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С 46 договора усвояваме 786 млн. лв. 
от ОП ! Околна среда 2014-2020!

Липсва ефективен контрол върху обектите, 
които се изграждат в страната

Kачествено ли се изпълнява 
реставрацията на старинни обекти?

Арх. Иван Несторов, началник на Дирекцията за 
национален строителен контрол:

Туристическият бранш с план за действие 
за идващия ски сезон

Подробности на стр. 12-13
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България представи 
Епископската базилика 
на Филипопол и антич-
ните мозайки на Плов-
див пред многобройна ау-
дитория в централата на  
ЮНЕСКО в Париж. Кме-
тът на Пловдив инж. Иван 
Тотев, министърът на кул-
турата Боил Банов, прези-
дентът на фондация „Аме-
рика за България“ Нанси 
Шилър и заместник-ми-
нистърът на туризма Ире-
на Георгиева подчертаха в 
приветствията си желани-

ето на страната ни да по-
каже на света в пълния му 
блясък това изключително 
наследство. Със своите 
около 2000 кв. м антич-
ни мозайки, датирани в 
IV и V век, Базиликата е 
без аналог в България и в 
Югоизточна Европа. 

Вярваме, че този за-
бележителен културен и 
исторически паметник 
ще намери достойното 
си място в Списъка на 
световното културно и 
природно наследство на 

ЮНЕСКО заедно с рим-
ските мозайки, изпъс-
трили Пловдив, подчерта 
кметът Иван Тотев. По 
думите му, осъществява-
нето на проект за рестав-
рация и социализация на 
Епископската базилика 
е огромна привилегия и 
отговорност за община-
та, начинание, което за-
ема централно място в 
програмата за културна 
столица на Европа през 
2019 г. Усилията сега ще 
бъдат насочени към вна-

сяне на документите за 
вписване на Базиликата и 
римските мозайки в Спи-
съка на ЮНЕСКО до края 
на януари 2018 г., за да 
може предложението на 
България да бъде разгле-
дано на сесията на меж-
дународната организация 
през септември следваща-
та година. По правилник 
страната ни има право да 
предложи само един обект 
и това ще бъде Епископ-
ската базилика, обясни 
още Тотев. 

ОТ СЕдмИцАТА

Светът ни днес е из-
пълнен с шум. Град-
ското пренаселване, 
постоянният звук от ра-
ботеща техника и обо-
рудване и непрестан-
ната човешка дейност 
значително увеличиха 
шумовото замърсяване 
в ежедневието ни, което 
пряко влияе на качест-

вото на живот. дори в 
самата сграда конструк-
тивните елементи, като 
бетонови плочи, имат 
свойството да преда-
ват шума, нарушавайки 
комфорта на обитатели-
те. Независимо дали у 
дома, или в офиса, ре-
дуцирането на ударния 
шум, който се преда-

ва по конструктивните 
елементи на сградата, е 
от съществено значение 
за осигуряването на по-
комфортна среда.

За предотвратяване 
на вредното въздейст-
вие на  шума върху 
човешкия организъм 
трябва да се мисли още 
на ниво проект. То се 

постига чрез подходя-
що конструиране, под-
бор и използване на 
съответни материали, 
които да доведат до ми-
нимум разпростране-
нието на вредния шум 
и неговото въздействие 
върху човека.

Един от начините е 
чрез използване на раз-
лични акустични мем-
брани, които предотвра-
тяват разпространение-
то на ударния шум.

Weberfloor 4955 e 
aкустична мембрана, 
предназначена за пола-
гане върху съществу-
ващи стоманобетонни 
конструкции, топлоизо-
лиращ материал с под-
ходяща плътност и дру-
ги равни повърхности. 

Комбинирането на 
плътни и еластични 
слоеве гарантира зву-
коизолация на пода 
против ударен шум. 
Високите нива на зву-
копоглъщане в еластич-
ния слой допринасят 
за постигане на високи 
нива на шумоизолация 
на пода от ударен и въз-
душен шум.

При монтажа на зву-
коизолиращата мембра-
на от съществено зна-
чение е елиминирането 
на т.нар. мостове, които 
биха компрометирали 
цялостната звукоизола-
ция. Затова фабрично са 
предвидени и залепва-
щи ленти за презастъп-
ване на листовете с по 
5 см в процеса на мон-
таж. Така отделните ли-
стове от мембраната се 
съединяват плътно едно 
за друго по дължина. 

Weberfloor 4955 е 
проектирана да се по-
лага свободно преди 
замазка. Преди да се 
положи традиционната 
армирана цименто-пя-
съчна замазка, по целия 
периметър на помеще-
нията се залепва и изо-
лиращата лента, която 
елиминира прекия кон-
такт между стената и 
замазката. Така се пре-
късва разпространени-
ето на вълните по кон-
струкцията на сградата 
от стъпковия шум. 

Гол я м а  д о б а в е н а 
стойност е ефективната 
звукоизолация, която 

мембраната дава при 
тънка замазка. При ре-
монтни работи, когато 
трябва да се съобра-
зим с нивото на пода 
в  жилището,  върху 
мембраната може да се 
положи саморазливна 
замазка в дебелина от 
само 2.5 мм. Тази сис-
тема осигурява изклю-
чително високи нива 
на шумоизолация на 
пода, без намаляване на 
полезната височина на 
жилището. Същевре-
менно тънката замазка, 
която се полага върху 
акустичната мембрана, 
намалява натоварване-
то на конструкцията и 
това, отчетено на ниво 
проект, ще доведе до 
намаляване на разходи-
те за материали.

Основни предимства 
на акустичната мембра-
на Weberfloor 4955 са:

• Изключително лес-
на за полагане

• Ефективна шумои-
золация и дебелина от 
само 2.5 мм

• Високи шумоизоли-
ращи свойства дори и 
при тънки замазки 

С 34 „за“, 6 „против“ 
и 5 въздържали се ОбС в 
Пловдив одобри община-
та да купи за малко над 5 
млн. лв. Римския форум 
до централна поща, сре-
щу „Тримонциум“. След 
реставрация археологиче-
ските разкопки ще бъдат 
експонирани като част от 
културно-историческото 
наследство на древния 
Филипопол.

Пловдив ще купи имо-
та с площ 5634 кв. м от 

фирма „младост алфа“. 
Решението идва след ня-
колкомесечни прегово-
ри с компанията, воде-
ни от комисия от ОбС, в 
която влизат съветници 
от всички политически 
сили. В техен резултат 
собственикът на ембле-
матичния терен е нама-
лил цената. Пазарна-
та му стойност, според 
независим оценител, е  
5 163 600 лв. с ддС, а па-
рите ще бъдат платени на 

2 вноски.
Първият транш от 1,5 

млн. лв. ще бъде даден 
при подписването на 
договора, а останалите  
3 663 600 лв. - до края на 
2018 г.

Теренът бе продаден 
през 2003 г. по времето на 
кмета д-р Иван Чомаков. 
Останките на Римския 
форум на Филипопол от 
I век са разкрити от се-
верната страна на пощата 
и на част от площада до 

цар Симеоновата гради-
на. министерството на 
културата препоръча на 
собственика археологиче-
ските находки да се кон-

сервират и стопира всич-
ки строителни дейности.

След откупуването на 
терена от общината ад-
министрацията има амби-

ции да възстанови целия 
археологически комплекс 
до 2019 г., когато Плов-
див е Европейска столица 
на културата.

Акустична мембрана от Weber намалява вредния шум в сградите

Общината си откупува Римския форум

България представи Епископската 
базилика на Пловдив в ЮНЕСКО 
Вписването й в Листата на световното културно наследство 
ще бъде разгледано през септември 2018 г.

Реставрацията на Античния форум ще се извършва успоредно с предстоящата реконструк-
ция на пл. ЙЦентраленЙ

Досегашният генерален директор на ООН за образование, 
наука и култура Ирина Бокова и кметът на Пловдив инж. Иван 
Тотев на церемонията в ЮНЕСКО

под тепетата
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ОТ СЕдмИцАТА

Катя КОСТОВА

Австрия ще ни помага 
за постигане на устойчи-
вост и ефективност във 
водната инфраструкту-
ра и целия ВиК отрасъл 
на България. Това стана 
ясно по време срещата 
на зам.-министъра на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството ма-
лина Крумова с пред-
ставители на водещи ав-
стрийски компании от 
бранша.

Тя представи приори-
тетите и предизвикател-

ствата пред българския 
ВиК отрасъл на форум 
„Водна инфраструктура“ 
в столицата. Събитието 
бе организирано от по-
солството на Република 
Австрия в България. В 
него участие взеха воде-
щи австрийски фирми, 
производители на про-
дукти, технологии и ноу-
хау в областта на водната 
инфраструктура, както и 
представители на водния 
отрасъл в България. По 
време на събитието бяха 
обсъдени възможностите 
за съвместно сътрудни-
чество от българска и 

австрийска страна. Кру-
мова коментира, че дър-
жавният ресурс за под-
държане и развитие на 
водната инфраструктура 
е ограничен и се търсят 
възможности частният 
сектор да вземе участие, 
като подпомага усилията 
на държавата за развитие 
на водния отрасъл. Тя из-
тъкна, че от министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството се подготвя Стра-
тегия за финансиране 
развитието на ВиК отра-
съла, която поставя фо-
кус върху ефективното 

използване на наличните 
държавни и европейски 
средства с цел постигане 
на устойчивост. В Стра-
тегията са заложени ме-
ханизми за подобряване 
ефективността на работа 
на водните дружества 

в страната, подкрепа за 
уязвимите групи от насе-
лението, както и прера-
зпределяне на ресурсите, 
за да се възползват от 
тях и по-слабо развити-
те региони от страната. 
Зам.-министърът отгово-

ри и на въпроси от пред-
ставителите на бизнес 
сектора и предостави 
конкретна информация 
по какъв начин те биха 
допринесли за развити-
ето на водния отрасъл в 
страната.

За развитието на водната инфраструктура освен държавен ресурс ще се търси подкрепа и от бизнеса

Австрия ще ни помага за ВиК сектора

Най-късно през лято-
то ще тръгнат процеду-
рите за избор на изпъл-
нител на последната все 
още нереконструирана 
отсечка на столично-
то околовръстно шосе 
между резиденция „Бо-
яна“ и източния край на 
Ам „Люлин“, съобщи 
регионалният министър 
Николай Нанков след 
последната проверка и 
пускането на първите 5 
км от основно ремон-
тираната източна дъга 
на София. На събитието 
бе и премиерът Бойко 
Борисов, който помо-
ли всички водачи да не 
превишават скоростта 
по обновения участък, 
станал много удобен за 
шофиране. В инспекци-
ята на свършената ра-
бота участваха и кметът 
на столицата Йорданка 
Фандъкова, и предсе-
дателят на УС на АПИ 
инж. дончо Атанасов.

С п о р ед  ми н и с т ъ р  
Нанков по предварител-
ни изчисления отсечката 
на околовръстното от 
„Бояна“ до най-късата 
ни автомагистрала ще 
струва над 200 млн. лв. 
По нея ще има тунел, 
мостове и естакади. В 

момента се прави под-
робен идеен проект, а 
изграждането на отсеч-
ката, която е най-тежка-
та, защото минава през 
западните квартали на 
града, ще стане на ин-
женеринг. Изпълнителят 
ще трябва и да допроек-
тира пътя.

По открития само 
преди дни напълно ре-
хабилитиран 5-кило-
метров участък от из-
точната дъга между с. 
Казичене и Ботевград-
ско шосе денонощно 
преминават над 20 хил. 
автомобила. между ас-
фалтовите пластове са 
положени 93 000 кв. м 
геомрежа, която е най-
съвременната и ино-
вативна технология и 
прави настилката въз-
можно най-устойчива. 
При рехабилитацията на 
трасето, в която са ин-
вестирани 9 млн. лв., са 
положени почти 37 хил. 
т асфалтобетон, мон-
тирани са почти 9 км 
мантинели и е положена 
маркировка.

От днес пък започва 
ремонтът и на платното 
от с. Казичене към дете-
лината на Ам „Тракия“. 
След това, за да се за-

върши източната дъга на 
околовръстния път, ще 
се ремонтира и платното 
за насрещно движение 
от Ам „Тракия“ към с. 
Казичене, информира 
още Нанков. Очаква се 
при подходящи условия 
ремонтът на участъка да 
приключи още до края 
на годината. В противен 
случай това ще стане 
през пролетта.

През февруари - след 
преминаване на необ-
ходимите процедури, 
включително отчужда-
ване на терени, се очак-
ва да започне работата 
по разширението до ав-
томагистрален габарит 
на последната отсечка 
от Южната дъга на око-
ловръстното шосе на 
столицата между ж. к. 
„младост“ и Ам „Тра-
кия“, съобщи още ми-
нистърът. Предвижда 
се строителството по 
участъка да продължи 
не повече от 2 г. По тра-
сето ще бъдат изградени 
и няколко големи съоръ-
жения. Индикативната 
стойност на проекта е 
над 120 млн. лв., като 
30 млн. от тях трябват 
за отчуждителните про-
цедури.

Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова 
представи приоритетите и предизвикателствата пред българския ВиК отрасъл на 
форум ЙВодна инфраструктураЙ в столицата

Тръгва процедурата за последната 
отсечка на столичното околовръстно

пРеЗ ЛЯтото
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К ъ м  м о м е н т а  п о 
Оперативна програма 
„Околна среда 2014-
2020“ (ОПОС) са обя-
вени 29 процедури на 
стойност над 1,64 млрд. 
лв., което е почти по-
ловината от ресурса на 
програмата. В ход е из-
пълнението на 46 до-
говора за безвъзмездно 
финансиране на обща 
стойност 786 млн. лв., 

които представляват 
22,7% от бюджета на 
ОПОС.

От началото на про-
грамния период на бене-
фициентите на програ-
мата са изплатени над 
157 млн. лв. Изплатени-
те суми съответстват на 
планираните авансово 
средства и се превеждат 
в срок, като стриктно се 
следи да не се допуска 

забавяне при възстано-
вяването на извършени-
те от бенефициентите 
разходи. 

2018 г. е периодът, в 
който трябва да бъдат 
изпълнени междинните 
цели на индикаторите. 
Условие за реализаци-
ята на ОПОС през този 
програмен период е фо-
кусът, първо, върху пос-
тигането на конкретни 

резултати и след това 
върху усвояването. 

Проблем е кандидат-
стването за финанси-
ране с проекти, които 
не отговарят на изис-
кванията на насоките 
за кандидатстване и не-
приключили процеду-
ри по реда на Закона 
за устройство на тери-
торията, поради което 
процесът за оценка се 

удължава. За преодоля-
ване му Управляващият 
орган (УО) организира 
с всеки бенефициент ре-
гулярни консултации и 
следи за подготовката 
на проектните предло-
жения, дава допълни-
телни разяснения и съ-
действа за осигуряване 
на комуникация с други 
администрации и инсти-
туции. 

ЗАТРУДНЕНИЯТА
При изпълнението на 

административни до-
говори за безвъзмездна 
помощ основен про-
блем е обжалването на 
процедурите за избор 
на изпълнител или пре-
кратяването им, което 
забавя изпълнението на 
проектите. Сроковете 
за обжалване се вземат 

Успешното приключ-
ване на работата по про-
грамите „Интегрирано 
управление на морските 
и вътрешните води“ и 
„Биологично разнообра-
зие и екосистеми“ бе от-

белязано с официална 
конференция под патро-
нажа на министъра на 
околната среда и водите 
Нено димов.

Общият бюджет на 
двете програми е в раз-

мер на 18,8 млн. евро. 
Средствата бяха оси-
гурени от Финансовия 
механизъм на Европей-
ското  икономиче ско  
про странство (ЕИП) 
2009-2014 г. с помощта 

на правителствата на Ис-
ландия, Лихтенщайн и 
Норвегия. Изпълнени са 
38 проекта в рамките на 
програмите.

По програмите бяха 
направени проучвания за 
допълване на Плановете 
за управление на речни-
те басейни. Извършени 
бяха морски инспекции 
за оценка на състоянието 
на морската среда. 

Разработен бе и ин-
тегриран нов модул за 
инвазивните видове и 
екосистемните услу-
ги в националната ин-
формационна система 
за наблюдение на би-
оразнообразието. Наци-
онална методология за 
биофизична оценка на 
екосистемите у нас и за 
представяните от тях ус-
луги бе разработена с ус-

пех. По нея бяха карти-
рани и оценени деветте 
типа екосистеми в Бъл-
гария в съответствие със 
Стратегията за биораз-
нообразие на ЕС 2020. 

министерството на 
околната среда и водите 
награди в 9 категории 
най-ефективните и от-
крояващи се проекти, 
преизпълнили заложени-
те цели в различни об-

ласти. Сред отличените 
бяха община Бургас за 
проекта „Интегрирано 
управление на риска от 
наводнения“, Висшето 
военноморско училище 
„Н. Й. Вапцаров“ и РЕц 
за цИЕ - България за 
проекта „Оценка на ком-
бинираните въздействия 
от ВЕц върху екосисте-
мите и екологичното 
състояние на реките“.

ТЕмАТА

С 46 договора усвояваме 786 млн. лв. от    ОП „Околна среда 2014-2020“

15 млн. лв. ще бъдат 
инвестирани в изграж-
дането на пречиства-
телна станция за отпа-
дъчни води (ПСОВ) и 
довеждащи колектори 
в Чирпан, като безвъз-
мездната финансова по-
мощ от близо 11 млн. 
лв. е по Оперативна 
програма „Околна среда 
2014-2020“. договорът 
за строителството на 
съоръжението вече е по-
дписан. Новата станция 
ще осигури събирането, 
отвеждането и пречист-
ването на отпадъчните 
води от територията на 
Чирпан преди зауства-
нето им в р. Текирска, 
приток на марица. Това 
ще повлияе пряко върху 
опазването и подобря-
ването на състоянието 
на водите във водните 
обекти. Отдавна се под-
готвяме за този проект 
и вярвам, че до две го-

дини ще приключим с 
изпълнението на всички 
дейности по него, каза 
кметът Кичка Петкова. 
Проектният капацитет 
на пречиствателната 
станция е 19 641 екви-
валент жители. довеж-
дащите колектори от ка-
нализационната мрежа 
ще осигурят включване 
на приблизително 70% 
от населението на града 
към ПСОВ - Чирпан.

С изпълнението на 
проекта ще се постигне 
съответствие с изисква-
нията за пречистването 
на градските отпадъчни 
води и за изпълнени-
ето на ангажиментите 
на община Чирпан към 
националната политика 
в областта на околната 
среда.

Периодът за  при -
ключване на дейности-
те по проекта е 30 ме-
сеца.

С 15 млн. лв. изграждат 
пречиствателна станция

Отличиха проекти, изпълнени по Финансовия механизъм на ЕИП

Обжалването на процедурите за избор на изпълнител е един от проблемите       по изпълнение на проектите
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две са общините на 
територията на Благо-
евградска област, които 
изпълняват проекти по 

Оперативна програма 
„Околна среда“ (ОПОС) 
в момента, съобщиха от 
Областния информацио-
нен център (ОИц) - Бла-
гоевград. 

Едната от тях е Бан-

ско, която осъществява 
втората фаза на своя ме-
гапроект „Рехабилита-
ция на водоснабдителна-
та и канализационната 
мрежа на гр. Банско с 
изграждане на ПСОВ“. 
Проектът е на стойност 
над 33 млн. лв., от ко-
ито над 26 млн. са без-
възмездна финансова 
помощ по програмата. 
дейностите по проекта 
се изпълняват и в момен-

та. Те включват изграж-
дане, реконструкция и 
рехабилитация на ВиК 
мрежата на Банско, както 
и изграждане на нова 
пречиствателна станция 
за отпадъчни води, която 
да обслужва града. Пред-
видено е завършване на 
строително-монтажните 
работи в източната и за-
падната част на Банско, 
засягащи ВиК мрежа-
та, както и завършване 

на работите по ПСОВ, 
включително външни-
те й връзки. Отделно от 
това като специфичен 
компонент на работите е 
и цялостно завършване 
на корекцията на река 
Глазне с цел предпазване 
от заливане на площад-
ката на пречиствателната 
станция. Първата фаза 
на този мащабен про-
ект, която беше изпъл-
нена през предходния 
програмен период, беше 
на стойност 50 млн. лв., 
припомниха от ОИц - 
Благоевград. 

Финансиране по Опе-
ративна програма „Окол-
на среда 2014-2020“ спе-
чели и община Благоев-
град. Около 98 хил. лв., 
които са 100 процента 
безвъзмездна финансова 
помощ, ще бъдат инвес-
тирани в актуализация 
на програмата за качест-
вото на атмосферния 
въздух на територията на 
общината. Изпълнението 
на проекта стартира в 

средата на тази година и 
трябва да приключи до 
края на 2018 г. 

Общо 46 договора на 
стойност 786 млн. лв. 
се изпълняват в момен-
та по Оперативна про-
грама „Околна среда 
2014-2020“ в страната, 
уточниха от ОИц - Бла-
гоевград. Безвъзмездно-
то финансиране пред-
ставлява 22,7 на сто от 
бюджета на ОПОС. От 
началото на програмния 
период на бенефици-
ентите на Оперативна 
програма „Околна сре-
да 2014-2020“ са из-
платени над 157 млн. 
лв., или 4,54 процента 
от ресурса на ОПОС. 
Изплатените суми съот-
ветстват на планираните 
и се извършват в срок, 
като стриктно се следи 
да не се допуска забавя-
не при възстановяването 
на извършените от бе-
нефициентите разходи, 
допълниха от Областния 
информационен център.

Добра практика са периодично провеждащите се обучителни семинари за канди-
датстване, инициирани от УО на ОПОС
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предвид при прогнози-
те, които УО на ОПОС 
прави по усвояването на 
средствата от европей-
ските фондове. Необхо-
димо е преди сключване 
на договора за безвъз-
мездна помощ бенефи-
циентите да започнат 
процедурите за избор на 
изпълнител, с което ще 
се подпомогне и пости-
гането на целите на про-
грамата. Управляващият 
орган е в тясна връзка 

с бенефициентите още 
преди отправянето на 
покана. Всяко забавя-
не при договарянето на 
безвъзмездна помощ и/
или при сключването на 
договори с изпълните-
ли има негативен ефект 
върху финансовото и 
физическото изпълне-
ние и постигането на 
целите. 

добра практика в ра-
ботата с общините са 
обучителните семинари 

за определяне и нала-
гане на финансови ко-
рекции, инициирани от 
УО на ОПОС. целта на 
предприетите от Упра-
вляващия орган мер-
ки е да се минимизира 
рискът от допускане на 
грешки при провеждане 
на обществените поръч-
ки, което ще осигури 
безпроблемното изпъл-
нение на проектите и 
успешното усвояване на 
средствата. 

С 46 договора усвояваме 786 млн. лв. от    ОП „Околна среда 2014-2020“

Две общини бенефициенти по ОПОС в Благоевградско

договор за проектира-
не и изграждане на две 
инсталации за обработка 
на отпадъци подписаха 
министърът на околната 
среда и водите Нено ди-
мов, кметът на община 
Сандански Кирил Котев 
и кметовете на общини-
те Кресна и Струмяни, 
съобщиха от общинска-
та управа в Сандански. 
По проекта ще бъдат из-
градени компостираща 
инсталация за разделно 
събрани зелени и биораз-
градими отпадъци с ка-
пацитет 2623 т годишно 
и инсталация за пред-
варително третиране на 
смесено събрани битови 
отпадъци с годишен ка-
пацитет 10 430 т.

„Това е изключително 
важен проект за община 
Сандански, с който ще 
изпълним европейските 
ангажименти“, коменти-
ра Кирил Котев с благо-
дарност към мОСВ за 
доброто сътрудничество. 

„С изпълнението на 
проекта ще се подпомог-
не постигането на наци-
оналните цели, заложени 
в законодателството и 
в Националния план за 
управление на отпадъ-
ците 2014-2020“, е зая-
вил министър димов по 
време на церемонията, 
на която е присъствал 
и главният директор и 

ръководител на Управля-
ващия орган на ОПОС 
цонка дрянкова. целта е 
до 2020 г. да се ограни-
чи до 35% количество-
то на депонираните би-
оразградими отпадъци 
в сравнение с 1995 г. до 
края на 2020 г. делът на 
рециклираните битови 
отпадъци трябва да се 
увеличи до не по-мал-
ко от 50%, е допълнил 
министър димов. Съ-
оръженията ще бъдат 
разположени в адми-
нистративните граници 
на община Сандански и 
обхващат трите общи-
ни - Сандански, Кресна 
и Струмяни. Компости-
ращата инсталация ще 
обслужва над 43 000 
жители, а инсталацията 
за предварително тре-
тиране ще преработ-
ва отпадъците на над  
47 000 жители.

Общият размер на 
инвестицията е над 9.3 
млн. лв. Безвъзмезд-
ната финансова по-
мощ в размер на над 
7 млн. лв. е осигуре-
на от Оперативна про-
грама „Околна среда 
2014-2020“. Периодът 
за физическо приключ-
ване на дейностите по 
проекта е 27 месеца, 
информират още от об-
щинската управа в Сан-
дански.

Подписаха първия договор за финансова помощ по Ос „Отпадъци“
СаНдаНСКИ

Обжалването на процедурите за избор на изпълнител е един от проблемите       по изпълнение на проектите

Министър Нено Димов и кметовете на Сандански - Кирил 
Котев, на Кресна - Николай Георгиев, и на Струмяни - Емил 
Илиев, подписаха първия договор за безвъзмездна финан-
сова помощ по Ос ЙОтпадъциЙ на ОП ЙОколна средаЙ
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Разговаря  
Виолета ВЛАСТАНОВА

- Арх. Несторов, измина 
почти месец, откакто поехте 
поста началник на ДНСК, 
успяхте ли вече да набележите 
основните задачи, по които 
ще работите?

- Задачите винаги първо са 
свързани с администрация. Бла-
годарение на моя 32-годишен 
професионален опит в адми-
нистрацията, в това число и 
дНСК, мога да преценя плю-
совете и минусите и на двете. 
Това, което винаги съм кон-
статирал, е липсата на един 
превантивен контрол за всич-
ките обекти, за които се изда-
ват разрешения за строеж и се 
реализират на територията на 
България. Според закона дНСК 
отговаря за първа, втора и тре-
та категория обекти. В същото 
време законодателят ни е дал 
възможността да контролираме 
цялата техническа докумен-
тация, която се одобрява от 
главните архитекти на общи-
ните за четвърта, пета и шеста 
категория. Така в дНСК се кон-
центрира целият процес, който 
ние трябва да контролираме. 
Най-големият ангажимент, кой-
то поемам, е с административ-
ния капацитет на общинските 
органи, с който заедно трябва 
да коригираме лошите практи-
ки, наложили се през годините. 
Трябва да съумея, без да има 
напрежение, тъй като става въ-
прос за стотици колеги, които се 
занимават с тематиката, заедно 
да тръгнем в една посока - да се 
спазва законът.

- Предвиждате ли някакви 
промени в структурата на 
ДНСК?

- Работим по изграждането 
на нова вътрешна структура на 
дНСК, която да бъде по-ефек-
тивна и в съответствие със ЗУТ. 
В синхрон със Закона за регио-
налното развитие, който излезе 
преди 10 години, са създаде-
ни шест регионални дирекции 
на дНСК - РдНСК и двадесет 
и осем регионални отдела -  

РО НСК. Сега планираме да 
преструктурираме отделите като 
регионални дирекции на дНСК 
на териториите на 28-те област-
ни града. Както досега, дНСК 
ще продължи да осъществява 
основната си дейност - да кон-
тролира строежите на терито-
рията на Република България, 
действията на общинската ад-
министрация и действията на 
участниците в строителния про-
цес съгласно правомощията, ко-
ито са й предоставени по ЗУТ и 
въвеждането в експлоатация на 
обектите от I, II и III категория.

- Имате дългогодишен опит 
в структурата на ДНСК и 
познавате отблизо дейността 
както на дирекцията, така и 
на общинските администра-
ции, кои са основните пробле-
ми към момента?

- Основният проблем, отново 
повтарям, е липсата на ефек-
тивен контрол. Недопустимо е 
цялата общинска администра-

ция да чака органите на дНСК 
да се произнасят по издадените 
разрешения за строеж, при по-
ложение че има констатирани 
случаи, в които обектите вече 
са в строеж и със заверени за-
поведни книги от общинската 
администрация. 

Недопустимо е да се интер-
претират разпоредбите на зако-
на и с преработките на проекти-
те да се „узаконяват“ строежи в 
отклонение от одобрените стро-
ителни книжа. Това доказва, че 
има странно взаимодействие 
между одобряващия орган и 
консултантските фирми, упраж-
няващи строителен надзор на 
строежи и оценка на съответ-
ствие на проектите за съответ-
ния обект. 

- Как оценявате работата 
на дирекцията от началото на 
годината до сега?

- дНСК, в границите на ком-
петентност по ЗУТ, извършва 
проверки на място на строежи 
и по документи в общинските 
администрации във връзка с 
постъпващите ежегодно мол-
би, заявления и сигнали от фи-
зически и юридически лица 
и разпореждания от ораните 
на изпълнителната и съдебна-
та власт. От служителите на 
дНСК са извършени над 30 
371 проверки на строежи и на 
строителни книжа за устано-
вяване законосъобразността на 

издадените строителни книжа, 
извършеното строителство и 
ползване. Обработени са над 
41 643 постъпили запитвания, 
жалби, сигнали и заявления на 
физически и юридически лица. 
Проведени са 358 процедури по 
издаване на удостоверение за 
вписване в регистъра на консул-
тантите за оценяване на съот-
ветствието на инвестиционните 
проекти и/или упражняване на 
строителен надзор и отразяване 
на промени на обстоятелства-
та по издадено удостоверение. 
Издадени са 83 удостоверения 
на фирми. Приети са с дПК 
и е разрешено ползването на 
над 2586 строежа, в т.ч. и стро-
ежи, финансирани с европейски 
средства по различни оператив-
ни програми. Контролът при 
всички приемателни комисии е 
завишен, при финансираните с 
европейски средства трябва да 
обърнем сериозно внимание на 
качеството и на начина на раз-
ходването на публичните пари. 
По-значителни проекти, кои-
то бихме могли да дадем като 
пример, са: Интегриран воден 
проект за гр. Шумен, включващ 
в себе си разширение на пре-
чиствателна станция, подмяна 
на захранващ водопровод, из-
граждане на помпена станция, 
довеждащ колектор за отпадъч-
на вода и захранващи мрежи; 
ЛОТ 15: Рехабилитация на път 

Рила - Рилски манастир - про-
ект, финансиран по Оперативна 
програма „Региони в растеж“; 
Консервация, реставрация и 
благоустройство на Археоло-
гически парк Западна порта на 
Антична Сердика - гр. София; 
Регионално депо за неопасни 
отпадъци (РдНО) за общини-
те Златица, Чавдар, мирково, 
Пирдоп, Челопеч, Антон и Коп-
ривщица; изграждане на водния 
проект на гр. Раднево.

Във връзка с образуваните 
административни производства 
по ЗУТ от дНСК са издадени 
557 индивидуални администра-
тивни акта. По провеждане на 
дейността по административ-
нонаказателни производства 
срещу виновни физически и 
юридически лица за наруше-
ния на разпоредбите на ЗУТ 
са издадени 382 наказателни 
постановления и 58 резолюции 
за прекратяване на проведените 
административнонаказателни 
производства, от тях обжалвани 
са 123 наказателни постановле-
ния по данни от регистъра на 
дНСК. Общата събрана сума, 
която е постъпила в бюджета от 
наказателните постановления, 
е 205 235 лв. За установени 
нарушения на разпоредбите на 
ЗУТ и нормативните актове по 
прилагането му са съставени 
общо 402 акта по реда на Зако-
на за административните на-
рушения и наказания (ЗАНН). 
Нарушенията се изразяват в не-
заверяване на заповедни книги, 
неспазване от страна на глав-
ните архитекти на указанията, 
дадени от органите на дНСК, 
нарушения на възложителя, 
проектанта, строителя и лица-
та, упражняващи строителен 
надзор. Нарушенията се изразя-
ват в неспазване на изисквани-
ята за съставяне на акт, с който 
се удостоверява, че строежът 
е изпълнен съобразно одобре-
ните инвестиционни проекти 
и условията на сключения до-
говор.

Ежегодно от органите на 
дНСК по предварително утвър-
ден от началника на дирекци-
ята план-график се проверяват 
всички общински и районни ад-
министрации с оглед подобря-
ване на дейността им по ЗУТ. 
Към момента от регионалните 
отдели на дНСК - РО НСК, 
са извършени 303 проверки 
на общински и районни адми-
нистрации. до края на година 
предстои да бъдат извършени 
още 32 инспекции.

Продължава на стр. 16

ИНТЕРВЮ

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Арх. Иван Несторов, началник на Дирекцията за национален строителен контрол:

Арх. Иван Несторов оглави Дирек-
цията за национален строителен 
контрол на 28 септември 2017 г. Пре-
ди това е бил директор на Дирекция 
„Геозащита и благоустройствени дей-
ности“ в МРРБ. Висшето си образова-
ние е завършил в Букурещ в Институ-
та по архитектура и градоустройство 
„Йон Минку“ през 1983 г. Има 11-годи-

шен стаж в Инспекцията за държавен 
и технически контрол, чийто правоп-
риемник е ДНСК, както и 18-годишен 
опит в Столична община, където по-
следователно заема позициите начал-
ник-отдел „Архитектура“, директор 
на Дирекция „Контрол по строител-
ството“ и директор на Дирекция „Ар-
хитектура и градоустройство“.

Основните улеснения за бизнеса са свързани 
с премахване на регулаторните режими и 
намаляване броя на изискуемите документи

Недопустимо е с преработките на 
проектите да се „узаконяват“ обекти в 
отклонение от одобрените строителни книжа

Заедно трябва да коригираме лошите практики и да тръгнем в една посока - да се спазва законът

Липсва ефективен контрол върху 
обектите, които се изграждат в страната
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мЛАдИТЕ В БРАНША

- Защо избрахте да се реа-
лизирате в България?

- Въпросът с реализирането 
в България досега не е стоял 
на дневен ред в моя живот. Не 
за друго, а защото още преди 
завършването на гимназия имах 
ясна представа с какво искам 
да се занимавам, къде да се 
развивам и как да го постигна. 
Още докато учех в универси-
тета, успях да създам солидни 
контакти в бранша, да участвам 
в различни проекти на водещи 
фигури в сферата на дизайна, с 
което, смея да твърдя, че запо-
чна и професионалното ми раз-
витие. Не знам дали в чужбина 
бих постигнала успех по-лесно 
или по-трудно, но определено 
мисля, че това е целта на всеки 
млад човек, търсещ реализация, 
независимо къде се намира.

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

- Без да обиждам когото и да 
било, най-голямата трудност, 
с която се срещам, е народоп-
сихологията ни. Всеизвестен 
факт е, че българинът може 
всичко сам и е тясно специ-
ализиран „майстор“ във всяка 
сфера. Услугите на дизайнерите 
като мен добиват все по-голяма 
популярност и у нас, но често 

срещана е и ситуацията, когато 
клиентът дори наема специа-
лист, а след това не се вслушва 
в съветите му и сам дава своето 
решение на заданието. Разбира 
се, процесът на работа изисква 
непрекъснат диалог с край-
ния клиент, но ние неслучайно 
сме професионалисти и в из-
готвянето на един проект има 

вложено много повече от само 
красивия външен вид, който, 
разбира се, е въпрос на лични 
предпочитания. Основното е 
да се постигне баланс между 
естетика и функционалност. 
Ако дизайнерът нямам поле 
за изява и работата му бива 
ограничавана, то тогава се губи 
целият смисъл на услугите на 

професионалист.
- В каква обществена ка-

уза във Вашия град бихте се 
включили?

- Живеейки в София, изоб-
що не забелязваме големите 
дадености/предимства, които 
местоположението на този град 
има. Впечатляваща е непосред-
ствената близост на Витоша 

до София. Тук няма да комен-
тирам темата за развитието на 
българския туризъм, а това как 
софиянци биха могли да бъ-
дат по-облагодетелствани и да 
извлекат максимална полза от 
планината. достъпът до там е 
лесен, но на повечето популяр-
ни места за планински туризъм 
на Витоша липсват всякакви 
удобства за хората. Иска ми 
се да мога да подпомогна за 
изграждане на туристически 
беседки, пейки, специални пла-
нински инсталации за деца, бих 
ги нарекла, най-общо казано, 
„лагери“, които да са подхо-
дящи за хората в планината, 
които са решили да прекарат 
деня си там. В момента све-
товна тенденция в дизайна е да 
„вкараме“ природата в дома, а 
какво по-хубаво да направим 
планината до нашия дом още 
по-уютна, без да я урбанизира-
ме. Разбира се, освен модерни, 
изградените съоръжения да 
бъдат и съобразени с природата 
и нейното опазване, така че да 
не се получи обратният ефект. 
Всички знаем, че хората в пла-
нината стават различни, по-
добри, така че, вярвам, че една 
такава кауза би имала огромен 
ефект върху хората около Со-
фия и Витоша.

пРоеКтИ

Боряна Петрова, интериорен дизайнер:

Б о р я н а  П е т р о в а  е  р о д е н а  н а  
27.10.1987 г. Завършва 30 СОУ „Братя 
Миладинови“ в София с профил нем-
ски език. Продължава образованието 
си в Лесотехническия университет, 
където през 2013 г. се дипломира като 
магистър по инженерен дизайн (профил 
продуктов дизайн). Професионалният й 
път започва в KAI GROUP. Там работи 
като промишлен дизайнер. Занимава 
се с изготвянето на художествена 
конструкторска документация, разра-
ботването на проекти за каталози и 
рекламни материали. От ноември 2014 
г. до сега работи в STUDIO MODE. Ос-
новната й дейност е свързана с изгот-
вянето на дизайнерски концепции и раз-
пределения, техническа документация 
по част работен проект (архитектура, 
осветление, ОВК) и част мебели и де-
тайли. Извършва авторски надзор, по-
даване на конструктивни чертежи на 
мебели за производство и контролиране 
на производствения процес.

Най-важното е да се постигне балансът 
между естетика и функционалност
Ако дизайнерът няма поле за изява, тогава се губи целият смисъл на професионалната услуга



8

Ако при възстановява-
нето на старинните сгра-
ди се спазва Законът за 
културното наследство, 

проблеми няма. Защото 
в тази област има стро-
га регламентация - кой 
може да проектира, да из-
пълнява реставрацията, 
надзора. Тя не може да 
бъде правена от неспециа-
листи. Известно е, че това 
правят фирми с лиценз. 
Е, ако някоя от тях не си 
свърши работата, се полу-
чават неудачи.

Аз съм се специали-
зирала в реставрация на 
такива сгради. Проектира-
нето им е по-особено, тъй 
като те са най-малко на 
100 години. доста от мои-
те проекти са изпълнени и 
сградите изглеждат много 
добре. Изготвила съм про-
екти за възстановяване на 
стари храмове в димово, 
Рабиша, Неговановци, но 

собственикът им не може 
да осигури финансиране и 
реставрацията не може да 
започне. Аз съм за ремон-
ти на тези сгради, а не за 
събарянето им. Но възста-
новяването им в първона-
чалния вид е скъпо, затова 
някои предпочитат да ги 
бутат и на тяхно място 
да вдигат нови. Това не е 
добро решение.

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

Ако се спазва законът, 
няма проблем

Kачествено ли се изпълнява реставрацията    на старинни обекти?

Ирина ГЕНОВА

Над 70 бургаски ар-
хитекти участваха в таз-
годишното изложение 
Архимория 2017, кое-
то се намира на площад 
„Тройката“ и в момента.

Най-добрите проекти 
бяха наградени, а цере-
монията бе проведена в 
експоцентър „Флора“.

Журито бе в състав: 
доц.  д-р арх.  Орлин 
давчев - зам.-декан на 
АФ на УАСГ, доц. д-р 
арх. мария давчева - гл. 
редактор на списание 
„Архитектура“, арх. Ни-
колай давидков - Кате-
дра История и теория 
УАСГ, студио „Прожек-
тиране“, арх. Пламена 
Георгиева - зам. гл. ре-
дактор на списание „Ар-
хитектура“.

Специалната награда 
на Архимория 2017 спе-

чели студио „мотто“ - 
арх. десислава Стоянова, 
арх. Габриела Илиева и 
арх. мариана Сърбова.

В категорията „Про-
дуктов дизайн“ бе награ-
дено архитектурно бюро 

MI Concrete.
За интериора на ма-

газина на „Черноморско 
злато“ в Поморие грамо-
та получи студио „Вер-
тикали“. Същите архи-
текти взеха награда и за 

многофамилна сграда 
в ж. к. „Възраждане“ в 
Бургас.

В категория „Еднофа-
милни сгради“ призът 
отиде при арх. Събин 
Попов за проект на къща 
в Твърдица.

За „архитектурна аку-
пунктура“ награда взе 
арх. Галина милкова.

Арх. Емил Бурулянов 
получи грамота за орга-
низираните от него архи-
тектурни работилници.

За реставрация и кон-
сервация на ЖП гара 
Бургас бяха награде-
ни „Аркадия“ ЕООд и 
„Атика Р5“ ООд. Бурга-
ската жп гара бе обявена 
за Сграда на годината 

за 2016 г. в категория 
„Градски проекти с при-
нос към развитието на 
градска среда - транс-
портна инфраструкту-
ра“.

За проекта за рекон-
струкцията на бурга-
ското сиропиталище и 
превръщането му в най-
иновативното общоо-
бразователно училище 
„Александър Георгиев 
- Коджакафалията“ приз 
получи Проектантска ор-
ганизация.

Наградени бяха и два-
ма дипломанти, които 
също изложиха проек-
тите си на Архимория 
2017 - Иван Георгиев и 
Жана Иванова.

С л е д  ц е р е м о н и я -
та бургаските архите-
кти слушаха лекцията 
на студио MIODESIGN, 
представлявано от архи-
тектите мария и Орлин 
давчеви.

Проекти на бургаски архитекти с награди от АрхиМория 2017

Специалната награда на АрхиМория 2017 спечели студио 
ЙМоттоЙ - арх. Десислава Стоянова, арх. Габриела Илиева 
и арх. Мариана Сърбова

Арх. Емил Бурулянов (вдясно) получи грамота за организи-
раните от него архитектурни работилници

Реставрацията на храм ЙСв. Георги ПобедоносецЙ в село 
Делейна, общ. Брегово
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Един от проблемите 
според мен е свързан с 
кадрите. С това, че има 

много малко подготвени 
специалисти, които мо-
гат да изпълняват такъв 
тип проекти. Иначе не 
бих казал, че рестав-
рацията на старинните 
къщи се извършва не-
качествено. Напротив, 
има чудесно изпълнени 
обекти. Сгради обра-
зци могат да се видят 
на много места в Со-
фия. А и не само в сто-
лицата. Навсякъде, във 
всяко кътче на страната 
има примери за стари 
къщи, които са рекон-

струирани брилянтно. 
Така че проблемът с ка-
чеството не идва оттук. 
По-скоро трудностите 
са свързани с финанси-
рането, особено когато 
става дума за обществе-
ни поръчки. Знаете, че 
водеща почти винаги е 
най-ниската цена. От-
там идват и нередно-
стите. дали обектът ще 
бъде компрометиран, 
или ще бъде изпълнен 
качествено, според мен 
зависи най-много от 
средствата.

Имаме много положи-
телни примери за добре 
реставрирани обекти в 
страната, но има и дос-
та провали. Причината 
е, че консервацията и 

реставрацията често се 
изпълняват от фирми, 
които нямат професио-
нален опит в тази рабо-
та. Липсват подготвени 
кадри за тези специфич-
ните дейности - като се 
започне от строителите, 
и се стигне до рестав-
раторите. Едва сега ча-
каме да излязат първите 
кадри по консервация и 
реставрация от средни-
те училища. Има обаче 
празнина и недостиг на 
професионалисти с опит 
в реставрацията. много 
липсва закритият преди 
години Национален ин-
ститут за паметници на 

културата, или НИПК. 
Той даваше възможност 
за обучение и качестве-
на подготовка. Кадри от 
цялата страна се изпра-
щаха на школи в Италия 
и колегите един на друг 
си придавахме опита и 
знанията за тази тънка и 
трудна дейност - рестав-
рацията. 

Ако премахнем про-
блема с недостатъчните 
специалисти и подготов-
ката им, мога да кажа, 
че у нас навлязоха мно-
го и висококачествени 
материали, които дават 
отлични резултати при 
реставрацията.

Арх. Антон Василев, РК на КАБ - София-град:

Арх. Милен Маринов, РК на КАБ - Велико Търново:

Трудностите са свързани 
с финансирането

Липсват подготвени кадри

Kачествено ли се изпълнява реставрацията    на старинни обекти?

голямата болка 
на арх. Славчо мер-
джанов е състояни-
ето и поддържането 
на реставрираните 
сгради в Пловдив, 
а и в цялата страна. 
Дълги години заед-
но с колегите румя-
на Пройкова и вера 
Коларова ръководи 
реставрациите в ар-
хитектурен резерват 
„Старинен Пловдив“. 
Последният му про-
ект с вера Коларова 
е „Асенова крепост“.

изложба „Старинните къщи на Пловдив - 
разпиляна броеница от бисери“

на арх. Славчо Мерджанов
откриване - на 23.11.2017 от 17:30 часа 

в София, ул. „Кракра“ №11, зала 2

поКаНа

Арх. Славчо Мерджанов
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Преди време имах идеи 
за реставрацията на ня-
колко стари къщи в Тро-
янския Балкан, Ловеч, 
Гоце делчев, Терзийско. 
Все селища, в които има 
такива обекти, но са из-
оставени, запустели и са 
започнали да се рушат. 
Появи се интерес от ня-
колко души към този тип 
дейности, но всичко оста-
ваше на ниво обсъждане 
и разговори. Стигнеше 
ли се до момента да оти-
дем, да видим на място 
обектите и да дам съот-
ветните препоръки, всеки 
се отказваше. За съжале-
ние, се създаде една мно-
го антагонистична среда. 
Хората се изучиха, всеки 
търси варианти как да се 
направи, ако може, без 

пари. По принцип за ста-
ринните къщи никой не 
иска да изготвя подобно 
архитектурно-конструк-
тивно решение - как да 
се използва камъкът, ста-
рият дувар - цялата тази 
автентичност на битовата 
наличност, която е давала 
живот преди години на 
много села в България. А 
този тип обекти си имат 
своята специфика. Архи-
тектурата им е уникална 
и в съзвучие с природата 
както поради естестве-
ните материали, от които 
е построена, така и по-
ради нейното вписване в 
пейзажа на местността, 
където е разположена. За 
да запазим самобитността 
на стара българска къща 
с типичните й характе-

ристики, са необходими 
търпение и положително 
отношение към старина-
та. Подобен проект не е 
възможен без участие-
то на специалисти. Има 
някои основни правила, 
които касаят сглобките, 
естествените материали, 
технологичната последо-
вателност, изисквания към 
обработката на матери-
алите, но като цяло много 
малко хора се вълнуват 
от това. Сега се говори 
на съвсем друг език - ако 
може всичко да се събо-
ри и да се направи нещо 
ново, което да е съвсем 
различно и модерно. Така 
малко по малко ще се из-
губят старите къщи, а с 
тях и автентичният селски 
вид, който ни е така скъп.

В запазването на самобитността на 
сградата трябва да участват специалисти

Инж. Божидар Лесновски, РК на КИИП - 
София-град:

Възстановените стари 
сгради носят особена 
красота и радват ми-
нувачите. Преди дни в 
Плевен видях възста-
новена сграда на очна 
клиника и се възхи -
тих от добрата работа. 
дори дограмата беше 
автентична. Фондация 
реставрира една стара 
къща в нашия истори-
чески квартал „Варо-
ша“ много сполучливо. 

Къщата стана за чудо 
и приказ. Но не всички 
възстановени сгради из-
глеждат така. Проектът 
се съгласува с Инсти-
тута за културното на-
следство, но при изпъл-
нението контролът се 
занижава. Особено при 
частните инвестито -
ри. Виждал съм такива 
къщи - вместо с автен-
тични, със съвременни 
керемиди. Така е било 

по-лесно на новия соб-
ственик, но от това се 
губи автентичният вид. 
Затова аз препоръчвам 
засилен контрол при из-
пълнението на проекти-
те за реставрацията. Той 
е много ефективен при 
държавните и общин-
ските сгради - музеи, 
храмове, и др., но при 
частните не е. Това не 
може да убегне от по-
гледа на специалиста. 

Нужен е по–голям контрол 
при изпълнение на проектите

Старите сгради трябва 
да се запазят, защото те 
носят архитектурата на 
своето време. Трябва да 
я съхраним за нашите 
деца, за да знаят как хо-
рата са живели някога. 
Реставрацията им обаче 
е много сложен процес. 
Защото по фасадите им 

има красиви орнаменти, 
линии, различни мотиви. 
Когато тя е възложена 
на добра фирма с добри 
специалисти, в това от-
ношение се получава 
нещо много хубаво. Стои 
човек до такава сграда и 
й се радва. В Разлог на-
пример има много таки-

ва възстановени обекти, 
които освежават града. 
много добре са рестав-
рирани. Но съм вижда-
ла и други възстановени 
сгради, които не ми ха-
ресват. Колегите са пре-
калили с изтъкването на 
орнаментите и особено с 
боядисването.

Тези къщи носят 
архитектурата на времето

Инж. Теменужка Филипова, член на РК на 
КИИП - Благоевград:

Инж. Радослав Парашкевов, председател на РК 
на КИИП - Ловеч:

във връзка с разпространената инфор-
мация в медиите от фирма „Дау Бента 
България“ БАиС заявява, че твърденията, 
че сертифицирането на топлоизолационна 
система „Капарол“ с клас „B“ по реакция 
на огън дава възможност тя да бъде прила-
гана при високи сгради, не е коректна и би 
могла да въведе в заблуждение както спе-
циалистите, така и широката общественост.

Съгласно изискванията на чл. 330 на на-
редба № Iз-1971 за СТроиТеЛно-ТеХниЧе-
СКи ПрАвиЛА и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар, всички компоненти 
на фасадната изолационна система, прила-
гана на сгради с височина над 28 м, трябва 
да отговорят на определени противопожар-
ни изисквания, а не само системата като 
цяло.

всички системи за фасадна топлоизо-
лация (ETICS), които са сертифицирани 
по ETAG 4, притежават клас по реакция на 
огън „B“, но това не е достатъчно условие 
да бъдат прилагани при сгради над 28 м (за 
България те са определени в гореспомена-
тата наредба)

от друга страна, твърденията, че EPS па-
нелите (познати като „Стиропор“) „Далма-
тина“ притежават клас по реакция на огън 
„в“ (до края на 2016 г.) или „С“ (от началото 
на 2017 г.), се оспорват от специалистите не 
само в България. 

Дори да допуснем, че това е така, използ-
ването на топлоизолационен материал с 
такива показатели при високите сгради е 
рисковано и не гарантира живота и здра-
вето на обитателите. Пример е изгорялата 

това лято сграда в Лондон, чиято фасадна 
система е била сертифицирана като клас 
по реакция на огън „в“. 

Затова БАиС повече от година алармира 
за по-стриктен подход към приложението 
на органични топлоизолационни материали 
на фасадите на високите сгради.

ние изразяваме задоволството си, че 
компетентните органи се вслушаха и вече е 
създадена специална работна група, която 
да повиши изискванията към тези материа-
ли, определени в наредба № Iз-1971.

Още веднъж призоваваме инвестито-
рите и специалистите да се въздържат 
от приложението на такива системи при 
високите сгради, каквато е и актуалната 
тенденция в ЕС! 

БЪЛгАрСКА АСоЦиАЦиЯ ЗА иЗоЛАЦии в СТроиТеЛСТвоТо (БАиС)

София 1164, бул. „Христо Смирненски“ №1, корпус „А“, ет. 4, офис 5 
Тел./факс: +359 2 963 10 71; +359 886 372 236 
info.bais@bais-bg.com; bais.bg@gmail.com; www.bais.bg

Становище на БАиС

Качествено ли се изпълнява реставрацията 
на старинни обекти?
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ЕКОЛОГИя

Николай АНТОНОВ

Югозападното дър-
ж а в н о  п р е д п р и я т и е 
(ЮЗдП) - Благоевград 
започна изпълнението 
на проект за опазване 
на биоразнообразието в 
зони от мрежата „Натура 
2000“. Той е на стойност 
над 2 млн. евро.

Основните цели, клю-
човите дейности и оч-
акваните резултати от 
проекта „Възстановя-
ване и подобряване на 
природозащитния статус 
на приоритетни горски 
хабитати от мрежата 
„Натура 2000“ в Бъл-
гария“ бяха представе-
ни на пресконференция 
от екипа, отговарящ за 
неговото управление. 
Ръководителят  инж. 
Василий маринковски 

поясни, че проектът се 
реализира с финансо-
вата подкрепа на про-
грама „Лайф+ 2016“ на 
Европейската комисия. 
Неговото изпълнение е 
започнало на 18 септем-
ври т. г. и ще продължи 
до 2021 г. Координиращ 
бенефициент е ЮЗдП в 
партньорство с Горската 
семеконтролна станция 
- София като асоцииран 
бенефициент. Европей-
ската програма „Лайф+“ 
осигурява безвъзмезд-
но 75 на сто от общата 

стойност на проекта. Ос-
новната цел е подобря-
ване на природозащит-
ното състояние и уве-
личаване на покритието 
на седем приоритетни 
горски местообитания 
в шест целеви зони на 
мрежата „Натура 2000“ 
в България, разположе-
ни на територията на 
Югозападното държав-
но предприятие. Поради 
голямата значимост на 
горските местообитания 
над 60 процента от дър-
жавните гори у нас по-
падат в защитени зони и 
в режима на стопанисва-
не в екологичната мрежа 
„Натура 2000“, отбеля-
за инж. маринковски. 
Това според него прави 
проекта изключително 
важен. дейностите ще 
се извършват на тери-
торията на девет общи-

ни в държавните горски 
стопанства в Първомай, 
Петрич, Струмяни, Кре-
сна, дупница, Рилски 
манастир и в ловните 
стопанства „Осогово“ 
и „Витошко - Студена“. 
Ще бъдат възстановени 
и част от площите, за-
сегнати от големия гор-
ски пожар това лято над 
Кресненското дефиле. 

Сред основните дей-
ности, както обяви ме-
ниджърът на проекта 
инж. Теодор Тодоров, 
ще бъде производството 

на контейнерни фиданки 
от 50 горско-дървесни 
вида, сред които космат 
дъб, дървовидна хвойна, 
черна елша, клек. Ще 
бъде извършено залеся-
ване на 104 хектара ув-
редени горски територии 
и възстановени приори-
тетни горски местооби-
тания в защитените зони 
Огражден - малешево, 
Рупите - Струмешни-
ца, Кресна - Илинденци, 
Скрино, Осоговска и Ко-
нявска планина и Вито-
ша. За производството 
на контейнерни фиданки 
в горски разсадник „Ло-
корско“ в района на дър-
жавно горско стопанство 
- София ще бъде доста-
вена и монтирана пър-
вата в страната поточна 
линия, която ще може да 
произвежда един мили-
он фиданки годишно. 

Предимствата на тази 
технология са намалява-
не на ръчния труд и раз-
ходите за производство, 
за подготовка на почвата 
и голяма част от усилия-
та по самото залесяване, 
коментираха специали-
сти. Гарантира се поч-
ти пълна кълняемост на 
посадените семена и над 
95 на сто прихващане 
при засаждане. Новата 
линия е уникална зара-
ди голямото разнообра-
зие на дървесни видове, 
които ще произвежда. 
Производството според 
експертите е печелив-
шо и ще гарантира ус-
тойчивост на проекта. 
В него са включени и 
други лесокултурни дей-
ности - освобождаване 
на площи, обрасли с не-
желани храстови видо-
ве като драки и къпини, 
събиране на семена за 
производството на кон-
тейнерни фиданки, от-
глеждане на залесените 
площи и ограждане с 
цел предпазване от паша 
на селскостопански жи-
вотни и дивеч.

Проектът предвижда залесяването на 
104 ха увредени горски територии

С 2 млн. евро възстановяват 
зони от „Натура 2000“
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Николай АНТОНОВ

И н с т и ту ц и и т е  с а 
готови за началото на 
предстоящия зимен се-
зон. Това е един от ос-
новните изводи на ми-
нистъра на туризма Ни-
колина Ангелкова след 
проведената работна 
среща в Банско с пред-
ставители на държав-
ната и местната власт, 
на институциите и кон-
тролните органи и на 
туристическия бранш 
и бизнеса. На нея бе 
обсъдена готовността 
за предстоящия зимен 
туристически сезон.

миналият зимен се-
зон беше изключител-
но успешен, почти 1 
400 000 чуждестран-
ни туристи посетиха 
страната и бе отбелязан 
ръст от над 19.6 про-

цента, отчете минис-
тър Ангелкова. Нашата 
цел е и през тазгодиш-
ния зимен сезон да се 
постигне ръст между 
пет и десет процента, 
каквато е най-ранната 
прогноза към момента, 
посочи тя. Очаква се 
основно да има турис-
ти от съседните страни 
- Гърция, Турция, Сър-
бия, македония, Румъ-
ния. Повече туристи 
очакваме и от Велико-
британия и Германия, 
регистрираме нара -
стване на записванията 
от Белгия, Австрия и 
Италия, независимо че 
са познати дестинации 
за зимен туризъм, каза 
още министърът. И ко-
ментира, че това дава 
основание да се смята, 
че ще се постигне пла-
нираното увеличение. 

За свършеното пре-

ди началото на новия 
зимен сезон и най-
важните предстоящи 
задачи информираха 
кметът на община Бан-
ско Георги Икономов, 
областният управител 
на Благоевград Бисер 
михайлов, председа-
телят на Комисията за 
защита на потребите-
лите (КЗП) димитър 
маргаритов, ръково-
дители на Областната 
дирекция на мВР, на 
Областната дирекция 
по безопасност на хра-
ните, на Регионалната 
здравна инспекция, Ре-
гионалната дирекция 
„Пожарна безопасност 
и защита на населени-
ето“, Областното път-
но управление, Пла-
нинската спасителна 
служба при БЧК, дру-
жество „Юлен“ - кон-
цесионер на ски зона 

Банско. миналата зима 
отчетохме най-силния 
си сезон, съобщиха от 
„Юлен“.  В момента 
върви нормална подго-
товка за сезона и про-
филактика на лифтове-
те, като се подготвя и 
системата за изкуствен 
сняг. Представители-
те на туристическия 
бранш засегнаха също 
важни проблеми, сред 
които е и борбата със 
сивия сектор в сфера-
та на туризма и турис-
тическите услуги. От 
компетентните органи 
заявиха, че се взимат 
мерки и срещу шума. 
Те увериха, че контро-
лът по шума ще про-
дължи да е засилен и 
ще се извършват необ-
ходимите дейности. 

Пред журналисти 
Николина Ангелкова 
коментира, че е об-
надеждена от чутото 
по време на срещата 
в Банско. По време на 
миналия зимен сезон 
се наблюдава намале-
ние на нарушенията - 
това сочат констатаци-
ите от проверките и на 
КЗП, и на Агенцията 
по безопасност на хра-
ните. Според минис-
тър Ангелкова е важно, 
че контролните органи 
са създали организа-
ция и имат готовност 
за ефективна работа и 
през предстоящия зи-
мен сезон, който в Бан-

ско официално ще бъде 
открит на 16 декември.

Отново ще има съв-
местни патрули на бъл-
гарски с румънски и 
гръцки полицаи в ку-
рорта. допълнително 
в Банско ще бъдат ко-
мандировани за сезо-
на 40 полицаи, както и 
служители на другите 
контролни органи при 
необходимост, ще има 
изнесени приемни и на 
КЗП. 

министър Ангелко-
ва отбеляза със съжа-
ление, че отново и за 
този сезон ще остане 
нерешен проблемът 
с опашките пред ка-
бинковия лифт за ски 
зоната в Банско. При-
чината, обясни тя, е об-
жалването на Плана за 
управление на Наци-
онален парк „Пирин“, 
което е пречка преди 
произнасянето на съда 
да се реализират ка-
квито и да било инвес-
тиционни намерения, 
включително и за из-
граждане на нов лифт. 
Ангелкова припомни, 
че  министерството 
на туризма със съдей-
ствието на общинската 
управа, на кмета и на 
туристическия бранш 
в Банско е създало през 
миналата година работ-
на група за планински 
туризъм. Тя е приела 
предложения, които ще 
намерят място в очак-

ваните бъдещи изме-
нения в Закона за ту-
ризма. Те предвиждат 
облекчено изграждане 
на ски писти и съоръ-

жения, особено кога-
то се говори за такива 
курорти като Банско, 
Боровец, Пампорово, 
Витоша, отбеляза ми-
нистър Ангелкова.

По отношение на ка-
тегоризацията и пре-
категоризацията  на 
обектите министър Ан-
гелкова каза, че преди 
окончателното реше-
ние по служебен път 
ще се проверява дали 
даденият обект е пла-
тил местните си данъ-
ци и такси. Ако те не са 
внесени, ще се отказва 
прекатегоризация, съ-
общи министърът на 

туризма. Тя припомни, 
че следващата седмица 
ще се обяви процедура-
та за Единната система 
за туристическа инфор-

мация (ЕСТИ), така че 
всички системи в дър-
жавата да си „говорят“. 

Пред участниците в 
срещата в Банско ми-

Кметът на община 
Банско Георги Иконо-
мов внесе в минис-
терството на  окол -
ната среда и водите 
(мО СВ)  искане  за 
приключване на за-
почнатата през 2013 г. 
процедура за частич-
но изменение на сега 
действащия План за 
управление на Наци-
онален парк „Пирин“, 
съобщиха от общин-
ската администрация. 
Това негово искане е за 
да се даде възможност 
за започване на реални 
действия по изгражда-
нето на втори кабинков 
лифт в ски зона Бан-
ско. Това може да се 
случи само след про-
мяна на сега действа-
щия план за Пирин, 
който в настоящия си 
вид забранява изграж-
дане на нови лифтове 
в ски зоната, заявява 

НА ФОКУС

Институциите започват проверки и засилен контрол по зимните курорти у нас

Ново звено за кон-
трол ще бъде създадено 
към министерството 
на туризма, като спе-
цифичните контролни 
правомощия, които до 
момента се осъщест-
вяват от Комисията за 
защита на потребите-
лите (КЗП), ще се прех-
върлят към министер-
ството. Това заяви в 
Боровец министърът 
на туризма Николина 
Ангелкова по време на 
работна среща с пред-
ставители на контрол-
ните институции, мест-
ната власт и бизнеса за 
подготовката на зимния 
сезон. Тя подчерта, че 
съвместните проверки 
с КЗП ще продължат. 
Всичко, свързано с по-
требителските права, 
ще се запази в обхвата 
на КЗП съобразно За-
кона за защита на по-
требителите, подчерта 
министърът. Тя съоб-

щи, че се предвижда 
инспекторатът да има 
6 регионални структу-
ри, които ще бъдат в 
Боровец, Банско, Пам-
порово, Варна, добрич 
и Бургас Така ще се об-
хванат големите зимни 
и черноморски курор-
ти.

Сред основните при-
оритети на правител-
ството е намаляване 

на административната 
тежест, а за туризма е 
и транспонирането на 
Евродирективата за па-
кетните пътувания. Те 
са включени в първия 
проект на Закона за из-
менение и допълнение 
на Закона за туризма, 
който трябва да се вне-
се в Народното събра-
ние до края на ноември. 
министърът посочи, че 

целта е да се създаде 
нормативна основа, за 
да се промени наред-
бата за категоризация 
и прекатегоризация на 
местата за настанява-
не. Така ще намалим 
нужните документи и 
голяма част от тях ще 
набавяме по служебен 
път. Някои изисквания 
за отделни категории 
места за настаняване 

ще бъдат променени 
или ще отпаднат, за да 
се съобразим с тенден-
циите. Това обаче няма 
да се отрази в никакъв 
случай на качеството на 
услугите, категорична 
бе Ангелкова. Тя изрази 
надежда, че законопро-
ектът ще мине ускорено 
в Народното събрание, 
за да може звеното за 
контрол да се задейства 
най-късно през април.

В началото на зим-
ния сезон съвместните 
проверки с КЗП започ-
ват, за да се инспекти-
рат отново ски пистите 
съобразно наредбата за 
информационната им 
обезпеченост. Ще се 
проследи дали се спаз-
ва категоризацията на 
пистите и дали те имат 
нужните информацион-
ни знаци. Работата на 
ски патрулите също се 
регламентира по тази 
наредба. Преди всичко 

трябва да се гаранти-
ра високото качество 
на туристическата ус-
луга и на първо място 
сигурността на тури-
стите, каза още минис-
търът. Тя припомни 
добрите резултати от 
миналата зима, кога-
то бе отбелязан 19,6% 
ръст в чуждестранните 
посещения. Тогава над 
1,4 млн. чужди туристи 
пребиваваха в страната. 
Радостно е, че Боровец 
се утвърждава като це-
логодишен курорт и от 
януари до август тази 
година тук са отседна-
ли над 100 хил. души, а 
реализираните нощув-
ки за този период са 
над 380 хил. Само за 
лятото - от юни до ав-
густ, са регистрирани 
2% повече посещения 
в сравнение със същия 
период на рекордната 
2016 г., обобщи минис-
тър Ангелкова.

Хотелиери и туроператори с организация и план за действие за идващия ски сезон

Нов инспекторат ще следи за качеството на туристическите услуги 
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туризма. Тя припомни, 
че следващата седмица 
ще се обяви процедура-
та за Единната система 
за туристическа инфор-

мация (ЕСТИ), така че 
всички системи в дър-
жавата да си „говорят“. 

Пред участниците в 
срещата в Банско ми-

нистър Ангелкова обяс-
ни също, че предстоят 
промени в Закона за 
туризма, които са раз-
делени в две части, и 

до края на месеца пър-
вата ще бъде внесена 
в Народното събрание. 
Първата част от изме-
ненията е свързана с 

транспониране на Ев-
ропейската директива 
за пакетни пътувания 
и с намаляването на 
административната те-
жест, където ще отпа-
дат редица удостовери-
телни документи, кои-
то до момента са изис-
квани за категоризация 
и прекатегоризация на 
местата за настанява-
не и хранене, така че 
процедурата ще бъде 
значително улеснена. 

След приемането на 
първите промени ще 
бъде изменена и наред-
бата за категоризация 
и прекатегоризация на 
местата за настаняване 
и хранене. Ще бъдат 
премахнати множество 
изисквания, които не 
отговарят на съвремен-
ните условия, но ще се 
запази нужното високо 
качество, увери минис-
тър Ангелкова.

Те кс то ве  з а  п л а -
нинския туризъм са 

включени във вторите 
промени на Закона за 
туризма, по които се 
работи. Те са по пред-
ложение на тематична-
та работна група към 
министерството, която 
заседава през лятото. 
Нейната цел бе да се 
намери консенсус и 
балансирано решение 
за всички участници, 
така че да се създадат 
условия за  изграж -
дане на нови писти и 
съоръжения, каза ми-
нистър Ангелкова. Тя 
допълни още, че във 
вторите промени освен 
планински туризъм ще 
бъдат регламентирани 
условията за къмпин-
гуването и статутът на 
националните курорти. 

Относно Банско ми-
нистърът посочи, че 
всички писти са катего-
ризирани от ведомство-
то съобразно тяхната 
степен на сложност. 
Ще продължим да ги 

проверяваме и ще сле-
дим дали са спазени 
изискванията на На-
редбата за информа-
ционна обезпеченост 
с цел осигуряване на 
безопасността и мак-
симално добри усло-
вия и висококачествен 
продукт за туристите, 
посочи министър Ан-

гелкова. 
Ще предложа в Бан-

ско да се проведе една 
от 6-те кръгли маси, 
на които ще се обсъж-
дат винено-кулинар-
ните дестинации, град 
Банско и неговите тра-
диции са част от тях, 
заяви министър Ангел-
кова. Тя припомни, че 

идеята за 12 дестина-
ции бе представена от 
министерството на ту-
ризма и министерство-
то на земеделието, хра-
ните и горите. Очаква 
се в средата на 2018 г. 
проектът за винено-ку-
линарните дестинации 
да бъде финализиран и 
дигитализиран. 

Кметът на община 
Банско Георги Иконо-
мов внесе в минис-
терството на  окол -
ната среда и водите 
(мО СВ)  искане  за 
приключване на за-
почнатата през 2013 г. 
процедура за частич-
но изменение на сега 
действащия План за 
управление на Наци-
онален парк „Пирин“, 
съобщиха от общин-
ската администрация. 
Това негово искане е за 
да се даде възможност 
за започване на реални 
действия по изгражда-
нето на втори кабинков 
лифт в ски зона Бан-
ско. Това може да се 
случи само след про-
мяна на сега действа-
щия план за Пирин, 
който в настоящия си 
вид забранява изграж-
дане на нови лифтове 
в ски зоната, заявява 

кметът. Приемането 
на новия план, който 
се разработва от близо 
пет години, към мо-
мента е блокирано от 
съдебни дела, чието 
окончателно решаване 
по всяка вероятност 
ще продължи дълго 
във времето. явните 
атаки срещу постро-
яването на втори ка-
бинков лифт не издър-
жат на никакви разум-
ни доводи и навеждат 
на мисълта, че става 
дума за обслужване на 
чужди интереси, се по-
сочва още в мотивите 
на градоначалника. 

С официално пис-
мо Георги Икономов 
е поискал от минис-
тър Нено димов да 
приключи вече  из -
вървяната процедура 
по изменение на сега 
действащия План за 
управление на Нацио-

нален парк „Пирин“ и 
да предложи тя да бъде 
одобрена от минис-
терския съвет.

Тази своя позиция 
кметът на общината 
изрази преди дни, ко-
гато се присъедини 
към стотиците пред-
ставители на общест-
веността на Банско и 
любители на зимните 
спортове и планината, 

излезли отново на про-
тест с настояване да се 
изгради втора кабинко-
ва линия до ски зона-
та и нови съоръжения. 
Инициатор на протеста 
срещу т. нар. „зелена 
мафия“ бе местното 
сдружение „Бъдеще за 
община Банско“, което 
има свои представи-

тели и в Общинския 
съвет на планинския 
курорт. Протестиращи-
те блокираха за кратко 
пътя Симитли - Гоце 
делчев на входа на 
Банско. Председателят 
на сдружението ини-
циатор димитър Ру-
сков изрази надежда, 
че това ще бъде после-
ден протест и че всич-
ко ще се развие бла-

гоприятно за Банско и 
за България. „Искаме 
курортът ни да се раз-
вива, да има модерна 
европейска ски зона и 
да бъдем един от най-
добрите европейски 
курорти“, заяви пред 
множеството кметът 
Икономов. 

„Банско срещу зе-
лената мафия“, „По-
следна година без вто-
ра кабина“, „Искаме 
бъдеще за децата си“, 
„На кого пречи тури-
змът в Банско?“ - това 
бяха част от плакатите 
с посланията, издигна-
ти от протестиращите. 

Според тях държавата 
губи много от факта, 
че десетки туристи от 
цял свят отказват ре-
зервации заради дъл-
гите опашки, които се 
извиват пред единстве-
ната засега кабинкова 
въжена линия за ски 
зоната в Банско. 

Институциите започват проверки и засилен контрол по зимните курорти у нас

Хотелиери и туроператори с организация и план за действие за идващия ски сезон

Банско отново на протест с искане 
за втори кабинков лифт
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Разговаря  
Поли ВАСИЛЕВА

- Г-н Николов, Бру-
сен е необичайно село. 
Вместо топене като 
другите, то се увели-
чава. Хората не го на-
пускат, много млади 
избират да живеят в 
него. На какво се дъл-
жи това?

- Брусен се намира на 
2-3 км от мездра. Не е 
голямо село - само 430 
души сме, но е оживе-
но. Хората предпочитат 
да работят в града, но 
да живеят на село. И 
затова остават. Всяка 
сутрин возим в мездра 
за училище 30-40 деца. 
до нашето село пътува 
най-големият училищен 
автобус. Имаме детска 
градина с 20 деца, дру-
ги 10 ходят на детска 
градина в мездра, возят 
ги родителите им, които 
работят в града. Имаме 
и добра раждаемост - 
всяка година се раждат 
по 12-13 деца. Така е 
от 30 години. Този факт 
определя нашата поли-
тика. А тя е да правим 
всичко за младите хора, 
които остават при нас.

- И какво правите, 
за да задържите мла-
дите хора тук? Какви 
са перспективите пред 
тях?

- Не можем да напра-
вим много неща, които 
ми се иска, но най-нуж-
ното го постигаме. Не 
разчитаме само на об-
щината, търсим и дари-
тели, привличаме хората 
да помагат с доброволен 
труд. През лятото сами 
почистихме простран-
ството около детската 
площадка в  центъра 
на селото. мъже коси-
ха, боядисваха съоръ-
женията, поправихме 
оградата. В работата 
включихме и деца - те 
участваха в почиства-
нето и боядисването. 

Призовахме още хора 
да се включат в рабо-
тата. На инициативата 
ни откликна и дойде да 
участва и кметът на об-
щината в мездра Генади 
Събков. Не можем да 
чакаме пари от община-
та, за да наемем работ-
ници. Когато няма дос-
татъчно средства, сами 
си вършим работата. 
Идеята да се ангажират 
повече хора е прекрас-
на. След това всички се 
радват на красивия вид 
на детския кът. Лично 
аз благодаря на всеки, 
който се включва с до-
броволен труд в работа-
та за селото. Това не е 
единствената, имаме и 
други инициативи, в ко-
ито разчитаме на труда 
на живеещите в селото. 
Това сплотява общност-
та.

- Какво друго се пра-
ви в Брусен? Улици, 

смяна на водопроводи?
- Всяка година по-

правяме по една улица. 
Тази година работим на 
една крайна улица. Пак 
с доброволен труд. Из-
равнихме я и ще я наси-
пем с каменна настилка. 
догодина може и да я 
асфалтираме, ако общи-
ната я включи в своята 
програма. Изкопни ра-
боти правим по друга 
улица, дълга 400 м. И 
тя тази година ще има 
твърда настилка, а до-
година ще се борим и за 
асфалтова. Що се отнася 
до смяната на водопро-
водите, то това не мо-
жем да направим сами. 
Разчитаме на общината. 
Тази година селото ни 
заедно с още 3 села е 
включено в общински 
проект за подмяна на 
част от водопроводите. 
Сменят се етернитовите 
тръби с полиетиленови, 

ще бъдат направени во-
допроводни отклонения. 
Става въпрос за една 
трета от водопровода. 
догодина ще се продъл-
жи и с останалата част.

-  Може  л и  д а  с е 
каже, че селото няма 
проблеми?

- Не, всяко село има 
проблеми. Но нашите не 
са големи. Имаме вода, 
ток, два пътя до мездра, 
жп транспорт. Ние сме 
първата гара от мездра 
към Роман и Плевен. 
Но трябва да прокараме 
улици през нова част 
от селото, където има 
къщи върху нови пар-
цели. Всеки знае колко 
е сложна процедурата 
за това. Работим да вка-
раме в регулацията на 
селото и футболното ни 
игрище.

- Кой въпрос, важен 
за хората от селото, Ви 
занимава ежедневно?

- Чистотата. Искам 
селото да е чисто и за-
това полагаме много 
грижи за почистването. 
Когато едно населено 
място е чисто и привет-
ливо, то привлича жи-
веещите в него, кара ги 
да остават. Ние чистим 
редовно не само центъ-
ра и основните улици, 
но и един район около 
река Искър, където ид-
ват много хора от ме-
здра и Враца на рибо-
лов. мястото е много 
живописно и приятно 

и затова ги привлича. 
Но е такова, защото ние 
го поддържаме чисто и 
подредено.

- С какъв проект сте 
ангажирани преди на-
чалото на същинската 
зима?

- Започнахме да из-
граждаме три къта за от-
дих в различни краища 
на селото. Те са по наш 
проект, който се финан-
сира от общината в ме-
здра. С малко пари тя 
стимулира хората от се-
лата да изграждат обек-
ти, които смятат за най-
нужни. Ние решихме да 
изградим тези три къта, 
които да се превърнат 
в място за отдих и за 
общуване. На всеки ще 
има беседка и детска 
площадка. Започнахме с 
беседките. Имаме уреди 
от една затворена дет-
ска градина, които също 
ще използваме. Ето така 
работим в Брусен, за да 
задържаме хората и да 
ни е приятно да живеем 
тук. мисля, че и в мал-
ките села има живот, 
стига управляващите да 
умеят да ги благоустро-
яват и да задържат хо-
рата. В това отношение 
нашето село може да 
служи за пример. 

РЕГИОНИ
Георги Николов, кмет на село Брусен, община Мездра:

Георги Николов 
е от Добруджан-
ския край, но от 
7-годишен жи-
вее в село Брусен, 
община Мездра. 
Става кмет на 
селото през 2015 
г. Кметувал е и 
преди това в съ-
щото населено 
място в периода 
1987-1990  г .  и 
оттогава всички 
го наричат Кме-
та, независимо с 
какво се занима-
ва.

До кметуване-
то си е работил 
като водопровод-
чик, занимавал 
се е със земеде-
лие и търговия. 
Има магазини за 
хранителни сто-
ки.

Всичко, което правим, е насочено към младите
Работим здраво, за да докажем, че и в малките села има живот и бъдеще

Компютърни специалисти от ЙSAP БългарияЙ помогнаха с доброволен труд на възраст-
ни хора в с. Брусен. Инициативата се провежда благодарение на съвместната работа 
между община Мездра и Фондация ЙПроект СеверозападЙ 

ЧеЛеН опИт

Р а з р е ш и т е л н и  з а 
строеж на 33 жилищни 
сгради и на 26 сгради 
от друг тип са издаде-
ни през третото три-
месечие на 2017 г. в 
Сливенска област, со-
чат данни на Терито-
риално статистическо 
бюро - Сливен. Спрямо 

предходното тримесе-
чие издадените разре-
шителни за строеж на 
жилищни сгради нама-
ляват с 5,7%, а жили-
щата в тях и общата им 
застроената площ са 
по-малко съответно с 
3,8 и 10,4%.

Броят на издадените 

разрешителни за стро-
еж на други сгради бе-
лежи спад от 23,5%, а 
разгънатата им застро-
ена площ е по-малко с 
37,6%, показва също 
така статистиката за 
темповете и вида на 
строителството в ре-
гиона.

Спад в темповете на 
строителство в Сливенско

СтатИСтИКа

Част от строителните фирми в региона са ангажирани с ремонтни дейности преди 
началото на зимата 
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Символична първа ко-
пка постави началото на 
строително-монтажните 
дейности по облагородя-

ване на парк „митрополит 
методий Кусев“ в Стара 
Загора. Стойността на 
проекта е 7 млн. лв. Той 

включва възстановяване 
и реконструкция на вход-
ното пространство около 
фонтана „Жабките“, шад-
раваните и настилките по 
централната алея, „мал-
кото Аязмо“, „Алековият 
кът“ и детската площадка 
под Летния театър. Ще 
бъдат обновени простран-
ствата около параклиса и 
фонтана, игрищата, зоната 
по западната алея и перго-
лата с розите. Предвижда 
се изграждане на въже-
на градина на поляната 
под „Кривите огледала“, 
нова спортна площадка 
под „Хижата“ с кът с вело-
атракции и боулдъри. Ще 

бъдат оформени и места 
за пикник и заслони. „Аяз-
мото“ ще бъде оборудван 
с нова паркова мебел с 
уникален дизайн, създаден 
специално за целта. Пред-
вижда се създаването на 
зелени маршрути, ситуира-
ни основно по направлени-
ята с екзотични и вековни 
дървета и екопътеки, които 
ще водят до характерни 
места с гледки в парка. Ще 
бъде създадена система 
от велоалеи и достъпен 
маршрут за хора с увреж-
дания.

С цел запазване духа на 
парковата среда се пред-
вижда възстановяване и 

обогатяване на дендроло-
гичния състав чрез подмя-
на на компрометираните 
видове растения. Редиците 
от кипариси по западната 
алея поетапно ще бъдат 
подменени, тъй като много 
от тях вече са достигнали 
пределната си възраст. Ек-
земплярите от източната 
туя ще бъдат попълнени с 
кълбовидна туя с по-ниска 
и по-широка корона.

Проектът включва още 
оформянето на тематични 
пространства като „Пъ-
теката под кипарисите“, 
разположена западно от 
източната обходна алея, 
„Поляната с кедрите“, 

„Поляната с алепския бор“ 
и др. 

Реставрацията и рехаби-
литацията на пешеходни-
те алеи, тротоарите, пло-
щадните пространства и 
стълбите ще се извършват 
само с автентични мате-
риали - каменни цепени 
плочи, гранитни павета и 
бордюри. Главните пеше-
ходни алеи ще бъдат от 
асфалтобетон с финишен 
слой от подбрани фракции 
валиран филц. Реконструк-
цията ще бъде направена 
от фирма „Водстрой 98“, 
а срокът за завършване на 
строителните дейности е 
270 календарни дни.

Лилия ЛОЗАНОВА

да се поставят филтри 
на комините, да се увели-
чи делът на алтернативно 
отопление за жилищни 
сгради и да се разширят 
зелените площи. Това са 
част от мерките, зало-
жени в Програмата за 
качеството на атмосфер-
ния въздух на община 
Горна Оряховица до 2020 
г. Стратегията включва 
още облагородяване на 
междублоковите прос-
транства, реконструкция 
на парковете, изграждане 
на детски площадки с 

много нова растителност. 
Предвижда се община-
та, учебните заведения 
и различни организации 
редовно да участват в 
инициативи като Седми-
цата на гората и други 
мероприятия, свързани 
със засаждане на нови 
дръвчета. Заложено е да 
се ремонтират тротоари и 
канализационни мрежи, 
да се извършва регулярно 
подмяна на амортизира-
ни пътни настилки. Оч-
аква се през 2018 г. със 
средства от Оперативна 
програма „Околна сре-
да 2014-2020“ да бъдат 
финансирани мерките за 

справяне с един от най-
големите проблеми - за-
мърсяването на въздуха 
от битовото отопление.

В началото на ноември 
автоматичната измерва-
телна станция в Горна 
Оряховица е отчела пър-
вите за сезона превише-
ния на нормата за фини 
прахови частици, която 
е 50 микрограма на един 
куб. м въздух. Според 
действащото законода-
телство превишението на 
тази норма не трябва да 
бъде повече от 35 дни в 
годината. 

Затова от железничар-
ската община апелират 

гражданите да ограничат 
използването на твърди 
горива или да преминат 
към употреба на изцяло 
сухи дърва и въглища 
с ниско съдържание на 
сяра и пепел.

Започна реконструкция на „Аязмото“ в Стара Загора
Проектът предвижда реставрация на пешеходните алеи, 
тротоарите, площадните пространства и стълбите

РЕГИОНИ

Цвета ИВАНОВА

Гореща строителна 
есен настъпи в община 
Ружинци, съобщи кме-
тът Александър Алексан-
дров. След закъснения на 
ремонтите заради избор 
на изпълнители в момен-
та с пълна пара върви ас-
фалтирането на основния 
общински път Ружинци 
- дреновец - динково. 
По дългото 21 км трасе 
в някои от участъците е 

поставен първият слой 
асфалт. Ако времето се 
задържи топло, целият 
ремонт на пътя ще завър-
ши преди Коледа. Хората 
в общината отдавна не са 
виждали пресен асфалт, 
коментира кметът.

Започнала е подготов-
ка за асфалтиране и на 
пътя до село Тополовец. 
машини копаят канавки-
те, запълват се и дупките. 
Полагането на асфалта 
може де стане през про-
летта на следващата го-

дина.
Усилено се ремонтират 

и сградите на кметства-
та в селата. Поправят се 
покривите, боядисват се 
фасадите, сменят се до-
грами. В село дреновец 
се ремонтират домът за 
стари хора, детската гра-
дина и читалище „Здра-
вец“.

Предстои да бъде са-
нирана и сградата на об-
щинската администра-
ция в Ружинци. Такава 
строителна офанзива в 
общината не е имало от 
много години, коменти-
рат жителите на голямата 
община.

Средствата за ремонта 
са целеви: за пътя - от 
АПИ, а за реконструк-
цията на обществените 
сгради - от кабинета. 
Първите са в размер на 
8 млн. лв., а вторите са 
около половин милион 
лева.

Ударни ремонти в Ружинци

Николай АНТОНОВ

Завърши благоустро-
яването на пътя до черк-
вата „Св. мина“ в Стар-
чево. В участъка до входа 
на храма вече е положен 
асфалт. Така се приключ-
ват ремонтните дейности 
на участъка, който от де-
сетилетия не е обновя-

ван, заявиха от общин-
ската управа в Петрич. 
Черквата „Свети мина“ 
в село Старчево е един-
ствената в Неврокопската 
епархия, чийто патрон е 
този много почитан све-
тец. Ежегодно тя се посе-
щава от стотици вярващи 
от цялата страна, а някои 
от тях нощуват в храма 
за здраве и изцеление в 

нощта срещу празника 
на светеца, припомниха 
от общината. Заради това 
още миналата година об-
щинското ръководство на 
Петрич започна първия 
етап от благоустрояване-
то на пътя с бетониране. 
Сега са асфалтирани по-
следните метри - около 
800 кв. м, до входа на 
храма.

Община Петрич про-
дължава рехабирлитация 
на улици и общинската 
пътна мрежа. В момента 
се работи в селата Кавра-
кирово и михнево, ин-
формираха от общинска-
та управа. В с.михнево 
е извършено фрезоване 
на съществуващата на-
стилка на улицата, която 
е входно-изходна за село-
то, положен е нов асфал-
тов пласт и са почистени 
тротоарите. От години 
насам това първото ас-
фалтиране в селото. В с. 
Кавракирово с нова ас-
фалтова настилка е глав-

ната улица в участъка, 
който започва от стади-
она и продължава покрай 
площада до излизането 
на третокласния път с. 
Първомай - с. Старчево, 
който също е изцяло бла-
гоустроен. Подменен е 
също и около 500 м водо-
провод, за да се избегнат 
евентуални аварии, които 
биха наложили разкопа-
ване на новата настилка. 
Където е необходимо, са 
повдигнати съществу-
ващите улични шахти в 
двете села. 

В момента приключ-
ват предвидените за 2017 

година ремонти на път-
ната и подземната ин-
фраструктура в района, 
обобщава кметът на об-
щината димитър Бръч-
ков. Подменени са общо 
6000 м водопровод в гра-
да и селата. Изкърпената 
и положена нова асфал-
това настилка за годи-
ната в град Петрич е 13 
хил кв. м., а в селата - 12 
хил кв. м. максимално 
бързо се стремим да ре-
монтираме и участъците, 
разкопавани при аварии 
на водопроводната мре-
жа, допълва общинският 
кмет.

До черквата „Св. Мина“ в 
Старчево вече се стига по асфалт

Полагат нова настилка на улици в 
петричките села Кавракирово и Михнево 

Горна Оряховица с дългосрочна програма 
за подобряване качеството на въздуха

Отоплението на домовете с твърдо гориво е основната 
причина за замърсяване на въздуха в повечето градове

Първата символична копка за стартирането на проекта за 
облагородяване на парка направиха зам.-кметът на Стара 
Загора Янчо Калоянов и изпълнителният директор на 
ЙВодстрой 98Й АД Момчил Борисов 
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70% от стажантите на 
„Оргахим“ Ад вече са 
служители на безсрочни 
трудови договори по про-
ект „Нова възможност за 
младежка заетост“, фи-
нансиран по Оперативна 
програма „Развитие на чо-
вешките ресурси“. Тя дава 
възможност на работода-
телите да наемат младежи 
в две основни направле-
ния - стажуване и обуче-
ние по време на работата. 
„Оргахим“ Ад е участник 
в тази програма от 2 го-
дини, като интересът към 
програмата е много голям.

Проектът е шанс за 
придобиване на професи-
онален опит и практичес-
ки умения чрез стажуване 
за период от 6 месеца с 
определен от работодателя 
наставник, води до усво-
яване на знания, умения, 

трудови навици и опит 
по придобитата специал-
ност/професия в средното/
висшето училище, съот-
ветстващи на изисквани-
ята на пазара на труда, 
осигурява реална заетост 
в реалния бизнес, а не в 
сивата икономика.

В „Оргахим“ младе-
жите получават не само 
заплата и осигуровки, но 
и пълен социален пакет 
наравно с другите служи-
тели - ваучери за храна, 
допълнително медицин-
ско осигуряване, карти 
за спорт, подаръчни вау-
чери, интегрират се във 
вътрешнофирмения жи-
вот и за изключително 
кратко време се превръ-
щат в незаменима част от 
екипа. По време на стажа 
се дава възможност на 
служителите да придоби-

ят трудов опит, да развият 
умения за работа в екип 
и кариерно развитие. На 
стажантите се зачисляват 
ментори от компанията, 
които инвестират време 
и усилия да им предадат 
професионални знания и 
да им покажат тънкостите 
на професията.

„За нас Националната 
програма „Нова възмож-
ност за младежка заетост“ 
е идеалният инструмент 
за осигуряване на мост 
между образованието и 
бизнеса, по който да ми-
нат младежите по пътя 
на своята професионална 
реализация“, каза Венцис-
лава Петрова, мениджър 
„Човешки ресурси“ на 
„Оргахим“ Ад.

Заместник-министърът 
на труда и социалната по-
литика г-жа Зорница Ру-

синова посети „Оргахим“ 
Ад като част от двуднев-
ната й работна визита в 
Русе по Оперативна про-
грама „Развитие на човеш-
ките ресурси“. Присъст-
ваха и изпълнителният 
директор на Агенцията 
по заетосттa драгомир 
Николов, директорът на 
Регионалната служба по 
заетостта и други предста-

вители на местното Бюро 
по труда.

От началото на про-
грамния период през 2014 
г. до сега на територията 
на област Русе са инвес-
тирани в знания, умения 
и социални услуги общо 
14 млн. лв. „Община Русе 
и общините в областта са 
едни от добрите ни парт-
ньори по отношение на 

социалните дейности. Те 
предлагат изключително 
качествено развитие на 
социалните услуги, което 
дава своите резултати от 
гледна точка на по-добрия 
живот на хората в реги-
она“, каза зам.-министър 
Русинова, като допълни, 
че Русе е един от градове-
те, в които безработицата 
е рекордно ниска.

Заместник! министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова се срещна със стажантите в компанията

Стажантската програма на „Оргахим“ 
привлича младежи от региона на Русе

Продължение от стр. 6

- Арх. Несторов, как-
ва е оценката Ви за ра-
ботата на общинските 
администрации?

- Към момента не бих 
могъл да дам категоричен 
отговор, тъй като от мое-
то встъпване в длъжност 
са минали едва месец и 
половина, но съм далеч 
от мисълта, че всичко 
е безпроблемно. От ня-
колкото проверки на те-
риторията на Столична 
община се натъквам на 
одобрени проекти, които 
не са в синхрон с наиме-
нованията на действаща-
та нормативна уредба по 
Устройство на терито-
рията. Като пример мога 
да посоча обществена 
сграда, която съгласно 
действащия ПУП след-
ва да бъде реализирана 
изцяло с функциите на 
общественото обслужва-
не, а в конкретния случай 
инвестиционният про-
ект е одобрен за сграда с 
офиси и ателиета, без да е 
изяснено предназначени-
ето на ателиетата - дали 
ще изпълнява обществе-
но-обслужваща функция, 
или индивидуални твор-
чески нужди. За жалост, 
същите са одобрени като 
жилищни обекти.

- Как се справяте с 
незаконните строежи?

- Проблемът с незакон-
ните строежи в голяма 
степен регулярно и сис-
тематично се решава. На 
интернет страницата на 

дНСК е достъпен регис-
тър на влезлите в сила 
заповеди за премахване 
на незаконно строител-
ство. В изпълнение на 
стратегическата цел на 
дНСК за недопускане и 
отстраняване на незакон-
но строителство на тери-
торията на страната ефек-
тивно са изпълнени 240 
влезли в сила заповеди за 
премахване на незаконни 
строежи на територията 
на всички области. Към 
момента са налице над 
400 влезли в сила запове-
ди за премахване на неза-
конни строежи, по които 
са предприети действия 
по изпълнението им.

- Нужни ли са някак-
ви промени според Вас 
в нормативната уредба 
за справяне с проблема?

- Законът за устрой-
ството на територията е 
променян над 70 пъти. 
Всички тези изменения 
до някаква степен са обо-
сновани от това, че ви-
наги обществото налага 
нови норми и ние сме 
длъжни да се съобразя-
ваме с тях, а законода-
телството често върви 
малко след тях. Тексто-
вете, които касаят неза-
конното строителство, 
са регламентирани далеч 
преди ЗУТ и нормите да 
са ясни, стига да се при-
лагат. Появата на неза-
конни обекти е именно 
поради липсата на пре-
вантивния контрол, за-
щото, когато общинската 
администрация извършва 

контрол поне ежеседмич-
но, то тогава ще може да 
се реагира още в нача-
лото на процеса. Трябва 
да има ефективен и по-
стоянен контрол. Бавно-
то администриране също 
има значение. Сроковете 
в закона са достатъчно 
кратки на базата, на която 
всеки съвестен служи-
тел може да си извършва 
перфектно работата. То-
гава няма да говорим за 
незаконно строителство. 
Не трябва да забравяме, 
че в нормите от 2001 г., 
откакто е влязъл в сила 
ЗУТ, думата „узаконява-
не“ не съществува. А ние 
сме длъжни да спазва-
ме закона. Това ни дава 
основание регионалните 
дирекции да осъществя-
ват постоянен контрол, 
свързан с проверката на 
издадените актове от тех-
ническите служби на об-
щините, включително и 
за обектите от I, II и III 
категория.

- Тромавите проце-
дури са проблем за поч-
ти всички участници в 
строително-инвестици-
онния процес. Предвиж-
дате ли някакви проме-
ни в посока облекчава-
не на административна-
та тежест?

- Основните улеснения 
за гражданите и бизнеса 
са премахване на регула-
торни режими, намалява-
не броя на изискуемите 
документи, намаляване 
на размера на таксите, 
съкращаване на сроко-

вете за предоставяне на 
услуги, разширяване на 
възможностите за подава-
не на документи по елек-
тронен път и др. В об-
ществото се коментира и 
дебатира проблемът, че е 
необходим еднакъв брой 
документи за издаване на 
разрешение за строеж за 
обекти от високи катего-
рии и т.нар. „по-малките 
и масови строежи“, което 
поражда необходимостта 
от намаляване на доку-
ментите за малките кате-
гории строежи. Относно 
евентуални изменения на 
нормативната уредба - из-
работването на законите 
е процес и законодател-
ната инициатива е на ми-
нистъра на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството. дНСК е структу-
ра на мРРБ и участва във 
всички комисии, свърза-
ни с облекчаване на ад-
министративния процес. 
Например със Заповед на 
министър-председателя в 
изпълнение на Решение 
№ 496 от 29.08.2017 г. 
на министерския съвет 
за приемане на мерки за 
намаляване на админи-
стративната тежест върху 
гражданите е възстано-
вена дейността на работ-
ни групи за приемане на 
анализ на проблемите, 
възпрепятстващи нара-
стването на инвестициите 
и утвърждаване на спи-
сък с основни проблемни 
области. Представители 
на дНСК участват по 
проблемна област „Разре-

шителни за строителство 
- брой процедури и време 
за тяхното изпълнение“. 
целта е да бъдат разрабо-
тени подробни мерки за 
преодоляване на пречки-
те пред инвестициите в 
проблемната област.

Следва да се отбеле-
жи, че за всички неза-
конни строежи, извър-
шени след 26.07.2003 г., 
отпадна възможността за 
узаконяване. Това обсто-
ятелство значително на-
мали броя на извършва-
ните незаконни строежи 
в страната от по-високите 
категории. С тази промя-
на се наложи възпиращ 
ефект върху незаконното 
строителство в нацио-
нален план. Наблюдава 
се все още тенденция за 
извършване на незакон-
ни строежи от малките 
категории, за които след 
2012 г. компетентността 
за премахване е на кмета 
на съответната община 
по реда на чл. 225-а от 
ЗУТ. Установените неза-
конни строежи от пър-
ва до трета категория 
са незначителен брой в 
сравнение с установени-
те незаконни строежи от 
четвърта до шеста катего-
рия. Най-честите случаи 
на установено незаконно 
строителство са на жи-
лищни и вилни сгради и 
допълващо застрояване 
и по-рядко на сгради за 
обществено обслужване.

- Планирате ли сре-
щи с браншовите орга-
низации и ще си сътруд-

ничите ли с камарите 
на архитектите, на ин-
женерите в инвестици-
онното проектиране и 
т.н.?

- дНСК с готовност 
съдейства на различни 
държавни ведомства, кон-
тролни органи и браншо-
ви организации във връз-
ка с изпълнение на тех-
ните функции. Проведох 
вече среща с Българската 
асоциация на архитектите 
и инженерите консултан-
ти (БААИК). Ние трябва 
да работим ръка за ръка 
както с КСБ, така и с Ка-
марата на инженерите в 
инвестиционното про-
ектиране (КИИП) и Ка-
марата на архитектите в 
България (КАБ). Имах 
възможността да взема 
участие и във форума 
„Устройство на територи-
ята и жилищна политика“ 
в Годишната среща на 
местните власти, която 
се проведе през октомври 
т.г. в курортен комплекс 
Албена.

Предстои скоро да ор-
ганизирам и да проведа 
съвместни срещи и с ос-
таналите организации, 
защото проблемите са 
общи. Ние сме обвързани 
в този общ процес, в кой-
то не трябва да се делим. 

Искам участниците в 
инвестиционния процес 
да разберат, че има орга-
ни - техните сдружения 
и държавата, и че те осъ-
ществяват контрол. Този, 
който не си върши рабо-
тата, ще бъде наказан. 

Арх. Иван Несторов, началник на Дирекцията за национален строителен контрол:

Липсва ефективен контрол върху обектите...

Зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на среща 
с младежите, които ще стажуват в компанията 
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Катя КОСТОВА

цифрова кадастрал-
на карта вече е израбо-
тена за 8 милиона не-
движими имота в Бъл-
гария, което е 40% от 
общия им брой. Това 
обяви зам.-министърът 
на регионалното разви-
тие и благоустройство-
то Валентин Йовев при 
участието си в органи-
зираната в София меж-
дународна конференция 
за геоинформационни 
и пространствени тех-
нологии „Inspire21 - 
дигитална България“. 
Събитието бе органи-
зирано от ГИС Алианс 
по повод отбелязване-
то на „Световен ГИС 
ден 2017“ и в него взеха 
участие около 150 спе-
циалисти от бранша.

На форума той съоб-
щи още, че от създава-
нето на Агенцията по 
геодезия, картография 
и кадастър до сега са 
изработени кадастрални 
карти и кадастрални ре-
гистри за над 3 млн. ха, 
представляващи около 
25% от територията на 
страната. „С добавянето 
на картите на възста-
новената собственост, 
там, където досега няма 
кадастрални карти, за 
урбанизираната тери-
тория този процент ще 
нарасне съществено - до 
70-80%“, уточни Йовев.

Кадастърът е обхва-
нал всички областни 
градове, включително 
София, над 110 града - 
общински центрове, и 
над 700 други населени 
места, стана ясно още 
на форума. „На прак-
тика са останали за до-
вършване множество 
малки населени места 
с незначителен граж-
дански оборот“, обясни 
зам.-министърът. Той 
беше категоричен, че 
този процес трябва да 
бъде ускорен и ако е 
необходимо, да бъдат 
направени промени в 
някои нормативни до-
кументи за използване 

на нови технологии и 
допустими точности, 
особено когато се касае 
за махали, отдалечени 
селища и зони със за-
тихващи функции.

„Всички тези стъп-
ки в кадастралната по-
литика в комбинация с 
евродирективата Inspire 
ще доведат до цялост-
но интегриране на стра-
ната ни в европейската 
общност“, добави за-
местник-регионалният 
министър. Йовев смята, 
че е необходим нов хо-
ризонт за кадастър 2020, 
а може би и за 2030. 
„Трябва час по-скоро да 
се започне изработване-
то на нова едромащабна 
цифрова топографска 
карта в мащаб 1:5000. 
Сега съществуващите 
карти са с актуалност 
от 1985 г. Създадената 
кадастрална карта ще се 
надгражда с така наре-
чените специализирани 
данни и карти, обясни 
зам.-министърът и до-
пълни, че досега спе-
циализирани карти са 
изработени само за зо-
ните и обектите по Чер-
номорското крайбрежие 
- охранителните зони А 
и Б и на обектите в имо-
тите - публична държав-
на и общинска собстве-
ност. По думите на Йо-
вев, е необходимо да се 
изработят и множество 
други слоеве на специ-
ализирани карти - карти 
на така наречената кри-
тична инфраструктура, 
свлачищни райони, води 
и водни басейни, карти, 
касаещи ограничения в 
ползването на имотите 
или инвестиционни на-
мерения в тях. „Всичко 
това ще доведе до една 
пълна информационна 
система на кадастъра, на 
базата на която ще може 
да се взимат много по-
информирани решения 
както от инвеститорите, 
така и от кредитните и 
застрахователните ин-
ституции, от данъчните 
власти и от приходните 
агенции“, подчерта Ва-
лентин Йовев.

ДОКАЗАНО В 
ПРАКТИКАТА

Експертът Хенде-
рик Вестербеек, който 
от 40 години работи в 
кадастъра на Холандия, 
разказа за завършилата 
вече дигитализация на 
всички пространстве-
ни данни за страната. 
На практика това е ста-
нало преди влизането 

в сила на директивата 
INSPIRE на ЕК, задъл-
жаваща всички стра-
ни от Общността да го 
направят. Вестербеек 
разказа и за приобща-
ването на подраства-
щите към тематиката 
и обясни, че центърът 
GeoFort в страната е 
получил признанието 
за най-добрия детски 
музей в света. В него 
посетителите, основно 
ученици, могат да на-
учат всичко за плане-
тата Земя. Вестербеек 
припомни, че в Холан-
дия няма дублиране на 
данни в различните ве-
домства, което улеснява 
ползването им.

Чешкият експерт 
М и р о с л а в  М а т а с 
п р ед с т а в и  въ зм ож -
ностите на софтуерни-
те решения на Bentley 
systems,  свързани с 
пространствените дан-
ни. Някои от тях са раз-
работени в сътрудни-
чество със Siemens и 
дават възможност за 

по-лесна поддръжка на 
електрически и ВиК 
системи. С други пък 
много по-точно в реал-
но време се следи на-
предъкът на различни 
ремонтни и строителни 
проекти.

Александър Кафен-
бергер от германския 
офис на Fujitsu презен-
тира различните диги-

тални възможности за 
съхранение на данни и 
систематизирането им 
за по-лесното им из-
ползване, предлагани от 
фирмата. 

Десислава Димитро-
ва, мениджър в „Давид 
холдинг“, изнесе пред 
аудиторията презента-
ция на тема „дигитали-

зация за интелигентни 
3D градове“. Тя при-
помни прогнозата, че 
през 2030 г. се очаква 
урбанизираните терито-
рии на Земята да се уд-
воят, а само 20 години 
по-късно градското на-
селение да достигне 6,4 
млрд. души. димитрова 
акцентира на факта, че 
вече расте необходи-
мостта от 3D картогра-

фиране. Тя представи 
системи за моделиране 
на реалността и подчер-
та тенденцията за пре-
минаване към изцяло 
безхартиени проекти. 
По думите й, с помощта 
на интернет ще се по-
вишат възможностите 
за интелигентно упра-
вление на активите и 
вземане на решения.

Светослав Захари-
ев от „ТехноЛогика“ 
ЕАД представи финан-
сирания със средства от 
ЕС проект на стойност 
почти 2 млн. евро „Над-
граждане на геоинфор-
мационната система за 
управление на водите 
и докладване“. Негови 
ползватели са Изпъл-
нителната агенция по 
околна среда (ИАОС), 
Екоминистерството, ба-
сейновите дирекции и 
регионалните инспек-
ции по околната среда 
и водите. Той разказа и 
за норвежкия опит в ре-
ализацията на подобни 
начинания.

От Mapex споделиха 
вижданията си за съз-
даване на система за 
споделяне на геоданни 
в България. От фирмата 
подчертаха необходи-
мостта от наслагване на 
информацията и избяг-
ване на дублирането и в 
различните ведомства.

АНГАЖИМЕНТИТЕ 
КЪМ ЕС

На форум стана ясно 
още ,  че  според  ди -
ректива INSPIRE на 
ЕК до 2021 г. всички 
пространствени данни 
в България трябва да 
бъдат хармонизирани и 
достъпни чрез единна 

паневропейска дигитал-
на инфраструктура, за 
да могат специалистите 
от ЕК да взимат реше-
ния за управление на 
околната среда, като из-
ползват данни за транс-
порт, инфраструктура, 
социално-икономиче-
ски характеристики,  
обществено здраве и 
сигурност.

40% от имотите у нас вече 
са с кадастрална карта
Експерти от 3 страни представиха опита си 
на „Inspire21 - Дигитална България“

Кадастърът е обхванал всички областни градове, включи-
телно София, подчерта в изказването си Валентин Йовев

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) изпълнява мащабна обучителна 
програма за работа със специализирана информационна система за кадастрална ин-
формация. В обучителните сесии участие вземат представители на различни общини.

В рамките на световния ГИС Ден посетителите на Capital fort в София можеха да видят 
експозицията от 18 репродукции на карти от периода от XVIII до края на XX век, пред-
ставяща историята на картографията в България, както и европейски карти на Балка-
ните и Османската империя преди разпада й. Много от изложените карти са били в 
частни колекции и не са излагани публично досега.
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Съгласно индикатив-
ната годишна програма 
на Оперативна програма 
„Иновации и конкурен-
тоспособност“ през 2018 
г. ще бъдат обявени про-
цедури за над 400 млн. лв. 
Това съобщи заместник-
министърът на икономи-
ката Александър мано-
лев по време на публично 
събитие за представяне 
на напредъка в работа-
та по програмата. Към 
днешна дата по ОПИК 
са изплатени над поло-
вин милиард лева, или над 
20% от общия бюджет. 
Това са средствата, кои-
то вече са инвестирани в 
българската икономика 
и са достигнали до биз-

неса, каза зам.-министър 
манолев. Той допълни, 
че до момента са склю-
чени общо 1461 договора 
по програмата на обща 
стойност 1,32 млpд. лв., 
голяма част от които са 
в процес на изпълнение. 
Обявените процедури от 
началото на програмния 
период са за 1,57 млрд. 
лв., което е около 63% от 
бюджета на ОПИК. Еки-
път на министерството на 
икономиката е амбициран 
да създаде механизми за 
още по-лесно достигане 
на средствата от оператив-
ната програма до бизнеса 
за конкретни дейности, за 
които анализите показват, 
че има нужда от подкрепа, 

стана ясно по време на 
събитието. По този повод 
сме разработили две ва-
учерни схеми, по които 
средствата ще могат да се 
ползват по много улеснена 
процедура и които, вяр-
ваме, че също ще доведат 
до стимул за малките и 
средните предприятия в 
България, обясни зам.-ми-
нистърът. Едната от тях 
има за цел да се улесни 
достъпът на малките и 
средните предприятия до 
цифрови ноу-хау и техно-
логии, като се предоставят 
стимули за свързване с 

доставчиците на услуги в 
областта на информацион-
ните и комуникационните 
технологии. Предвижда 
се общият й бюджет да 
бъде близо 10 млн. лв., а 
ваучерите да са на стой-
ност от 20 до 50 хил. лв., 
в зависимост от пакета 
дейности, които ще бъдат 
подкрепяни. По другата - 
малки и средни компании 
ще могат да се възползват 
от общо близо 4 млн. лв. 
финансиране, за да изля-
зат на фондовата борса. 
По новата схема ще може 
да се покриват разходи за 

услуги по подготовката на 
компаниите за емитиране 
на ценни книжа и пър-
вичното им предлагане на 
фондовата борса на стой-
ност до 50 хил. лв. под 
формата на ваучер. целта 
на мярката е да се осигури 
още една алтернатива на 
класическите механизми 
за стимулиране на кон-
курентоспособността на 
българските предприятия 
чрез европейски средства, 
а именно вече познатите 
грантово финансиране и 
инструменти за финансов 
инженеринг. 

ИКОНОмИКА

Стартират процедури за над 400 млн. лв. 
по ОП „Иновации и конкурентоспособност“
За по-лесен достъп до средствата от догодина пускат още две ваучерни схеми

Катя КОСТОВА

Изработване на диги-
тални карти на същест-
вуващия бизнес в София 
планира Столична общи-
на. Това обявиха кметът 
на столицата Йорданка 
Фандъкова на дискусия 
„Бизнесът пита кмета и 
директора на Агенцията 
за малки и средни пред-
приятия мариета Заха-
риева“.

Картите ще бъдат на 
български и английски 
език. Едната ще бъде ин-
дустриална и ще показва 
какви производства има 
в София и как са разпре-
делени по различните 
райони на града. На вто-
рата ще има информа-
ция за концентрацията 
на заетите лица и къде е 
съсредоточена работната 
ръка.

И з п ъ л н и т е л н и я т 
директор на Изпълни-
телната агенция за на-
сърчаване на малките и 

средните предприятия 
(ИАНмСП) припомни, 
че за намаляване на ре-
гулаторната тежест се 
променят 60% от услу-
гите, предоставяни от 
министерството на ико-
номиката и второстепен-
ните разпоредители към 
него. Някои услуги ще 
отпаднат, за други ще се 
намаляват изискуемите 
документи и такси, ще 
се съкратят сроковете за 
издаването и служебното 
предоставяне на инфор-
мация.

По информация на 
ИАНмСП вече е готов 
анализът на общо 187 

услуги, предоставяни на 
предприемачите. Пред-
ложени са промени в 
113, като 67 от тях са за 
намаляване на таксите, 
а 21 услуги ще станат 
безплатни.

За 5 услуги и режи-
ми е предложено нама-
ляване на изискуемите 
документи, а 8 напълно 
ще отпаднат. Планира се 
сроковете за изпълнени-
ето да бъде намалено за 
23 от услугите, а за дру-
ги 14 изискуемите доку-
менти администрациите 
да си набавят служебно 
от електронните архиви 
на ведомствата.

Видин ще има още 
един бизнес инкубатор, 
съобщи кметът Огнян 
ценков по време на 
представянето на новото 
начинание във Видин. 
Сегашният работи съв-
местно с Агенцията за 
регионално развитие и 
има функцията да под-
готвя начинаещи бизнес-
мени от града и да обуча-
ва работници по търсени 
специалности.

Новият  инкубатор 
на кадри за бизнеса се 

изгражда от Изпълни-
телната агенция за на-
сърчаване на малките и 
средните предприятия 
по проекта „Трансгра-
нично партньорство за 
насърчаване на заетостта 
и движението на работ-
ната сила“. Партньор по 
проекта е сродна агенция 
от румънския град Кала-
фат, която също работи 
за подпомагането на мал-
кия и средния бизнес.

Предвижда се в новия 
инкубатор да бъдат обу-
чени над 1000 души по 
различни специалности, 
които търсят работа в 
страната и в чужбина. Те 
могат да бъдат не само 
от Видин и Калафат, но и 
от други места. Проектът 
предвижда и организира-
нето на панаир на труда, 
подобен на сегашните 
трудови борси, но с по-
широко участие. На него 
ще си дадат среща ин-

веститори, работодатели 
и кандидати за наемане. 

За нуждите на инкуба-
тора общината определи 
помещения в своя сгра-
да, които сега се ремон-
тират.

В новото звено ще ра-
ботят двама румънци и 
трима българи, едини-
ят от които ще изпъл-
нява ръководни функ-

ции. Нашите служители 
ще бъдат ангажирани с 
организационните дей-
ности, а на румънците се 
предоставя контролната 
дейност. 

Финансирането на 
проекта се поема от ЕС 
чрез Трансграничната 
програма „Интеррег - Ру-
мъния - България“. Стой-
ността му е 452 000 евро. 

За пръв път износът 
на българска продукция 
за Русия се е увеличил 
двойно в сравнение с 
2014 г., когато заради 
санкциите на ЕС и САЩ 
бяха наложени реци-
прочни мерки срещу 
вноса. Това сочат данни-
те на Националния ста-
тистически институт за 
9-те месеца на 2017 г. За 
този период българска-
та индустрия е изнесла 
стоки за 1,129 млрд. лв.

В то р ат а  ст р ан а  с 
двойно увеличен износ 
е Намибия. В края на 
септември той е бил за 
153,8 млн. лв.

Увеличение на екс-
порта има и за други 

страни. За 9-те месеца 
той е нараснал с 12,3% 
и е достигнал 38,598 
млрд. лв. Износът за 
страни от Европейския 
съюз е нараснал с 11 %, 
а за страни извън него 
- с 15.

Вносът за първите 9 
месеца на годината е 
нараснал с 15,8% и за-
едно с транспортните 
разходи е на стойност 
42,8 млрд. лв., става 
ясно още от данните на 
НСИ. 

Правят двуезични дигитални карти на 
производствата в София

Държавата изгражда нов бизнес инкубатор във Видин

Експортът ни за Русия скочи два пъти

Кметът на Видин инж. Огнян Ценков представи проекта 
за изграждането на новия бизнес инкубатор

Едната карта ще показва индустриалната зона, а другата 
- работната ръка
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Официално бе откри-
та новата роботизирана 
линия в завода за кера-
мика на „Идеал Стан-
дарт - Видима“ от Емил 
Караниколов, минис-
тър на икономиката, и 
Торстен Тюрлинг, гла-
вен изпълнителен ди-
ректор на „Идеал Стан-
дарт Интернешънъл“, в 
присъствието на работ-
ници и служители от 
компанията. По време 
на церемонията Торстен 
Тюрлинг заяви: „Рад-
вам се и съм горд да 
бъда тук на официално-
то откриване на нова-
та роботизирана линия. 
Тази инвестиция е част 
от по-дългогодишната 
стратегия за растеж и 
един пример на наши-
те инвестиции тук, в 
България. За двата за-
вода тази година ние 
инвестирахме над 22,5 
млн. лв. - това е доказа-
телство за важността на 

България и тези произ-
водствени предприятия 
в корпорацията.“ 

П р е д и  д а  п р е р е -
же лентата, министър 
Караниколов сподели: 
„Радвам се, че съм днес 
тук. За мен вие сте част 
от една голяма група 
от 9500 души, вие сте 
3200. Сигурен съм, че 
вие сте най-добрите 
от това, което видях, 
и това, което чух. ми-
сля, че всички трябва да 
дойдат тук и да видят 
положителното от това, 
което сте постигнали.“

Обявяването на ин-
вестициите на компа-
нията за 2017 г. бе на-
правено в присъствието 
на икономическия ми-
нистър Емил Карани-
колов, Невена Петкова, 
областен управител на 
Габрово, Божидар да-
нев, изпълнителен пред-
седател на БСК, марга-
рита Попова, зам.-пред-
седател на БСК, Иван 

Иванов, кмет на община 
Севлиево, както и упра-
вленския екип на „Иде-
ал Стандарт - Видима“.

Торстен Тюрлинг, гла-
вен изпълнителен ди-
ректор на „Идеал Стан-
дарт Интернешънъл“, 
каза: „Преди 2 г. компа-
нията започна разработ-
ването на нова страте-
гия с фокус върху расте-
жа и силните страни на 
компанията - и ние при-
лагаме тази стратегия 
с постоянство и гене-
рираме успех. Основна 
част от тази стратегия 
на растежа е да инвес-
тираме в три ключови 
области: технологии, 
иновации и обслужване 
на клиентите. Инвести-
циите в технологиите са 
в производството и днес 
открихме нова техноло-
гична линия. Иноваци-
ите са другият ни фокус 
- ние сме иновационен 
лидер в индустрията. 

България  е  важна 
страна за нас - „Идеал 
Стандарт“ е тук вече 
25 години, ние сме ос-
новен работодател в 
региона, единствената 
страна, в която компа-
нията има две мащабни 
производствени струк-
тури; най-голямото про-
изводство на фитинги и 
керамичен завод, който 
е най-големият в компа-
нията. Отчитайки тази 
значимост и за да под-
крепим нашата страте-
гия на растеж, ние ин-
вестираме тук, в Бълга-
рия. Инвестициите до 
момента са 22,5 млн. 
лв. за двата завода.“ 
Той благодари на целия 
екип на компанията, без 
който всичко това не би 
било възможно. 

В продължение на ка-
заното от Торстен Тюр-
линг ярослав дончев, 
председател на Съвета 
на директорите и из-
пълнителен директор 

на „Идеал Стандарт - 
Видима“ Ад, добави: 
„През юли, по повод 
отбелязване на 25-го-
дишнината на „Идеал 
Стандарт“ в България, 
ние ви обещахме, че 
през месец ноември ще 
споделим с вас за пър-
вата част от инвести-
ционните планове на 
нашата компания. Стра-
тегическите проекти 

включват увеличаване 
на производителността 
и капацитета на заво-
дите, ново оборудване 
за повишаване на про-
изводствената ефек -
тивност, подобряване 
условията на труд. Раз-
бира се, за всеки завод 
поради спецификата на 
производството страте-
гическите инвестиции 
са различни. 

За завода за армату-
ра: по-продължителна 
инвестиция във време-
то - инсталиране на 20 

робота за автоматиза-
ция на шлайф-полирна-
та работа. до момента 
са внедрени 6 робота 
в производството; по-
следно поколение ви-
сокопроизводителен 
CNC машинен център 
за модернизация на ме-
ханичната обработка и 
високопроизводителни 
машини за леене на из-
делията. 

В Завода за керамика 
открихме последните 
инвестиционни проек-
ти: две нови преси под 
налягане; роботизирани 
линии за глазиране - ин-
сталирани са 4 робота и 
промяна на конфигура-
цията на една от пещите 
за изпичане на изделия 
на 2 реда, с което по-
стигаме увеличение на 
капацитета на завода с 
още 250 000 изделия за 
година, с което той дос-
тига общ капацитет до 2 
550 000 изделия.“

ЛИдЕРИТЕ

Министърът на икономиката Емил Караниколов и Торстен 
Тюрлинг, главен изпълнителен директор на ЙИдеал Стан-
дарт ИнтернешънълЙ, режат лентата на новата роботизира-
на линия в Завода за керамика

Стратегическите проекти на компанията бяха обявени 
пред медиите на специална пресконференция

Официалната делегация на посещение в заводите на 
ЙИдеал Стандарт - ВидимаЙ

Заработи новата роботизирана линия на компанията в Завода за керамика

22,5 млн. лв. инвестиции за 2017 г. 
в „Идеал Стандарт - Видима“

След срещата си със 
Съвета на директорите, 
обиколките на заводите 
и откриването на разши-
ряването в завода за ке-
рамика мога да споделя, 
че видях едно изключи-
телно добро дружество, 
дори прекрасно. Това, 
което разбрах, е, че тук 
има много добър екип, 
за което ви поздравявам. 
може би и това е най-
важното. 

За последните 25 го-
дини в дружеството са 
инвестирани над 260 
млн. лв., като ефектът 
от това се вижда. Поз-
дравявам собствениците 
за правилното решение 
да инвестират в Бълга-
рия. Всъщност отварям 
и една скоба - понеже в 

последните дни основна 
тема в България е при-
ватизацията и проверка-
та на раздържавяване-
то, мисля, че много хора 
трябва да дойдат тук и 
да видят какъв е поло-
жителният ефект от при-
ватизацията. да, може да 
го няма на много места, 
но тук го има, за което 
ви поздравявам. За тази 
година в дружеството 
са инвестирани над 22,5 
млн. лв., но това е част 
от една тригодишна про-
грама. 

Искам да ви благода-
ря, че инвестирате и ра-
ботите в България! да ви 
благодаря, че запазвате 
младите хора в Бълга-
рия, и да ви пожелая „На 
добър час!“.

Емил Караниколов, министър на икономиката:

Благодаря ви, че запазвате 
младите хора в България

малко са компани-
ите, които разширяват 
капацитета с иноватив-
ни технологии и се гри-
жат да обучават екипа 
си в нови технологии, 
като по този начин сте 
част от технологичната 
революция, която дви-
жи света. Радвам се, 

че инвеститорът мисли 
в перспектива и успе-
хи в дългосрочен план. 
Радвам се,  че всеки 
път, когато идвам тук, 
виждам нови стъпки 
на развитие. Успех на 
всички, които са анга-
жирани в този страхо-
тен екип!

Божидар Данев, изпълнителен председател на 
Българската стопанска камара:

Вие сте част от технологичната 
революция, която движи света
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„моят дом е моята крепост“ 
или пък „home sweet home“ 
- много изрази можем да под-
берем, за да изразим свърза-
ността си с мястото, на което 
живеем. Какъвто и да е домът, 
колкото и да е голям или ма-
лък, всеки има своето люби-
мо кътче в него. Понякога то 
се разкрива сякаш от само 
себе си още прекрачвайки пра-
га на жилището. друг път се 
изисква малко въображение 
и намеса, за да го създадем. 
Вложените усилия обаче си 
струват, защото оформят едно 
индивидуално пространство, 
което зарежда със спокойствие 
и хармония своя обитател. 
Ако сте новодомец или скоро 
ви предстои преместване или 
преустройство на жилището, 
не пропускайте възможността 
да обособите своя релакс зона. 
Колкото са хората, толкова са 
и вариантите за такова място. 

За да подберете правилно 
своя индивидуален храм у 
дома, дизайнерите дават след-
ните практични съвети. Най-
важно е да визуализирате себе 
си, любимите си дейности и 
предмети, да помислите кое е 

извор на вдъхновение и довол-
ство, какво искате да виждате 
най-често, кое ви кара да се 
усмихвате. Сред отговорите 
ще откриете своя жокер за сво-
ята лична запазена територия.

Не е нужно да заделяте го-
лямо пространство или да от-
немате прекалено от полез-

ната територия на дома, кой-
то делите със семейство или 
приятели, за да я оформите. 
Това може да е малко ъгълче 
у дома, което с подходящата 
мебел, осветление и декорация 
може да превърнем в истин-
ски зареждащо ни местен-
це. Огледайте пространството 

под стълбите, което досега 
смятахте за неизползваемо, 
вдигнете поглед към високите 
тавани в жилището или пък 
към скосяванията от тавана. 

Някъде там може би е вашият 
оазис. Аранжирайте го и го 
ползвайте с любов и благодар-
ност за хармонията, която ви 
осигурява!

ИНТЕРИОР

Как да създадем лична релакс зона в семейното жилище
Едно ъгълче или ниша край прозореца могат да се превърнат в любимото ни място у дома
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Степи, гори, влажни зони 
и тундра - така изглежда най-
новият градски парк „Зара-
дье“ в москва, който бе открит 
по време на честванията на 
870-годишнината от основава-
нето на руската столица. Той 
се намира в непосредствена 
близост до Червения площад 
и се простира върху площ от 
13 хектара. В него има зони с 
изкуствен микроклимат с рас-
тения, които пресъздават при-
родата на Русия.

Впечатляващият проект е 
наречен „див урбанизъм“ и е 
дело на няколко архитектурни 
студиа, начело с американското 
бюро Diller Scofidio + Renfro. 

Огромният парк е създаден 
като част от усилията на град-
ската управа за подобряване и 
увеличаване на местните зеле-
ни пространства. По поръчка 
на главния архитект в москва 
Сергей Кузнецов иновативни-
ят дизайн на парка включва 
редица уникални характерис-
тики, които се открояват от 
традиционните руски паркове. 
За разлика от силно озелене-
ните и симетрични паркове, 
типични за москва, дизайнът 
на „Зарядье“ представя забеле-
жителната натурална природа, 
която избягва обозначаването 
на зоните, характерно за пове-
чето паркове. цялата повърх-

ност на новия парк е озеле-
нена, без алеи и павирани пъ-
теки за пешеходците. Според 
архитектите „дивото“ зелено 
пространство е стратегически 

проект, който има за цел да 
насърчи пълната свобода на 
движение - предлагайки „нере-
жисирано парково изживяване“ 
за посетителите. Според архи-

тект Чарлс Ренфро това е парк 
за Русия, който изважда на 
преден план естествената при-
рода на страната и обединява 
нейните части с града, за да се 

превърне в дизайн, който може 
да се случи само тук. Това 
олицетворява дивия урбанизъм 
- място, където архитектурата 
и ландшафтът са едно цяло. 
За пресъздаването на четирите 
основни микроклимата в стра-
ната - степи, гори, влажни зони 
и тундра, са използвани над 
150 вида растения, системи 
за контрол на температурата, 
симулация на дневна светлина 
и методи за отстраняване на 
вятъра. моделираният климат 
позволява на местните жители 
да използват парка през цялата 
година. Откритите хълмове 
стават забавни склонове за 
шейни през зимата, а пет па-
вилиона осигуряват сянка сред 
зеленото пространство през 
лятото. Има два амфитеатъ-
ра, филхармонична концертна 
зала, мултимедийни атракции, 
научноизследователски цен-
тър, подземна оранжерия и 
зрителна площадка, която е 
издигната на 15 м над река 
москва. В северната част на 
парка в момента се доизгражда 
ледената пещера - инсталация 
с лабиринти, арки и колони, 
покрити с лед. Съвсем скоро 
на територията на „Зарадье“ 
ще се появи и хотелски ком-
плекс, който ще играе ролята 
на свързващо звено между гра-
да и парка.

ЕКСТЕРИОР
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„Зарадье“ - пресечната точка 
между архитектура и ландшафт
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Пловдив, ул. Й11 августЙ № 5 
рекламен офис: 032/634 655, www.katrafm.com

Седмичен хороскоп за периода 20 - 26 ноември

По-разсъдливи и 
водени от здрав раз-
ум ще сте през по-го-
лямата част от новата 
седмица. Нерядко ще 
действате бавно, но 
това пък ще ви пред-
пази от  погрешни 
ходове. Ще се заси-
ли чувството ви на 
отговорност, ще де-
монстрирате повече 

зрелост и солидност. 
Подкрепата на ко-
леги и сътрудници 
ще ви бъде изклю-
чително необходима, 
за да превърнете в 
реалност плановете 
си. Имате нужда от 
нов импулс и свежи 
идеи, за да доведете 
докрай започнатите 
проекти.

Здравият разум 
ще ви води

Склонни сте да про-
явявате смелост и ини-
циативност, които през 
тази седмица може да 
ви възнаградят богато. 
Успехите ви са пряко 
свързани с общуването 
с влиятелни лица, вклю-
чително и извън близко-
то ви обкръжение. до-
бре ще е да помислите 
за повишаване на квали-

фикацията си или обо-
гатяване на знанията. 
Този ход със сигурност 
ще има благоприятен 
ефект върху бъдещо-
то ви развитие. Пазете 
се от загуби! Периодът 
не е подходящ за пре-
дприемане на финансо-
во рискови начинания, 
теглене на кредити или 
даване пари назаем.

Пазете се 
от загуби

Ще ви въвлекат в деба-
ти, в които ще има проти-
вопоставяне на интереси 
между вас и важни за вас 
хора. Недоразумения може 
да възникнат заради несъг-
ласие по чисто финансови 
приоритети, но те може 
да са свързани и с други 
спорни въпроси, на които 
е дошло време да сложите 
точка.

Изградете си правилна 
стратегия! Имате значими 
шансове да преобърнете 
хода на събитията във ваша 
полза, стига да не прекрач-
вате границите на добрия 
тон. Иначе рискувате да 
стигнете до трудно обра-
тим разрив. Прекрасен пе-
риод за разрешаването на 
домашни, семейни, битови 
и имотни казуси. 

Изградете си 
правилна стратегия

Не изпускайте шансо-
вете да подобрите своето 
финансово положение! 
Бъдете смели и дейст-
вайте последователно, 
приемайте модерните 
методи на управление в 
бизнеса си! Въпреки че е 
възможно да претърпите 
някои материални загу-
би, печалбите ще бъдат 
значително по-големи и 

ще приключите работна-
та седмица на плюс. 

Бъдете по-предпри-
емчиви, укрепете пози-
циите си и внимателно 
преценявайте в какво 
точно да инвестирате! 
Периодът е подходящ за 
стартиране на нови про-
екти, но не забравяйте, 
че трябва да довършите 
и започнатите дела.

Седмицата ще ви 
предложи доста въз-
можности за развитие, 
създаване на полезни 
връзки от професио-
нален характер и сре-
щи с нови хора. Ще 
изпитвате удовлетво-
рение от работата с 
партньори, които имат 
сходни идеи на ваши-
те. Подлагайки на ана-

лиз досегашните вза-
имоотношения, ще си 
дадете сметка за по-
зитивите и негативите 
и ще получите повече 
яснота за параметрите 
на сътрудничеството, 
което планирате да 
осъществите. В края 
на седмицата ще се за-
нимавате с финансови 
въпроси.

Нови възможности 
за развитие

Вие сте в прекрасен 
период да трансфор-
мирате социалния си 
статус или имидж в 
по-положителна за 
вас посока. Възмож-
но е на пътя ви да за-
станат добри възмож-
ности, които са след-
ствие на минали ваши 
усилия. Сега те ще ви 
доведат до заслужен 

успех.
Колкото по-бързо 

се адаптирате към 
променящата се об-
становка, толкова по-
лесно ще можете да 
я прецените и да се 
възползвате макси-
мално от нея. дейст-
вайте, бъдете иници-
ативни и ще стигнете 
далеч!

Възползвайте се 
от ситуацията

Не ви е до работа. На-
строени сте романтично 
и ще изживеете незабра-
вими моменти с близки 
до сърцето ви хора. Това, 
което може да препятства 
чувството ви на щастие, 
са прекалено наситените 
ви емоции. Те могат да 
ви подтикнат да изгубите 
мярката и да действате об-
себващо или крайно. Вни-

мавайте! Постарайте се 
да туширате още в нача-
лото подобни негативни 
проявления! Трудно ще 
бъде да се концентрирате 
върху рутинни задълже-
ния, освен ако те не са 
свързани с ваше любимо 
хоби. Частна инициатива 
може да прерасне и да се 
превърне в нова перспек-
тива на развитие. 

Настроени сте 
романтично

добре е да се нау-
чите да цените собст-
вения си труд. От това 
зависи до голяма сте-
пен и подобрението на 
финансовото ви поло-
жение. Периодът е бла-
гоприятен за разгръ-
щане на нови бизнес 
идеи. Бъдете малко по-
активни и не се стра-
хувайте да рискувате! 

Хората, които се зани-
мават с търговия или 
брокерство, ще успеят 
да финализират дълго 
проточили се сделки. 

Към края на седми-
цата всичко, което сте 
сътворили, включител-
но и идеите ви за ня-
кои нови проекти, ще 
започне да става види-
мо и да дава резултати.

Не се страхувайте 
да рискувате

През  тази седми -
цата е уместно да из-
вършите благотворни 
промени. добре ще е 
да започнете да над-
граждате постигнатото 
и да се освободите от 
това, което вече не до-
принася за развитието 
на взаимоотношенията 
ви. Темата за конта-
ктите ви с другите ще 

бъде особено актуална 
през периода и сега ще 
успеете да извършите 
сериозни дела в тази 
сфера.

Смело може да за-
почнете да реализирате 
плановете си в облас-
тта на партньорствата. 
Краят на седмицата не 
е време за изяви в про-
фесионален план.

Време 
за промени

Ще указвате значимо 
влияние на обкръже-
нието, в което се нами-
рате. Вие сте отворени 
за нови идеи, желаете 
промени и ги афишира-
те ясно и високо. Това 
е повод да постигнете 
целите си или поне чес-
то да се оказвате в цен-
търа на внимание. Ще 
привличате енергични 

и инициативни лично-
сти на своя страна и ще 
се справяте успешно с 
конкуренцията.

домашните задълже-
ния ви натоварват по-
вече от обикновено или 
внасят смут в душата 
ви. добрата новина е, 
че сега можете да се 
справите с подобни въ-
проси, стига да искате.

Отворени сте 
за нови идеи

Вашата сила и шан-
сове за успехи сега 
се коренят във въз-
можността да гради-
те лични или делови 
връзки. Те могат да 
ви помогнат да осъ-
ществите по-далечни 
мечти и да разшири-
те хоризонтите си на 
изява. Ще се добере-
те по-лесно до цели-

те си, ако потърсите 
подкрепата от влия-
телни хора. Владейте 
се и не позволявайте 
напрежението да ес-
калира!

Възможни са недо-
разумения с битови 
или имотни казуси, не 
са изключени и евен-
туални премествания 
или ремонти. 

Контролирайте 
напрежението

Няма невъзможни 
неща за всичко, което 
е свързано с вашата 
професионална реали-
зация. Вие сте доста 
изобретателни и сте 
способни да сбъдне-
те и най-смелите си 
мечти с творчески под-
ход, комуникативност, 
гръмки обещания и са-
мореклама. Ако въз-

никнат някакви разо-
чарования, те ще бъдат 
провокирани от ваши 
партньори - лични или 
делови. Вие обаче има-
те достатъчно ресур-
си и лостове, с които 
можете да влияете на 
негативите. Периодът 
е благоприятен за ут-
върждаване на по-ав-
торитетни позиции. 

Няма невъзможни 
нещаБЛИЗНАЦИТЕЛЕЦ

Бъдете смели и 
по–предприемчивиОВЕН

РАК ЛЪВ ДЕВА

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ

КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ

АСТРОЛОГ
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