му се 
извършва с помощта на специален инструмент 

- RÖFIX ISOFUX OPTI, който 
улеснява процеса на работа. 
Възможностите за монтаж са две 
- наравно с повърхността или 
т.нар потънал монтаж. Потънали-
ят монтаж намалява дължината 
на винта с 2 cm. Толерансът на 
изравняване съответно е много 
по-голям - от 10 до 35 cm. 

Иновативна технология по европейски стандарт

 Виж повече на: www.roefix.com

Предимства на RÖFIX ROCKET

На арената на топлоизолаци-
онните и енергийно ефективни 
системи с космическа скорост 
връхлетя телескопичният дю-
бел с винт RÖFIX ROCKET.

Дюбелът е идеален за опти-
мално закрепване на топло-
изолационната комбинирана 
система без наличието на тер-
момостове. 

RÖFIX ROCKET 
ТЕЛЕСКОПИЧЕН ДЮБЕЛ С ВИНТ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ
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Катя КОСТОВА

две открити процедури 
за избор на изпълните-
ли на модернизацията на 
31,5 км от път I-8 между 
ГКПП „Калотина“ и Сли-
вница започна агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(аПИ), съобщиха от ве-
домството. Индикатив-
ната им стойност е 258,6 
млн. лв. По този начин се 
слага началото на изграж-
дане на автомагистрала 
от българо-сръбската гра-
ница до София.

едната тръжна проце-
дура е за „модернизация 
на път І-8 Калотина - Со-
фийски околовръстен път 
от км 1+000 до км 15+500 
и етапна връзка“. Това 
е участъкът след ГКПП 
„Калотина“ до пътния въ-
зел при драгоман. обща-
та му дължина е 14,5 км.

Индикативната стой-
ност на проекта е 141 667 
715 лв. без ддС. Част от 
средствата са осигурени 
от механизма „Свързана 
европа“.

Предвидено е ушире-
ние на съществуващия 
път, а в отделни участъ-
ци ще бъдат подобрени 
геометричните му еле-
менти за постигане на 
проектна скорост от 100 
км/ч. отсечката ще бъде 
с по две ленти за дви-
жение в посока и лен-
та за аварийно спиране. 
При км 12+520 ще бъде 
изграден вход-изход от 
първокласния път към 
интермодален терминал 
драгоман. Предвидени са 
и 10 големи съоръжения, 
две от които са при път-
ните възли „Калотина“ и 
„драгоман“. 

Срокът за изпълнение 
на поръчката е 852 кален-

дарни дни. 
Кандидатите могат да 

подават офертите си до 
17,30 ч. на 13 ноември.

другата обществена 
поръчка е за „Изготвя-
не на технически проект 
и строителство на про-
ект: модернизация на път 
І-8 Калотина - пътен въ-
зел „Храбърско“ от км 
15+500 до км 32+447,20 
и етапни връзки“. Това е 
участъкът между драго-
ман и Сливница с дължи-
на 16,98 км. Индикатив-
ната му стойност е 117 
млн. лв. без ддС. Финан-
сирането е от републи-
канския бюджет.

Ще бъде направено 
уширение на съществува-
щия път до габарит 27 м, 
с което двулентовият пър-
вокласен път ще стане 
четирилентов. В отделни 
участъци ще се подобрят 
геометричните му еле-

менти с цел достигане на 
проектна скорост от 110 
км/ч.

Срокът за изпълнение 
на поръчката е 910 кален-
дарни дни.

Кандидатите могат да 
подават офертите си до 
17,30 ч. на 16 ноември.

Път І-8 е част от ос-
новната трансевропейска 
транспортна мрежа. Тра-
сето е част от направ-
лението Лондон-Будапе-
ща-Белград-София-Плов-
див-Истанбул-Калкута, 
който е най-краткият път, 
свързващ Западна евро-
па с Близкия и Средния 
изток. Участъкът ГКПП 
„Калотина“ - София оси-
гурява връзка към тран-
севропейски коридор 
„ориент/Източно Среди-
земноморски“.

Бъдещата автомаги-
страла между София и 
Калотина ще има връзка 
със Северната скоростна 

тангента на София, която 
вече е в експлоатация. 
остава само тя да бъде 
удължена в западна по-
сока до района, северно 
от Божурище. По този 
начин се дава възможност 
за най-бърза връзка с ау-
тобаните „Хемус“ и „Тра-
кия“, а също и „Люлин“. 

Заради забавянето с де-
сетилетия на проекта сега 
по-голямата част от ново-
то строителство и модер-
низацията на съществува-
щите участъци ще трябва 
да се финансира с пари 
от хазната.

Преди години имаше 
идея пътят между Кало-
тина и София да стане 
нулев лот на недовърше-
ната тогава още автома-
гистрала „Тракия“, като 
така имаше надежда да се 
получат средства от евро-
фондовете. Всичко обаче 
си остана само в сферата 
на добрите пожелания.

Шосето между столицата и българо-сръбската граница при Калотина е едно от най-нато-
варените в страната

ИНФРаСТРУКТУРа

С процедурата започва изграждане на магистрала от границата към столицата

Пуснаха търговете за част от пътя 
ГКПП „Калотина“ и Сливница

Катя КОСТОВА

След първия учебен 
ден работата по бул. 
„дондуков“ ще продъл-
жи в отсечката между ул. 
„Раковски“ и бул. „Ва-
сил Левски“, като този 
участък ще бъде затво-
рен за движение. За него 
се планира ремонтът да 
продължи до края на ок-
томври или началото на 
ноември, прогнозират 
от Столична община. В 
западния край на отсеч-
ката вече са докарани 
строителни материали и 
част от техниката и дни 
преди затваряне и на из-
точния й край вече се ра-
боти усилено. При една 
от последните проверки 
на ремонтите по буле-
варда столичният кмет 
Йорданка Фандъкова съ-
общи, че изпълнителите 
са обещали да завършат 
целия проект до края на 
октомври, въпреки по-
късните срокове, записа-
ни в договора по общест-
вената поръчка.

На 15 септември тра-
фикът бе пуснат по бу-
леварда частично меж-
ду улиците „Сердика“ 
и „Раковски“ и между 
„Кракра“ и бул. „Ва-
сил Левски“. Така ще 
се даде възможност за 

пълно възстановяване на 
движението по стария 
маршрут в източния край 
на бул. „дондуков“ на 
тролеите с номера 1, 2 и 
4, свързващи центъра с 
кварталите „Левски“ и 
„Хаджи димитър“. Сега 
се движат с помощта на 
резервното си захранва-
не от дизел генератори 
и завиват при паметника 
„Левски“ и след това на 
север по вече ремонти-
раната ул. „Кракра“, за 
да стигнат до бул. „дон-
дуков“.

междувременно сто-
личният кмет Йорданка 
Фандъкова се закани, че 
след летните ремонти в 

София местната власт 
започва да глобява фир-
мите за неспазени сро-
кове и некачествено из-
пълнение на работата. 
Тя изрази недоволството 
си от свършеното по бул. 
„шипченски проход“ и 
улица „асен Йорданов“. 
Фандъкова предупреди, 
че на изпълнителите на 
тези проекти ще им бъ-
дат наложени максимал-
ни санкции.

След проверка на ре-
монта на въпросния бу-
левард ден след това тя 
изпълни заканата си и 
обяви, че на фирмата из-
пълнител ще бъдат на-
ложени санкции заради 

некачествено положен 
асфалт. „до този момент 
няма да им бъдат при-
знати работи на стойност 
553 хил. лева“, обясни 
тя и заяви, че общината 
няма да плати, докато 
фирмата не положи ка-
чествено асфалта. „Санк-
цията по договор, която 
ще наложим, до този мо-
мент е 130 хил. лева - 
уточни Йорданка Фандъ-
кова. - Санкциите са се-
риозни, но ще настоявам 
фирмата да си свърши 
работата, за да можем 
да пуснем движението и 
там, както бяхме поели 
ангажимент“, подчерта 
кметът.

В СОфия

Николай АНТОНОВ

Завърши асфалти-
рането на ул. „Пейо 
яворов“ и ул. „Васил 
Левски“ в с. Бачево, съ-
общиха от общинската 
управа в Разлог. Изгра-
дена е и напоителна 
вада по ул. „Пейо яво-
ров“, която се ползва от 
много местни жители, 
притежаващи градини 
и ниви в района и окол-
ните местности. Преди 

асфалтирането пред-
приятието ВиК - Разлог 
подмени водопровода 
на обновените улици. 

общината извърш-
ва и полагане на плоч-
ки на тротоара пред 
църквата в с. Бачево. 
Предстои оформянето 
и на нова осова линя по 
пътя Разлог - Бачево, 
както и почистване на 
канавките и разширя-
ване на банкетите за 
по-голяма сигурност на 
пътуващите. 

Подмениха водопровода 
на улици в село Бачево

Работата на бул. „Дондуков“ 
продължава до края на октомври

По бул. “Дондуков” о става да се довърши само отсечката между ул. “Раковски” и  бул. 
“В. Левски”
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Инвестиционно пред-
ложение за възстановя-
ване на производството 
във взривения през 2014 
г. завод за боеприпа-
си „миджур“ в с. Гор-
ни Лом е постъпило в 
общината в Чупрене, 
съобщи кметът Ваньо 
Костин. Собственикът 
обаче е нов - „миджур 
м а н е д ж м ъ н т  К ъ н -
стракшън“. Той иска да 
възстанови цех „Про-

изводство на взривни 
вещества“, където да се 
произвеждат патрони, 
както и да се изгради 
контролно-изпитвателна 
станция. Преди това ще 
възстанови вътрешно-
заводската инженерна 
инфраструктура.

На мястото на взриве-
ния участък от цеха ще 
се появят две нови сгра-
ди. едната ще бъде обо-
собена като цех за асем-

блиране на патрони, а 
другата - за контролно-
изпитвателна станция.

Капацитетът на цеха 
за асемблирани патрони 
е 2,5 млн. броя годишно 
от всеки тип. В него ще 
работят 41 души на една 
смяна от по 7 часа. В 
станцията ще работят 5 
работници също на една 
смяна по 7 часа. общата 
площ на новия завод ще 
бъде 1588,58 кв. м.

В  т ази  територия 
няма засегнати защи-
тени зони и трансгра-
нични въздействия. Из-
граждането ще стане 
с помощта на компро-
метирани дървесни ви-
дове без отпадъци. Ще 
бъде рехабилитирана и 

съществуващата пътна 
инфраструктура.

общинският съвет в 
Чупрене ще вземе ре-
шение за инвестици-
онното предложение. 
Жителите на Чупрене и 
Горни Лом го приемат, 
тъй като безработица-

та в района е голяма 
и новият завод ще им 
осигури доходи. Сти-
га производството да 
е безопасно, а не като 
на предишния, в който 
на 1 октомври 2014 г. 
намериха смъртта си 15 
работници. 

Ръстът на брутния въ-
трешен продукт достиг-
на 3,6% през второто 
тримесечие на 2017 г., 
съобщават от Нацио-
налния статистически 

институт. Това е най-ви-
сокото покачване за по-
следните 4 тримесечия. 
Тези резултати поставят 
България в групата на 
добре представящите се 

страни в еС. Преди нас 
по ръст на БВП са само 
Румъния, Латвия, Чехия, 
Полша, Литва, швеция 
и Холандия.

За  успешното вто -

ро тримесечие БВП е 
24,149 млрд. лв., гла-
си още съобщението на 
НСИ. Това означава, че 
на човек от населението 
се падат по 1741 евро.

На фона на общите 
добри резултати се сочат 
и негативи. Индустри-
алният сектор намалява 
дела си в икономиката 
до 29,5%. Увеличава се 
обаче делът на услугите 
до 66,4% при 66% го-
дина по-рано. Инвести-

циите формират 21,3% 
от БВП, като намаляват 
с 1%. Потреблението 
на домакинствата нара-
ства с 4,4%, а износът 
- с 6,5%. Последните два 
показателя означават по-
дем на икономиката. Ре-
гистриран е растеж във 
всички основни секто-
ри - търговия, ремонти, 
транспорт, добивна про-
мишленост, производ-
ство на електрическа и 
топлинна енергия. Спад 

от 0,1% има във финан-
совите и застраховател-
ните дейности, сочат да-
нните на НСИ.

През юли 2017 г. се 
наблюдава ръст от 7,9% 
на строителната продук-
ция спрямо същия ме-
сец на миналата година, 
съобщават статистици-
те. Продукцията на сг-
радното строителство се 
увеличава с 1,5%, докато 
на гражданското намаля-
ва с 0,7.

ИКоНомИКа

Брутният вътрешен продукт у нас с най голям ръст 
през последната година

Велико Търново има 
голям ръст на туристи, 
съобщиха от местната 
община. от началото 
на годината до края на 

август старата столица 
са посетили 256 078 ту-
ристи. 97 593 от тях са 
чужденци, а 86 136 бъл-
гари. 5% ръст отчитат 

представители на хоте-
лиерския и ресторан-
тьорския бизнес. Най-
много от чуждестран-
ните гости са от Румъ-
ния, англия, Германия, 
Франция и Испания. 55 
560 от посетителите са 
ученици, 8323 - студен-
ти, а 8457 - деца до 7 
години.

За увеличаването на 
туристопотока причина 
са не само известните 
исторически и културни 
забележителности, но и 
добрата грижа за памет-
ниците на културата, 
която полага общината. 
Новите туристически 
атракции и културният 
календар на града за-
силват допълнително 
интереса.

Регистриран е подем в транспортния сектор, добивната 
промишленост и производството на електроенергия

Увеличение на туристи отчита 
общината във Велико Търново

Завод „Миджур“ започва работа с нов собственик

За 10 години българ-
ската индустрия в сфе-
рата на информацион-
ните технологии е на-
раснала с 600 процента. 
Това съобщи български-
ят еврокомисар мария 
Габриел, чийто ресор е 
„цифрова икономика и 
общество“. С тези ре-
зултати страната ни из-
лиза на трето място в 
европа и на 10-о в света 
по брой на сертифици-
рани специалисти. Тя 
вече е безспорен лидер 

в региона в областта 
на новите технологии. 
У нас този бранш не е 
само мъжки, както е в 
други страни. В него 
работят и много жени, 
изтъкна г-жа Габриел. 
другата му характерна 
особеност са многото 
млади хора. 70 процента 
от служителите са на 
възраст под 40 години.

Но в тази област има 
и проблеми, каза още 
еврокомисарят. Нара-
с т ват  к и бе р ат а к и т е 

- само за една година 
нападенията на хакери 
са се увеличили с 300 
процента, или 200 000 
атаки ежедневно.

европейската коми-
сия подготвя общ евро-
пейски механизъм за ко-
ординация в случай на 
кибератаки. много е ва-
жно всяка страна да има 
екипи, готови да реаги-
рат. Нито една страна не 
може да се справи сама 
с този проблем, изтъкна 
още еврокомисарят.

България напредва в IT сектора
СиЛА

СтАтиСтиКА

IT секторът постоянно вдига броя на наетите, както и нивата на заплащане

Успешното представяне на Велико Търново на 
туристически борси и изложения допринася за 
привличането на гости към града и региона

Оръжейната в Горни Лом след взрива от 1 октомври 2014 г.
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Ирина ГЕНОВА

Иновативен подход 
прилагат при пълната 
реконструкция на ул. 
„Васил Левски“ в ж.к. 

„Възраждане“ в Бургас. 
Уличното платно и при-
лежащите тротоари да 
бъдат на едно ниво, като 
по този начин улицата 
ще бъде със споделено 
ползване - за автомоби-
ли, пешеходци и велоси-
педисти.

Новата настилка на 
ул. „Левски“ ще бъде от 
павета, като вече една 
отсечка е готова. По път-
ното платно се използват 
старите гранитни паве-
та, а по оформените тро-
тоари - бетонови блок-
чета. 

едновременно с това 
се извършва и рекон-
струкция на подземната 
инфраструктура. 

Според направената с 
проекта санитарна екс-
пертиза декоративната 
дървесна растителност 
e в лошо състояние и се 
изсича.

На мястото на отсе-
чените дървета, голяма 
част от които се оказаха 
с изгнила вътрешност, 
ще се засадят нови. Те 
ще бъдат от вида пла-
нински ясен (Fraxinus 

e x c e l s i o r  “ We s t h a t ’s 
clorine“) - 68 на брой. 
дървото е с максимална 
височина от 30 м, добре 
понася градските усло-
вия и има високa сухоус-
тойчивост. 

Предвижда се да бъ-
дат монтирани пейки. 
Ще бъдат  по ставени 
кошчета за отпадъци и 
декоративни пластики. 
Уличното осветление ще 
бъде заменено с енергос-
пестяващо. В тази част 
ще има и контейнери за 
разделно събиране на 
отпадъците. 

Поради  наклон  на 
терена се предвижда и 
система за събиране на 
дъждовна вода и обосо-
бяване на места за ком-
постиране на растител-
ни отпадъци. По проект 
трябва да се поставят 
и слънчеви колектори. 
Крайният срок за изпъл-

нението е 4 април 2019 
година.

Про ектът  е  за  из -
граждане на балансира-
на градска среда в ж.к. 
„Възраждане“ и включва 
част от улиците „Хрис-

то Фотев“, „цар Саму-
ил“  „Любен Караве -
лов“, „Васил Левски“ и 
„Ивайло“.

Реконструкцията е за 
3 413 522 лв. без ддС.

ГРадСКа СРеда

Заедно с реконструкцията се извършва и подмяна на подземната инфраструктура

Новата настилка на ул. “Левски” щ е бъде от павета, като вече една отсечка е готова

Декоративната дървесна растителност e в лошо санитарно състояние и се изсича

Улица със споделено ползване правят в Бургас
Автомобили, пешеходци и велосипедисти ще си делят платното и прилежащите тротоари 
на ул. „Левски“, които са на едно ниво

иНОВАтиВНО
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Фернандо абеланас e дизай-
нер, който живее и работи във 
Валенсия. Той създава нещо 
наистина уникално - артстудио, 
монтирано под мост в родния 
му град. Показвайки невероятно 
въображение и способността 
да произвежда всичко, което 
съзнанието му ражда, абеланас 
търси уединение на по-закъта-
но място. оказва се, че за него 
шумът от преминаващите коли 
е далеч по-приемлив, отколкото 
хорската глъчка. Затова решава 
да си построи „градско скри-
валище“ именно под моста. 
Използва бетонната основа на 
съоръжението като скелет. С 
помощта на ръчна манивела той 
придвижва платформа, която го 
транспортира до студиото му, 
висящо във въздуха.

офисът е направен от дърве-
на плоскост, която играе ролята 
на бюро, стол и няколко етажер-
ки. малкото на брой мебели са 
прикрепени към основата на 
моста и създават впечатление, 
че офисът виси във въздуха. 

Реално той се намира на около 5 
м над земята, което е принудило 
дизайнера да изработи и съоръ-
жение, за да може да стига до 
работното си място. То предста-
влява специална платформа, ко-
ято се движи по метални релси. 
В статично положение тя играе 
ролята на под и дори на легло.

За да си създаде уютна ат-
мосфера, Фернандо декорира 
бетонните стени с вдъхновя-
ващи снимки, няколко саксии 
с цветя и други артистични 
акценти. целта на дизайнера е 

да остане изолиран от градската 
шумотевица, но в същото време 
да е близо до дома си. Той при-
знава, че това невероятно място 
винаги му навява приятни спо-
мени от детството, когато се е 
крил под масата или в шкафа. 
Засега абеланас предпочита да 
не разкрива точното местополо-
жение на студиото си, тъй като 
се надява да остане непокътна-
то колкото е възможно по-дълго, 
без някой да го разграби или 
властите да го премахнат.

ИНТеРИоР

Испански дизайнер си направи „градско скривалище“ 
под мост във Валенсия
Офисът е изграден от дървена плоскост, която 
играе ролята на бюро, стол и няколко етажерки
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Снимки: 
NOA и Ясен Крайчев

еКСТеРИоР

Новото разширено летище 
в осло с площ от 115 000 кв. 
м е най-зеленият летищен тер-
минал в света. Това е първа-
та в световен мащаб летищна 
сграда, постигнала рейтинг 
за  устойчиво ст  BREEAM 
Excellence. Проектът за това 
впечатляващо съоръжение е 
дело на „Скандинавска служба 
по архитектура“ - NOA. Пър-
вият етап на изграждане на ле-
тището е през 1998 г., но след 
появилата се нужда от разши-
рение същият екип прави до-
пълнение на проекта. дългото 
300 метра разширение запазва 
стилния, семпъл и емблемати-
чен външен вид на сградата, 
като същевременно увеличава 

капацитета на летището от 19 
млн. пътници на 30 милиона 
пасажери.

Новият терминал на аеро-
порта в норвежката столица 
респектира експертите с ре-
дица функции за енергийна 
ефективност, както и с локал-

ната си система за добиване 
на енергия. Най-забележимата 
енергоспестяваща мярка обаче 
е внедряването на система за 
събиране и съхранение на сняг 
през зимата, който се използва 
като охладител през лятото.

Изкуственото осветление е 

сведено до минимум в полза на 
естествената дневна светлина, 
за да се подобри комфортът 
за пътниците и да се намалят 
енергийните потребности. На-
ред с оригиналните решения в 
проекта - за повече естествена 
светлина и повторното използ-

ване на сняг като охладител 
през лятото, архитектите са 
намалили въглеродния отпеча-
тък на летището с 35% и чрез 
употребата на екологични и 
рециклирани материали.

В самия груб строеж на но-
вия корпус на летището са вло-

жени рециклирана стомана и 
бетон, смесени с вулканична 
пепел. Подобрената изолация 
е помогнала на сградата да по-
стигне енергийна ефективност, 
отговаряща на стандарта „па-
сивна къща“. 

Всички екстериорни и инте-
риорни решения заедно с до-
биването на енергия на място 
са намалили потреблението на 
енергия с над 50% в сравнение 
със съществуващия терминал.

Комфортът на пътниците, 
преминаващи през летище 
Oslo Gardermoen, се допълва 
от авангардни пространствени 
решения и функционална ме-
белировка в чакалните. Новият 
терминал е изцяло облицован 

с дървен материал, устойчиво 
добит от скандинавските гори. 
Зелени стени и водни елементи 
допълват екоатмосферата на 
уникалния аеропорт.

Архитектите са намалили въглеродния отпечатък на летището с 35%

Oslo Gardermoen - най-екологичният авиотерминал в света
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Пловдив, ул. “11 август”  № 5 
рекламен офис: 032/634 655, www.katrafm.com

Седмичен хороскоп за периода 18-24 септември

Ще имате ак-
тивна  с едмица 
- ще се срещате 
с приятели, ще 
посрещате гос-
ти, ще се види-
те със скъп човек 
след дълга раздя-
ла. дните ви ще 
преминават в ро-
мантика, емоции 

и щастие. Поста-
райте се да ги за-
държите по-дъл-
го - това ще ви 
носи увереност и 
самочувствие. За-
редени сте с нова 
енергия за рабо-
та. Смело чертай-
те проекти за бъ-
дещето.

Заредени сте 
с енергия

Н ач а л о т о  н а 
седмицата няма 
да е позитивно за 
вас. Ще се появят 
неочаквани про-
блеми, но вие ще 
се справите с тях 
веднага. дайте си 
време да обмис-
лите нова страте-
гия в бизнеса си. 

В средата на сед-
мицата вече ще 
сте преодолели 
трудната ситуа-
ция и се връщате 
към обичайното 
си настроение. 
обръщайте по-
голямо внимание 
на външния си 
вид!

Преодолявате 
проблеми

Седмицата ще 
започне добре за 
вас - ще получите 
нови интересни 
предложения. Из-
правени сте пред 
избор, не се коле-
байте дълго! Ще 
преминете на по-
висока позиция, 
което ще ви из-

пълни с желания 
за работа, доказ-
ване и нов прес-
тиж. Съживявате 
стари амбиции. 
Важно е да наме-
рите съмишлени-
ци, които няма да 
ви подведат. Има-
те шанс да подбе-
рете добър екип.

Съживявате 
стари амбиции

Ре т р о г р а д н и я т 
меркурий си е оти-
шъл и овните са в 
силна позиция - у 
дома и в служба-
та. Напрежението 
и на двете места 
намалява и дните 
потичат в обичай-
ното си русло. Ще 
п ол у ч и т е  д о б р и 

предложения за по-
висок пост и мно-
гообещаващи сдел-
ки. Вие сте готови 
да действате. Не се 
бавете, свършете 
големите си дела в 
началото на седми-
цата, когато дните 
за вас са особено 
благоприятни!

През седмицата 
бъдете уверени и 
спокойни, защо-
то Слънцето ще 
ви влияе положи-
телно. Ще опра-
вите отношения-
та си с роднини, 
близки и делови 
партньори. Прис-
тъпвайте смело 

към нови задачи 
и дълго отлагани 
ремонти у дома! 
Ще ги реализи-
рате успешно и 
слекота. Време за 
трупане на нови 
знания. Положе-
ните сега усилия 
ще ви се върнат 
многократно.

Печеливши 
проекти

Седмицата за-
почва с решава-
не на сериозни 
п р о бл е м и .  Щ е 
изяснявате стари 
връзки, объркани 
документи и биз-
нес отношения. 
Старайте се скоро 
да сложите всич-
ко в ред, да забра-

вите и да вървите 
напред !  Наме -
рете време да се 
усамотите и да 
отделите внима-
ние на себе си! В 
тези моменти ще 
ви дойдат добри 
идеи, които може 
да реализирате в 
близко бъдеще. 

Разчиствате 
стари сметки

Водолеите  ще 
имат скучни дни. 
Всичко ще им из-
глежда познато, 
тривиално и без-
лично. Ще избя-
гате от тях с пъ-
туване в чужбина, 
посещение на из-
ложба или театър, 
но това няма да 

ви помогне. По-
чувствителни сте 
към хората, с кои-
то работите. Пре-
дявявате към тях 
по-големи претен-
ции, с които те ще 
трябва да се съо-
бразяват. Интерес 
към нови запоз-
нанства.

Ще се борите 
със скуката 

Родените  през 
втората и третата 
седмица на Телец 
ще имат сериозна 
подкрепа от звез-
дите. още в нача-
лото на седмицата 
ще сключите до-
бра сделка за нова 
собственост. На-
стъпва хармония 

във взаимоотно-
шенията ви - ще се 
разбирате чудесно 
с колеги, съседи, 
близки. Правете 
всичко, за да ги за-
държите по-дълго 
време! Пазете се 
от излишно напре-
жение и конфли-
кти!

Подкрепа от 
звездите

Винаги стабил-
ната дева ще по-
падне под влияни-
ето на меркурий, 
който вече е изля-
зъл от ретроград-
ност и ще ви дава 
подкрепа. Прави-
те големи планове 
за бъдещето. Ще 
получите неочак-

вани пари от на-
следство,  което 
ще ви даде нова 
сигурно ст.  По -
мислете как да ги 
инвестирате най-
разумно. Чака ви 
една безпроблем-
на и обещаваща 
седмица. Насла-
дете й се!

Меркурий 
ще е с вас

С е д м и ц а т а  е 
благоприятна за 
вас. Чака ви съби-
тие, което може да 
промени живота 
ви към по-добро - 
промени в служба-
та, успешна сдел-
ка, предложение 
за брак. Ще реали-
зирате най-после 

личните си мечти 
и професионални 
амбиции. Промя-
ната ще ви носи 
щастие и сигур-
ност. оглеждайте 
се във всичко, кое-
то става около вас, 
за да не пропусне-
те нещо съществе-
но за живота ви!

Събитие променя 
живота ви

Задават се кон-
фликти в служба-
та, ще се скарате и 
с любимия си чо-
век. Но това няма 
да ви обезвери. 
Ще се справите с 
всичко, ще търси-
те нови контакти, 
партньори и под-
крепа. Ще срещ-

нете човек, който 
дълго време сте 
чакали, може да се 
окаже новата ви 
любов. Чакат ви и 
финансови сполу-
ки - наследствен 
и м от,  з а б а ве н и 
пари  от  бивши 
партньори или бо-
нус от службата. 

Ще ви провърви 
в любовта

Започвате сед-
мицата с  голя -
ма увереност в 
собствените ви 
възможности. Го-
тови сте да по-
емете нови за -
дължения и пре-
дизвикателства. 
Възможно е да 
получите нова ра-

бота и да наме-
рите нова любов. 
Ще имате успех 
във всяко начина-
ние. Не отлагайте 
нищо от това, ако 
се появи на пътя 
ви! Вторник и съ-
бота ще са най-
добрите ви дни 
за периода.

Успех във всяко 
начинаниеБЛИЗНАЦИТЕЛЕЦ

Повишение в 
службатаОВЕН

РАК ЛЪВ ДЕВА

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ

КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ

аСТРоЛоГ
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