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3 милиарда лева по ОПРР тръгват към
българските общини през 2018-а
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България се присъедини към Женевската декларация
за устойчиво градско развитие
Близо 1,8 млрд. лв. се инвестират у нас в
проекти за възстановяване на регионите

България се присъедини към Женевската декларация за устойчиво градско развитие и жилищна
политика. Това стана по
време на министерска
среща на 78-ата сесия на
Комитета по жилищно
градоустройство на Икономическата комисия за
Европа (ИКЕ) на ООН,
която се проведе в Конфедерация Швейцария.
В нея участва и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница
Николова. Декларацията
на министрите е ключова
стъпка по пътя към постигането на общата цел - устойчиво градско развитие
и просперитет на градското население в целия
свят. Подходите и начините на прилагане са различни, но трябва да търсим
взаимовръзка и взаимо-

Зам.-министър Деница Николова взе участие в 78-мата
сесия на Комитета по жилищно градоустройство на ИКЕ на
ООН в Женева

действие между тях чрез
хоризонталните теми.
Интегрираният подход е
от решаващо значение за
комплексното решение
на градските проблеми и
насърчаването на потенциала на градовете, коментира Николова. Пред
участниците във форума

тя отбеляза, че България
придоби ценен опит през
последното десетилетие,
който е помогнал националната политика за градско развитие да придобие
ново измерение. Една от
възможностите за прилагане на новия интегриран
подход вече се въведе и

се развива успешно чрез
кохезионната политика на
ЕС и различни интегрирани механизми. По време
на срещата зам.-министърът подчерта, че градското развитие и устойчивите
градски стратегии формират основата на регионалната политика, която
следва да бъде ориентирана към балансирано териториално развитие.
Полицентричното и балансирано териториално
развитие е изключително
важно за България и също
е един от основните въпроси, включени в Пакта
от Амстердам - основния документ, свързан с
изпълнението на Градския дневен ред за ЕС.
България допринася за
изпълнението на Градския дневен ред за ЕС,
като участва в 4 партньорства, обхващащи темите
за градска мобилност, цифров преход, адаптиране
към климата и иновативни и отговорни обществени поръчки, каза още
Николова.
Тя изтъкна, че за МРРБ
е важно да се положат повече усилия за постигане
на балансирано терито-

риално развитие, за да
се намалят негативните
демографски и икономически характеристики на
българските региони. В
този контекст успешно
съчетаваме финансиране от Европейския съюз,
заеми от международни
институции, национални ресурси и финансови
инструменти, подчерта
заместник-министърът.
За периода 2014-2020 г.,
в рамките на ОП „Региони в растеж“ като част от
основната инвестиционна
програма за градско развитие, в България приблизително 1,8 млрд. лв.
се инвестират в градовете
въз основа на 67 интегрирани плана за градско възстановяване и развитие.
Дванадесет програми за
европейско териториално
сътрудничество също ни
подкрепят да постигнем
целите за устойчиво градско развитие чрез достъп
до ресурс от над 2 млрд.
лева - за да осигурим добре свързани и безопасни
периферни региони чрез
създаване на растеж и работни места, справяне с
изменението на климата и
енергийната зависимост,

намаляване на бедността
и социално приобщаване.
Повече от 360 млн. лв. са
предвидени за изпълнение на проекти за градско
развитие чрез финансови
инструменти, които ще
осигуряват нисколихвени
заеми в различни области,
като градска мобилност,
социално приобщаване,
сигурна и атрактивна
градска среда, култура и
спорт.
С приемането на декларацията се отбеляза 70-годишнината от създаването
на Комитета по жилищно
градоустройство на Икономическата комисия за
Европа на ООН. Събитието събра на едно място министри, отговарящи
за въпросите, свързани с
градското развитие, като
предостави възможности
за обмен на опит и възгледи на високо равнище
относно напредъка и предизвикателствата, свързани с прилагането на международни споразумения.
Сред тях са Дневният ред
за устойчиво развитие за
2030 г., Новият дневен ред
за градовете и Женевската
харта на ООН за устойчива жилищна политика.

След дебати

Бронзова къща превръща мястото на мавзолея в артзона за година
Худ ож е с т в е н а и н сталация „Бронзовата
къща“ ще бъде изградена на мястото на разрушения мавзолей на Георги Димитров в центъра
на София, реши Столичният общински съвет.
Произведението ще бъде
монтирано за периода
януари-декември 2018
г. и с него столицата ще
посрещне председателството на Съвета на ЕС.
Артинсталацията е подарък на страната ни от
Австрия, която ще поеме финансово и нейния
монтаж. Замисълът е
артсградата да се превърне в международно
разпознаваем символ на
българската столица и
да се открие в навечерието на Българското председателство на ЕС.
Автор на произведението е скулптoрът Пламен Деянофф. Идеята
му за „Бронзовата къща“
възниква преди 12 години. За този период тя
еволюира в творчеството на българо-австрий-

ския художник Пламен
Деянофф. Това е неговият най-мащабен, найизвестен и най-комплексен проект, вдъхновен от
традиционната българска архитектура, в който участват много европейски музеи, държавни
институции, фондации,
галерии, колекционери,
меценати и специалисти в сферата на съвременното изкуство, историята, архитектурата и
урбанистиката. „Бронзовата къща“ е най-голямата скулптура и ще
е произведена изцяло от
масивен бронз. Тя е висока 14 м, а основата й е
с размери 7 х 7 м. Ще се
състои от повече от 1000
ръчно отлети и обработени масивни бронзови
елемента.
Скулптурата е функционален архитектурен
обект. Във вътрешното
пространство на сградата ще има зала, отворена
за широката публика.
В нея се предвижда да
има сцена за събития

от различен характер
- концерти, театрални
представления, изложби,
конгреси или други мероприятия с представителен характер. Община София ще използва
„Бронзовата къща“ за
своя ежегоден културен
календар.
Пламен Деянофф е
роден през 1970 г. във
Велико Търново. Работи
и живее във Виена и Велико Търново. Завършва Националната худо-

же ствена академия в
София, след което учи в
Pratt Institute, Ню Йорк.
През 1997 г. завършва
Akademie der bildenden
Kunste във Виена с магистратура по скулптура при проф. Микеланджело Пистолето. През
последните 20 години
Пламен Деянофф има в
биографията си над 300
изложби, от които 60 са
самостоятелни.
При представянето на
проекта си пред експер-

ти авторът разкри, че е
избрал за образец „Хрельовата кула“ в Рилския
манастир, защото според него тя е чудесен
пример за постиженията на средновековната архитектура на България. Деянофф вече е
показвал елементи от
„Бронзовата къща“ по
цял свят - от биенале в
Шанхай през изложби в
Европа и Америка. По
време на обществените обсъждания проек-

тът срещна и критики.
Според експерти техническо и конструктивно
решение за това предложение още няма, липсвало и предвиденото в
законите градоустройствено решение. Освен
това теглото на Бронзовата къща може да надхвърли десетина тона, а
за временен (преместваем) обект не би трябвало да се изливат носещи многотонова тежест
основи. Специалистите
смятат, че би било добре да има официална и
публична информация
за финансирането от Австрийското посолство и
Столична община, а за
визията на площад „Ал.
Батенберг“ е нужно да
се проведе широка обществена дискусия и да
се намери едно трайно
решение.
Още за ремонтите и
подготовката на столицата за европредседателството на стр.
12-13
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Европейската комисия одобри 739 млн. лв.
за изграждане на АМ „Струма“
628 млн. лв. са от Кохезионния фонд, а останалите са национално съфинансиране
Европейската комисия одобри проекта за
изграждане на 40 км от
автомагистрала „Струма“ в участъците Благоевград - Крупник, Кресна - Сандански и тунел
„Железница“.
Общата стойност на

отпуснатите средства от
Кохезионния фонд на
ЕС е 628 млн. лв. Националното съфинансиране е в размер на 111
млн. лв., съобщиха от
Транспортното министерство.
Ст р о и т е л с т вото н а

Лот 3.1 „Благоевград
- Крупник“ ст артира
на 31 август 2017 г. и
в момента е в начален
етап на изпълнение. На
20.09.2016 г. започнаха
строителните дейности
н а Ло т 3 . 3 „ К р е с н а
- Сандански“ и напре-

дъкът на обекта скоро
ще достигне 50%. В момента се провеждат обществените поръчки за
изграждането на тунел
„Железница“ с прогнозна стойност 250 млн. лв.
Участъкът е разделен
на три лота, а срокът

за изпълнението им е 3
години. „Завършването
на магистралата не само
ще облекчи изключително натоварения трафик в района, но и ще
подпомогне значително
развитието на Югозападна България. Срокът

за завършването на лота
е до 2019 г., но е възможно строителите да
приключат работа още
през 2018 г., ако се запазят темпото и контролът, които наложихме“,
заяви наскоро премиерът Бойко Борисов.

дО КРаЯ На ГОдиНата

Още един милион за ремонти на улици в крайни квартали на София
Катя КОСТОВА
О щ е ед и н м и л и о н
лева ще бъдат инвестирани в София от общината до края на годината за ремонти на малки
улици в крайните квартали на града. Това реши
Столичният общински
съвет при приемане на
преразпределение на бюджета на столицата.
Отчетено бе, че от перото в градската хазна за
отчуждаване и изкупуване на имоти са налични
9 млн. лв. В тази връзка
СОС реши 6 млн. лв.
да отидат за метрото,
а друг един милион - в
поправка и изграждане
на осветление, както и в
почистването на речни
корита, уточни финансовият зам.-кмет на столицата Дончо Барбалов.
Зам.-кметът по транспорта Евгени Крусев заяви, че все още не е платено на фирмите, изпъл-

няващи в момента ремонти и довършителни
работи по булевардите
„Дондуков“, „Монтеви-

планирано да се пусне
движението по него.
Столичният кмет Йорданка Фандъкова отново

Движението по бул. “Дондуков№
, който все още се
ремонтира, ще бъде пуснат на 20 ноември, обявиха
от общината

део“ и „Каблешков“. Той
гарантира приключването на ремонта на бул.
„Дондуков“ в центъра
да стане не по-късно от
20 ноември, за когато е

заяви пред общинските съветници, че няма
да има компромиси към
фирмите, които не спазват крайните срокове
за изпълнение на по-

Превръщат ул. „Гоце Делчев“ в Банско
в атрактивна пешеходна зона
Николай АНТОНОВ
Започнаха строително-ремонтните работи
от третия етап на рехабилитацията на една
от най-атрактивните
улици в Банско - „Гоце
Делчев“, съобщиха от
общината. Участъкът
се намира между ул.
„Отец Паисий“ и „Хаджи Вълчо“. Предвижда
се пространството да
бъде оформено в същия
архитектурен стил, както останалата вече рехабилитирана част от
улицата.
„На практика тази
улица се превърна в любимо място за разходка
на жителите и гостите
на нашия курорт“, ко-

ментира кметът на Банско Георги Икономов.
Той припомня, че по искане на жителите й тя
е оформена като пешеходна зона с детски площадки, зелени площи,
алеи и зони за отдих.
„Планираме последният
етап от изграждането
й да завърши през пролетта на 2018 г., когато предвиждаме да започнем с втория етап
от рехабилитацията на
още една от ключовите улици в града, също
пешеходна зона - улица „Пирин“ - допълва
кметът. - Отделили сме
необходимите средства
от общинския бюджет.
Грижата за естетическия облик на значими
места от града е един от

приоритетите ни като
туристическа дестинация“, заявява Икономов.
При започналите ремонтни дейности ще
бъде извършена подмяна на водопроводната и
канализационната мрежа на ул. „Гоце Делчев“,
тя ще бъде подравнена
и ще се положи нова
настилка. Ще се оформи
също съществуващият
открит канал с изграждане на водни ефекти.
Планира се още подмяна на уличното осветление, озеленяване и
изграждане на кабелен
колектор за разпределителната електрическа
и съобщителна мрежа.
Общата стойно ст на
предвидените дейности
е 595 000 лв. без ДДС.

ръчките и работят некачествено. „В момента
се правят огледи и текат
процедури по приемане
на обектите. цялостните
ремонти предизвикват
сериозни затруднения
за гражданите и веднага
щом е възможно, пускаме движението, което не
означава, че проектът е
завършен, приет и раз-

платен“, каза кметицата.
В последните години санкциите, които са
наложени на строителните фирми, са 2,7 млн.
лв. „Глобяваме всички
фирми без изключение“,
каза Фандъкова и допълни, че се контролират и
надзорните фирми, следящи изпълнението на
строежите и ремонтите.

Относно бюджета на
общината за 2018 г. финансовият зам.-кмет на
столицата Дончо Барбалов заяви, че предстои
по ресорните комисии
всеки да представи приоритетите си за работа.
До края на ноември той
се надява, че нужните
пари за следващата година ще бъдат ясни.
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3 милиарда лева по ОПРР тръгват към
ЕК с висока оценка за изпълнението на оперативната програма
Катя КОСТОВА
През следващата година се очаква да бъде
обявен за кандидатстване
целият ресурс по Опера-

тивна програма „Региони в растеж 2014-2020“,
който е на стойност малко над 3 млрд. лв. Това
обяви зам.-министърът
на регионалното развитие и благоустройството

и ръководител на Управляващия орган на ОПРР
Деница Николова на десетото заседание на Комитета за наблюдение на
оперативната програма,
където отчете успешното

й изпълнение.
Вече са договорени
65% от ресурса, или около 2 млрд. лв. Разплатени са 20% от средствата
по сключените договори. Николова отчете още,

че са стартирали редица
проекти по интегрираните планове за градско
развитие в 39-те големи
града на страната. Сключени са и много договори с 28-те по-малки

общини - бенефициенти
по проекти, свързани с
енергийна ефективност
на многофамилните и
публичните сгради, модернизация на професионалното образование,

Стартира кампания „Моят град е моята крепост“
МРРБ планира да
проведе образователноинформационна кампания на тема „Моят
град е моята крепост“,
в която деца от отделните общини и области
на всички български
региони ще се състезават, показвайки своите

знания за историята,
бъдещето и настоящето на техните градове.
„целта е не просто да
привлечем интереса на
младите и техните родители, но и да покажем как с провежданата
регионална политика,
свързана в максимална

степен с полагането на
грижи към подрастващото поколение, помагаме младите български
граждани да о стават
по родните си места“,
обясни ресорният министър Николай Нанков. Той подчерта, че
кампанията комуники-

ра с една от основните
цели на правителството
за балансирано развитие на регионите и ще
започне да се изпълнява още в началото
на 2018 г. с подкрепата
на Оперативна програма „Региони в растеж
2014-2020“.

Министър Николай Нанков:

Свищов е сред отличниците по ефективно
управление на евросредства

Свищов разполага със
17 млн. лв. по линия на
управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.
Те са за инвестиции в
градската среда, подо-

бряване на образователната инфраструктура и
обекти на публичната
инфраструктура, чрез
които ще се промени
обликът на града. Това
съобщи министърът
на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков

при посещението си в
града. Общината е сред
бенефициентите, които
най-бързо, качествено и
ефективно управляват
средствата от европейската солидарност, каза
още министърът.
Той откри ремонтираната сграда на отдел
Министър Николай Нанков откри 4 обновени проекта в Свищов по ОПРР

„ Ф и н а н с о в “ . Р е ко н струкцията й е част от
публичната инвестиционна програма в града и
е реализирана с инвестиция от близо 415 хил.
лв. по проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура
в град Свищов“.
С тези средства са
извършени вътрешни
ремонтни работи, доставени и монтирани са
PVC прозорци и алуминиеви врати, положена е топлоизолация на
външни тухлени стени,
ремонтиран е покривът,
монтирани са водосточни тръби и казанчета.
Доставени са водогреен
котел и радиатори, както
и устройство за придвижване на инвалидни
колички по стълбища.
Подменена е осветителната уредба и пожароизвестителната инсталация.
Освен „Финансов отдел“ обект на реновиране по проекта на обща
стойност 2,4 млн. лв.
са административната
сграда на община Свищов и сградата на звено

„Култура и Общинско
радио“.
При посещението си
в Свищов Николай Нанков откри също и обновените с финансиране
от оперативната програма парк „Радост“ и цДГ
„Васил Левски“.
С п оч т и 3 3 0 х и л .
лв. паркът е обособен
в зони за отдих на открито, игри, спорт, развлечения и социални
контакти. С приблизително 372 хил. лв. са
направени вътрешните
ремонти по сградата и
покривната конструкция в цДГ „Васил Левски“. Те включват смяна
на дограмата, монтиране на плоски селективни слънчеви колектори,
оформяне на паркови
пространства и др. Детската градина е част от
проекта „Обновяване
на обекти на образованието в община Свищов“, който е на обща
стойност 2,4 млн. лв. и
включва също ремонт
на цДГ „Радост“ в града и ОУ „Св. св. Кирил
и Методий“, с. Овча могила.
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българските общини през 2018-а
свързаността в регионите.
Една от най-успешните
мерки е по линия на рехабилитацията на републиканската пътна мрежа, където са договорени 100%
от разполагаемия ресурс.
На 87% е договорен и ресурсът по мярката за модернизация на учебните
заведения в страната, на
98% - финансирането на
мерки за енергийна ефективност в по-малките населени места. През следващите месеци се очаква
и е необходимо обемът на
сертифицираните разходи
да нарасне в пъти.
Деница Николова съобщи, че през следващата
година ще бъде осигурена
възможност за инвестиране на 174 млн. лв. за
изпълнение на проекти,
свързани с мерки за деинституционализация на
възрастни хора и хора с
увреждания и за подкрепа
на туристическия сектор.
По-малките общини ще
могат да търсят допълващо финансиране по мерките за енергийна ефективност. В сектор „Здравеопазване“ предстои да

започне и изпълнението
на мярката за модернизация на спешната помощ в
цялата страна.
„2018 г. е ключова за
изпълнението на програмата, по която трябва да
покажем изпълнение на
конкретни цели“, напомни още ръководителят на
Управляващия орган на
ОПРР.
Началникът на отдел
Главна дирекция „Регионална и урбанистична
политика“ в ЕК Аурелио Сесилио, отбеляза,
че ОПРР 2014-2020 г. се
развива много добре по
отношение на усвояване
на средствата, и подчерта
важността на програмата
в изпълнение на кохезионната политика на ЕС,
която има за цел да подобри условията за живот
на гражданите и да намали социалните неравенства между България
и страните от ЕС, както
и вътрешните различия
между регионите. Според
него България ще има добра възможност по време
на шестмесечното председателство на Съвета на

ЕС да покаже своя успех и напредък, свързан
с постигане на тези цели,
както и какво въздействие
има кохезионната политика върху икономиката
и социалния напредък в
страната. По думите му,
изпълнението на програмите е от изключително
значение за бъдещето на
кохезионната политика в
ЕС след 2020 г. и само с
успешно изпълнение на
инвестициите ще можем
да аргументираме бъдещото си участие в нея.
„България постигна голям
напредък най-вече по отношение на политиката за
деинституционализация
на децата в риск, но още
трябва да се работи, за да
се забрави въобще този
проблем - каза Сесилио.
- Три четвърти от българското население живее в
градовете. Затова значителна част от програмата
е насочена именно към
тях. Разработваме услуги,
подобряваме условията
на живот и икономическо
развитие на тези центрове“, добави еврочиновникът.

Кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов:

Усвоихме над 65% от договорените
пари по Приоритетна ос 1
в растеж 2014-2020“ с
размер на договорените средства по Приоритетна ос 1 над 65%.
Очаква се до края на
годината процентовият
ръст да достигне 80%.

ОбЩеСтВеНа ПОРЪЧКа

С над 44 млн. лв. рехабилитират
третокласни пътища в Южна България
Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира
обществена поръчка за
избор на изпълнители
за рехабилитацията на
65,5 км третокласни пътища в Южна България.
Проектите ще се финансират по ОП „Региони в
растеж 2014-2020“. Основно ще бъдат ремонтирани 27 км от път III866 Смолян - Стойките
- Широка лъка, 26 км
от път III-507 Кърджали - Мост - Манастир и
над 12 км от път IІІ-109
за Мелник. Офертите
на кандидатите ще се
приемат до 17.30 ч. на 4

януари 2018 г.
Общат а прогнозна
стойност на обществената поръчка е над 44
млн. лв. без ДДС. Тя е в
3 обособени позиции:
Обособена позиция 1:
Лот 24 Път III-866 Смолян - Стойките - Широка лъка, от км 8+225,53
до км 11+557,32 и от км
26+600 до км 50+484,86,
с обща дължина 27,217
км, област Смолян.
Индикативната стойност на заданието е 23
272 164 лв. без ДДС;
Обособена позиция 2:
Лот 25 Път IІІ-109 І-1 Мелник, от км 0+528 до

км 12+815, с обща дължина 12,287 км, област
Благоевград.
Индикативната стойност на заданието е 7
368 660 лв. без ДДС;
Обособена позиция
3: Лот 26 Път III-507
Кърджали - Мост - Манастир, от км 0+055 до
км 26+109, с обща дължина 26,054 км, област
Кърджали.
Индикативната стойност на заданието е 13
723 157 лв. без ДДС.
Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 15 месеца.

ЕТАЛКОМ ИНВЕСТ
Кметът на община
Благоевград д-р Атанас
Камбитов участва в десетото заседание на Комитета за наблюдение
на ОП „Региони в растеж 2014-2020“. Беше
представено и обсъдено изменение на критериите за подбор на
операции по процедура
„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014-2020“ по
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие на
ОПРР“. По тази точка
Камбитов изрази становище по предложените
изменения, като под-

черта, че голяма част
от тях вече са реализирани в община Благоевград. Той допълни,
че тези изменения биха
били нецеле съобразни предвид договорените 61% от бюджета
на Приоритетна ос 1.
На заседанието стана
ясно, че всички отправени препоръки от кмета Камбитов и община
Благоевград в становище до Националното
сдружение на общините ще бъдат разгледани
и взети под внимание.
Бе отбелязано, че към
този момент община
Благоевград изпълнява
успешно ОП „Региони

ВНОСИТЕЛ НА ПЪТНИ БИТУМИ
ПРОИЗВОДСТВО НА НИС ПАНЧЕВО

ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРАНИ
БИТУМИ:

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

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

www.metalcominvest.com;
office@metalcominvest.com; тел.: +359 73 881608
www.metalcominvest.com
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ИНТЕРВЮ
Прецизните координати са от изключително
значение при кадастралните и геодезическите
измервания, а също и в земеделието, където всеки
сантиметър е от значение

Мрежата 1Yocto е сертифицирана от
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
според критериите на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството

Инж. Николай Нестеров, изпълнителен директор на Българска геоинформационна компания 1Yocto:

Горди сме, че родна компания подобрява
прецизността на сателитните навигации
Строителството, геодезията и проектирането са основните отрасли, в които нашата система намира приложение
Разговаря
Елвира ГЕНОВА
- Г-н Нестеров, поводът
за нашия разговор е информацията за наземна система за прецизна сателитна
навигация в реално време,
която заработи в България.
Разяснете малко повече за
тази система 1Yocto и значимостта й за българския
бизнес.
- Н а з е м н ат а м р е ж а з а
прецизна GNSS навигация
представлява съвкупност от
GNSS станции, разположени на дадена територия (в
случая територията на България), и сървър за обработка на данни. Всяка една от
станциите изпраща координатите си в реално време до
сървъра, след което клиентът
посредством специализирано
GNSS устройство се свързва
със сървъра и използвайки
собствените си автономни
координати и координатите
на най-близките референтни
станции, получава корекции,
чрез които позицията му се
изчислява до сантиметър.
Конкретно 1Yocto се състои от 42 станции и сървър
в София. По-голямата част
от станциите са свързани с
интернет по два независими
канала, така че да се осъществи непрекъсната свързаност и да не се получават
т. нар. дупки в покритието на
мрежата.
На сървъра се използва
специализиран софтуер, който непрекъснато следи качеството на сигнала на клиентите и на референтните
станции и изчислява прецизни координати.
- В кои сфери на живота
и бизнеса е важно допълнителното прецизиране на
географски координати?
Къде е практическото й
приложение?
- Прецизните координати
са от изключително значение в областта на геодезията,

И н ж . Н и кол а й
Нестеров има повече от десетгодишен
опит като ръководител в областта на
пространствените
технологии. Кариерата му започва в
Метрисис като специалист по измервателно оборудване и
се развива до мениджър в компанията.
Бил е главен мениджър в СмартБул.
НЕТ, преди да поеме
отговорността на
изпълнителен директор в 1Yocto. Към момента отговаря за
оперативното ръководство на компанията, разработването на нови продукти
и услуги и технологичното развитие на
мрежата. Има специализации и професионални квалификации като инженер
в Лайка Геосистемс
в Швейцария и сертификат за работа
с платформата за
управление на GNSS
мрежи Лайка Spyder.
строителството, земеделието.
Практическото приложение е
на практика безкрайно - било
то при кадастрални геодезически измервания, прецизно
земеделие, където всеки сантиметър е от значение, дори
при автономните превозни
средства, където е бъдещето.
- Колко голяма е зависимостта на обществените
услуги и бизнеса в нашата
страна от геоинформационните технологии? А каква
е корелацията в Европа
например?
- Живеем във време, в което всичко и всички зависим
от геоинформационните тех-

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

нологии, независимо дали
говорим за работен процес,
или свободно време. В този
ред на мисли смятам, че има
необходимост от подобряване и допълнително автоматизиране на някои все още
тромави процеси, особено
що се отнася до обществените услуги. Бизнесът, от друга
страна, считам, че е на доста
добро ниво. Като сравнение
с Европа - има сектори у
нас, където интегрирането на
геоинформационните технологии е на по-високо ниво, и
други, където имаме на какво да се учим.
- Защо технологичната
система, която сте разработили, е от критична важност в областта на геодезията, земеделието, проектирането, строителството
и логистиката? Дайте примери за приложението й
по-конкретно в сферата на
строителството!
- Защото всеки един от
тези сектори се нуждае от
прецизни координати, за да

изпълнява дейността си бързо, гладко и без грешки.
Строителството е един от
о сновните отрасли, където нашата система намира
приложение. Ще дам кратък
пример. Доскоро за измерване на координатите на една
точка на строителен обект
бяха необходими няколко
стъпки: Първо, оптичният
инструмент (тотална станция, теодолит) трябва да се
инсталира на триножник, да
се хоризонтира и да се провери точността му, след това
трябва да се измерят няколко
познати вече точки около
него, за да се позиционира в
пространството. Едва тогава
би могло да се измери нужната точка.
П о с р ед с т в ом 1 Yo c t o и
използването на компактен
подвижен GNSS приемник
измерването става за секунди. Приемникът се позиционира върху точката и се
натиска бутон. Точката вече
е измерена и продължавате
към следващата.

- Сертифицирана ли е
мрежата на 1Yocto според
критериите на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството? Колко време отне
този процес?
- Да, мрежата е сертифицирана от Агенцията по геодезия, картография и кадастър според критериите на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Процесът отнема около месец за проверка
на документите и данните.
- Агенцията по геодезия,
картография и кадастър по
какъв начин ще се ползва
от системата за сателитна
навигация?
- Удостоверението, издадено от АГКК, позволява
геоде зиче ските точки да
се определят с помощта на
1Yocto. Гарантираме абсолютната точност и надеждност на данните, които получават ползвателите на системата.
- Има ли перспективи
за разширяване или надграждане на въпросната
система? Какви са възможностите?
- Основната перспектива и
област, в която желаем да се
съсредоточим сега, е 24-часова поддръжка на техниката
и експертното решаване на
всички възникнали с нея въпроси.
Като възможност за надграждане постепенно ще въведем поддръжката на всички спътникови системи в
цялата мрежа на 1Yocto, което ще позволи около 40%
повече спътници за позициониране. Това значи много
по-висока прецизност на данните и много по-бързото им
получаване.
- Каква е следващат а
стъпка, към която се е насочил екипът, разработил
1Yocto? Имате ли вече ново
предизвикателство?
- Предизвикателствата са
много, на първо време сме
изцяло отдадени на 1Yocto
като продукт и непрекъснатото му подобряване и развитие. По-нататък целим интегрирането на услугата в
нови и неочаквани пазарни
ниши. Също интегрирането
на други продукти на Мапекс
и в 1Yocto, както и предоставянето на цялостни решения,
от които ползвателите на
системата се нуждаят.
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МЛАДИТЕ В БРАНША
Инж. Ренета Стоянова, дизайнер:

Работата ме кара да съм жадна за
все по-нови и интересни пространства
Всеки проект е запечатан в съзнанието ми до най-малката подробност, което се постига с педантизъм към детайла
- Защо избрахте да се реализирате в България?
- Защото прекалено обичам
страната си, а и е въпрос на
приоритети. Родена съм тук,
избрах български университет,
работих в български фирми
и напук на разрастващата се
икономическа криза през 2008
г. реших да изляза на пазара.
Исках да докажа на себе си
най-вече, че работа има и ще
има в България, та дори и във
време на финансово сътресение в държавата (когато 70%
от бизнеса преустанови дейността си), стига да знаеш как
и къде да я търсиш. Радвам се,
че в нашия бранш се увеличава
броят на колегите с всяка изминала година. Това говори, че
има търсене и предлагане. За
мен е радващо, че все повече
хора се интересуват от интериорен дизайн като услуга, и
това, разбира се, се дължи на
високото качество, което предлагат българските студия за
дизайн.
- Какви са трудностите, с
които се сблъсквате във Вашата работа?
- Трудностите във всеки бизнес са от материален характер.
Особено когато работиш с няколко екипа по един проект.

Ренета Стоянова е родена на 4 октомври в
Гълъбово (обл. Стара Загора). От дете мечтае
да се занимава с моден дизайн. Страст и хоби
и досега са й рисуването, handmade products
и музиката. Родителите й я подготвят за
юрист от малка, но това е последното нещо,
с което тя иска да се занимава. В годината на
кандидатгимназиалните изпити се записва
тайно на изпити по рисуване за паралелка
„Моден дизайн“, но поради стеклите се обстоятелства не стига до изпита. Налага се
да завърши специалност „Мениджмънт на
дребен и среден бизнес“ в родния си град. През
2001 г. кандидатства и е приета в Лесотехническия университет, специалност „Дървообработване и производство на мебели“.
През 2005 г. завършва бакалавърска степен и
специализира задочно „Производство на мебели“. Паралелно с обучението си работи в
няколко мебелни фирми, занимаващи се както
с производство на корпусна мебел, така и с
маркетинг на италиански мебели и осветление. През 2008-а регистрира свое име REJIN, с
което работи и досега.
Работата ми е свързана не само
с проектиране на пространства
и производство на мебели, а
и с контрол и менажиране на
проекти, което само по себе си
означава, че се налага да съм
буферът заради една-единствена цел - качество без компромис. Дейността ми е уникално
интересна и разнообразна и

я върша с удоволствие, което
по-скоро я превръща в хоби
и ме кара да съм жадна за все
по-нови и интересни пространства. Живея с проектите си и
те с мен! Всеки един от тях
е запечатан в съзнанието ми
до най-малката подробност, а
това се постига с педантизъм
към детайла. Когато възникнат

ПРОеКти

трудности, а те са неизбежни, честно казано, се радвам,
защото това кара мозъкът ми
да работи на друга честота.
Проблемите по-скоро ги приемам като предизвикателства,
а не като трудност. За мен ако
няма затруднения в една работа, значи, че нещо наистина не
е наред.

- В каква обществена кауза във Вашия град бихте се
включили?
- Във всяка една, която е по
силите ми да изпълня. Бих застанала зад всяка обществена
кауза и не само в града, в който
съм родена, или в този, в който
живея и отглеждам детето си.
Участието ни в инициативи
говори за нас като гражданско
общество, респективно силно
или слабо е то.
Имам афинитет към теми,
свързани с най-малките и найвъзрастните хора. Именно те
имат най-голяма нужда от нас,
работещото звено. Иска ми се
да не бъдем добри само преди
големи християнски празници.
Има толкова много неправителствени организации, който работят целогодишно по безброй
каузи, сред които „Подари...“,
„Посещавай...“, „Зарадвай...“,
„Стани...“, и още много, много
такива. Всички те водят до найголямата награда - УСМИВКАТА на нечие лице! Искрено се
надявам и ще съм много щастлива, ако мога на повече подрастващи да предам опита си
и да успявам да ги мотивирам,
защото всеки задължително
трябва да преследва мечтите си
и заслужава да се развива.
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Как да се противодейства на дъмпинговите
Арх. Георги Савов, член на РК на КАБ - София - Нова:

Нужни са критерии за обема
и съдържанието на заданието

Този въпрос съм дискутирал в КАБ. Настоявам да се приемат критерии и стандарти за обема
и съдържанието на про-

екта. За мен няма различни цени, а има различни
обеми и съдържание. Да
се знае предварително
колко чертежа има, разрези, детайли, спесификации. Каква е пълнотата на чертежите? Ако за
приблизително еднакви

обеми един проектант
иска една цена, а другият по-ниска, това вече е
дъмпинг. Но опитните
възложители знаят това
и не се влияят от цената.
Те искат добър проект,
който след това му гарантира добро строителство.

Но има и неопитни, които смятат, че щом са получили разрешително за
строеж, са приключили с
проектирането. След това
имат много неприятности. Тези неща могат да
бъдат решени с промени
в наредбите и ЗУТ.

Кръгла маса под мотото „Професия архитект – посоката днес“ се проведе в Ямбол

Работна среща на архитектите от регионалните колегии на КАБ от район Югоизточен

Няколко са основните
изводи и предложения,
до които достигнаха архитектите от регионалните колегии на район
Югоизточен след края на
проведената по инициатива на РК - Ямбол към
КАБ кръгла маса под мотото „Професия архитект
- посоката днес“. Основен
акцент в нея беше защитата на професията - една
от целите в Закона за камарите на архитектите и
инженерите в инвестици-

онното проектиране.
На първо място участниците в регионалната
архитектурна среща поставиха необходимостта от механизъм, който
да върне Камарата на
архитектите в България
на архитектите свободни
проектанти в инвестиционното проектиране, реално практикуващи професията и заинтересовани
за нейния престиж. Те се
обединиха и около това,
че са необходими спешни

допълнения към Методиката с цел обвързване на
цени с качество и въвеждане на работещи регулации за реален контрол и
санкции на проектиране
под себестойност. Архитектите са категорични,
че е назряла необходимостта от стимулиране
на доброволно продължаваща професионална
квалификация и в тази
връзка искат в рамките на
една година да стартира
модел за продължаваща

професионална квалификация, след което да му
се направи оценка. Единодушно беше мнението
на всички, че е необходимо проучване на добрите
професионални практики,
които да станат достояние
до колегиите и обществото, за да се утвърждава
авторитетът на професията архитект.
Най-оспорвана дискусия се получи по темата за нова законодателна
рамка. Тук архитектите
от район Югоизточен застанаха на две противоположни тези. Според едната КАБ трябва да работи
за цялостна реформа и
ново законодателство в
областта на инвестиционното проектиране и устройственото планиране.
За отлагането й докато
КАБ създаде административен капацитет, с цел
реално да се прилагат и
заработят ЗКАИИП, Методиката, Уставът, Професионалният кодекс и Доктрината, се обявиха други.

С анализи, предложения и идеи активно се
включиха архитектите
Кирил Кирилов, Сотир
Камбуров, Емил Жечев,
Мирослав Бойчев, Владимир Милков, Сияна Янчева, Стоянка Куюмджиева,
Петър Койнов, Емил Бурулянов, Красимира Любенова, Евгени Чобанов,
Илия Бумбалов, Банко
Банов, Димитър Бъчваров, Емил Василев. Присъстващите дискутираха
и писменото становище
на арх. Столинчев. Насоки за развитие и модел за
продължаваща професионална квалификация презентира арх. Емил Сардарев - зам.-председател на
РК София-град.
Разговорът за проблемите при упражняването
на професията се оказа
много смислен и навременен. В него се включиха председателят на
Управителния съвет на
Камарата на архитектите
в България арх. Борислав
Игнатов, зам.-председате-

лите по ресори „Нормативи“ и „Практика“ арх.
Петкана Бакалова и арх.
Мартин Христов, както
и председателят на Регионална колегия Ямбол
на Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране инж. Петър
Филипов.
По предложение на
председателите на четирите регионални колегии
- от Ямбол, Стара Загора,
Сливен и Бургас, архитектите Даниела Сивкова, Петър Киряков, Петко
Любенов и Стефан Гевренов участниците имаха
възможност да проведат
дискусии по три основни
теми - „цени, методика,
себестойност“. „Продължаваща професионална
квалификация“ и „Нова
законодателна рамка“. В
срещата взеха участие
общо 45 архитекти от район Югоизточен, както
и техни колеги от Пловдив, София-град, Хасково, Кърджали, Варна и
Габрово.
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цени в проектирането?
Арх. Тодор Даскалов, РК на КАБ - Варна:

Да има минимални цени, под
които никой да не може да слиза

В момента няма реално действащи минимални цени, по които да се
работи. Ако има такива,
може и нещата да се
получат, нали идеята
е да се вдигнат цените
малко нагоре, тъй като
в момента работим найевтино в света. Затова
е хубаво да има фиксирани минимални цени

и никой да няма право
да ги променя или пък
да работи на по-ниски
такси от определените.
Борбата с дъмпинга е
да работиш качествено, да ти го пишат, че
си по-скъп, и да ти го
поръчват на тебе. Това
е истинската борба с
дъмпинга, която всеки
лично води. Трябва да
има минимални цени,
под които никой да не
може да слиза. Те обаче
трябва да са сериозни,
а не да следваме принципа „понеже сме найбедни в света, да искаме
най-малко пари“. Този
подход ражда беднотия.
Как обаче на практика
могат да се приложат
минимални цени и как
може това да се контролира? Е, тука вече и

аз не мога да отговоря.
Може би трябва да има
един опитен администратор, който да реши
този въпрос и да се приключи с този проблем.
И това би трябвало да
бъде идея на камарата.
Има и още нещо - ако се
направи онлайн регистър, ако всеки е задължен да си регистрира
проектите в него, като
декларира, че цената е
над определената, може
и да има полза, тъй като
този онлайн регистър
ще бъде до стъпен за
всички институции, по
всяко време например
д а н ъ ч н и т е щ е м о г ат
да направят проверка.
Така, дори и да не се
засили контролът, поне
ще се увеличи респектът.

Арх. Елисавета Георгиева, РК на КАБ - Хасково:

Трябва ни законов регулатор

Трябва да се помисли
как въпросът с цените да
бъде регламентиран и да
се заложи най-напред в
Закона за обществените
поръчки. Защото, ако не
можем да внесем ред за

обектите, които държавата пуска да се работят по
ЗОП, то какво остава за
тези на частните инвеститори.
Преди години беше
премахната Наредбата за
цените под давление на
някои браншови организации и сега нямаме законова рамка, на която да
може да се стъпи.
Няма регламент, който
да защитава нашия труд.
Има само някаква методика за цените. Реално
всичко е оставено само
на съвестта на гилдията,
на проектантите...
Истината е, че ако ня-

кой може да смъкне дори
и с 2% цената, за да спечели дадена поръчка, той
го прави. Прави го, за да
вземе работата, без да се
съобразява с останалите
колеги в бранша.
Единственият вариант
да се направи нещо по
въпроса в момента е чрез
Комисията по професионална етика към КАБ.
Ако някой реши, трябва
да подаде сигнал, че даден колега работи под реалните цени, че подбива
пазара, което всъщност е
дъмпинг. И тази етична
комисия може да го санкционира.

Конкурс за преустройство на хотел „Странноприемница“
към етнографски музей на открито „етър“
Етнографски музей на открито „Етър“ и община
Габрово, с подкрепата на Камара на архитектите
в България и Съюза на архитектите в България,
отправят покана за участие в национален едноетапен
анонимен архитектурен конкурс ХОТЕЛ КЪМ МУЗЕЙ ЕТЪР.

ЗА КОНКУРСА
През последните няколко години в Габрово се
наблюдава тенденция за привличане на професионалисти с международно образование,
признание и опит. ЕМО „Етър“ като най-големия
групов туристически обект в града и сред найпосещаваните в страната също претърпява
бурно развитие - обновява културния си календар, привлича в екипа си както опитни кадри,
така и попълнения с нови идеи. Ръководството
на музея разширява обхвата на включените
тематични културни и научни събития и целеви групи. ЕМО „Етър“ обновява цялостната си
графична визия, като през 2017 г. се провежда
и конкурс за нова визуална идентичност на музея. Реставрирани и консервирани са много от
недвижимите културни ценности.
В този контекст преустройството на хотел
„Странноприемница“ като неразделна част от
ЕМО „Етър“ ще допринесе за обновяването и
осъвременяването на комплекса. То дава възможност за подобряване на функционалните
връзки в ЕМО „Етър“, оптимизиране на пространствата и допълване с нови функции, които
едновременно да обогатят и популяризират
работата на музея. От друга страна, преустройството трябва да съхрани връзката с автентичната българска архитектура, умело съчетана в
сградата на хотела с класически модернизъм.
Преустроената сграда ще трябва да осигури
пространства, подходящи за настоящите потребности и бъдещи намерения на Етнографския музей.

Основната цел на конкурса е експертен, прозрачен и
мотивиран избор на идеен архитектурен проект за
преустройство на хотел „Странноприемница“, част
от най-посещавания групов туристически обект в
България.

Участниците са поканени да представят
функционално и архитектурно решение, както
и концепция за интериор и прогнозна стойност
на проектното предложение. За участие се допускат архитекти с пълна проектантска правоспособност, както и екипи с поне един проектант
с такава. Допуска се участие от чуждестранни
участници при подадена документация на български език.

ГРАФИК
• Срок за предаване на проектите - 15 януари
2018 г.
• Журиране и обявяване на победителите януари 2018 г.
• Договаряне и възлагане на работен проект -

февруари 2018 г.
Прогнозната стойност на инвестиционния
проект е 2 млн. лв., като стойността ще бъде
конкретизирана на база на спечелилия конкурса идеен архитектурен проект. Проектантският
хонорар при възлагане на победителя ще се
съобрази с актуалната методика за възнагражденията за проектантски услуги на КАБ.

ПОСЕЩЕНИЕ НА ОБЕКТА
Участниците в конкурса са поканени на организиран тур на обекта на 18 ноември, събота, с
начало 14:00 ч. във фоайето на хотел „Странноприемница“.
Посещението е с предварително записване
на адрес info@urbanistas.eu.
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Как да се противодейства на
дъмпинговите цени в проектирането?
Инж. Емил Крумов, председател на секция КСС
в КИИП:

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

Дисциплинарната комисия да
Ще се въведе ред чрез
регистрацията на договора се намесва безкомпромисно

Това е най-актуалната
и болезнена тема в момента.
Основният проблем,
който ни прите снява,
е дъмпингът, който си
правим сами. Ако въведем ред в нашата къща
и получим малко съдействие и от държавната
администрация, нещата
коренно ще се подобрят.
Тогава камарата ще има
възможност да контролира и каче ството на
обектите, както и цените - да не са на толкова

ниско ниво. Всичко това
ще доведе до поскъпване на крайния продукт
с един или най-много с
два процента. Но вече
ще говорим за друг вид
проектиране, за други
цени, за друго качество.
Обсъждали сме го това
и с колегите, дори смятаме да подемем една
кампания - договорите
да започнат да се регистрират, какъвто е законът на камарата. Тази
инициатива преди време беше започната, но

угасна, защото липсва
контрол. Иначе с прилагането на регистрация
на договора съгласно закона за камарата, който
е блестящ, ще се въведе
ред. Това е единственият начин да спрем безумния дъмпинг. Работата няма да намалее, но
цените ще станат актуални. И тогава инвеститорът ще види, че трябва да плати, да извади
на светло всичко, а не да
шикалкави и да върши
нещата под масата.

Този въпрос вълнува
проектантите и той трябва да бъде решен безкомпромисно. Аз дори имам
и формула. Ако в търга е
обявена цена примерно
от 15 000 лв., а проек-

тант предлага 5000 лв.,
то дисциплинарна комисия трябва да отнеме неговата правоспособност
за година, две, три. Такъв проектант не може
да направи качествен

проект. Явно той се е договорил с инвеститора.
При такива случаи става
въпрос за некачествена
работа, затова аз настоявам за отстраняването
му от търга.

Инж. Георги Петров, председател на РК на
КИИП - Силистра:

Ако беше лесно, проблема
нямаше да го има

Ако противодействието срещу дъмпинговите цени беше лесно,
днес нямаше да го има.
Ние отворихме вратите
широко и много хора
влязоха в Камарата на
инженерите. Това отключи и други възможности и вратички, т.е.

Изменения в ЗУТ предвиждат
намаляване на административната
тежест върху гражданите и бизнеса
Законопроект за изменение на Закона за
устройството на територията предвижда намаляване броя на документите на хартиен носител, които гражданите и
бизнесът да представят
пред Дирекцията за национален строителен
контрол. Вече няма да
бъде изисквано удостоверение за признаване
на придобито висше образование в чужбина,
издавано от Националния център за инфор-

мация и документация,
при кандидатстване за
получаване на удостоверение за извършване на
оценка на съответствието на инвестиционните
проекти и упражняване
на строителен надзор.
Ч р е з п р ом е н и т е в
нормативния документ
с е цели облекчаване
на административните
процедури и намаляване административната
тежест, като това ще помогне на заинтересованите лица да спестят

време и средства.
П р ед л оже н и я т а з а
промяна в Закона за
устройство на територията и мотивите към
тях са публикувани на
интернет ст раницат а
на Министерството на
регионалното развитие
и благоуст ройството
в секция „Проекти на
нормативни актове“, на
сайта на Дирекцията за
национален строителен
контрол и на Портала
за обществени консултации.

причините са комплексни.
Обикновено се вижда
какво може да даде един
възложител и това определя и цените за нашата
работа. Възнагражденията ни са ниски. Лично
аз се страхувам от некачественото проектира-

не. Ние сме земетръсна
зона, а некачествените
проекти продължават
да се приемат. Искам
да припомня думите на
един мой професор, че
при евентуално голямо земетресение България ще пострада много.
Дано да не ни се случи!

ПОлеЗНО
регионалното ръководство на КииП София-град
и професионална секция еАСТ
ви уведомяват, че на 15.11.2017 г. (сряда) от 15:30 ч.
в учебната зала на КииП - рК София-град,
на бул. „Ал. Стамболийски“ № 51, етаж 2,
ще се проведе обучителен семинар за млади проектанти на
тема
„Подход и меТоди зА ПроеКТирАне нА АПАрТАменТи,
жилищни БлоКове, вили, офиСи, оБщеСТвени СгрАди,
училищА, фАСАдно оСвеТление“.
Лектор: инж. Лилия Аладжем
Без такса участие за членове на КииП - рК София-град.
Брой участници в семинара: 40 човека.
Броят на участниците е ограничен и не може да бъде надвишаван,
поради което е необходимо предварително записване на
телефони: 02/851 82 41, 02/851 82 42, 0884 705 757, 0896 686 101,
или на е-mail: office@kiip-sofia.com.
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Усъвършенстваме геоинформационната
система за управление на водите
Данни от нея могат да се подават към
ЕК и други международни институции

Изпълнителната агенц и я п о о кол н а с р ед а
(ИАОС) представи напредъка по проекта за
надграждане на геоинформационната система
за управление на водите
и докладване пред експерти от Министерството
на околната среда и водите, ИАОС, РИОСВ и
басейновите дирекции в
страната.
С и с т е м ат а п од д ъ р жа пълна информация
за всички повърхностни,
подземни, крайбрежни и
преходни водни обекти
в страната, движещите

ската комисия и други
международни институции.
Проектът BG02.PDP1
„Надграждане на геоинформационната система
за управление на водите
и докладване“ се финансира от програма „Интегрирано управление на
морските и вътрешните води“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009-2014
г. Той е на стойност малко над 1,199 млн. евро и
трябва да приключи до 23
декември 2017 г.

Надградената информационна система ще помогне за
мониторинга на състоянието и по-доброто управление на
водните ресурси и съоръжения в България

сили, които оказват натиск върху тях, и данни
за тяхното химично, екологично и количествено
състояние. Интегрира се
със съществуващите системи за национален мониторинг на подземни и
повърхностни води и предоставя информация на
експертите за оценка на
състоянието на водните
обекти. Поддържат се националните програми за
мониторинг и програмите
за мониторинг по райони
за басейново управление.
Система поддържа всички данни, необходими за
докладване към Европей-

Основнат а цел на
проекта е да надгради
и усъвършенства с нови
модули за мониторинг и
електронно докладване,
включително до ЕС, информационната система
за интегрирано управление на водните ресурси
в България. Дейностите
по надграждане се изпълняват от „Технологика“
ЕАД. Подобряването на
информационната система на ИАОС ще доведе
до по-добра координация
и комуникация между
отговорните институции
във водния сектор на национално ниво.

О б щ о о т п у с н ат и т е
средства за България по
ФМ на ЕИП за всички
приоритетни сектори са
78,6 млн. евро. Конкретно за Програмна област
1 - Интегрирано управление на морските и
вътрешните води, в която попада и проектът
на ИАОС, те са 9,4 млн.
евро, от които 1,4 млн.
евро осигурени от държавния бюджет.
Чрез Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия допринасят за намаляване на
социалните и икономическите различия и за укрепване на двустранните
отношения със страните
бенефициенти в Европа.
Трите страни си сътрудничат тясно с ЕС чрез
Споразумението за Европейското икономическо
пространство (ЕИП). За
периода 2009-2014 г. общият размер на ФМ на
ЕИП и НФМ е 1,79 млрд.
евро. Норвегия допринася за около 97% от общото финансиране.
Безвъзмездни средства
са на разположение за неправителствени организации, изследователски и
академични институции,
публичния и частния сектор в 12-те нови страни
- членки на ЕС, Гърция,
Португалия и Испания.
Изградено е широко сътрудничество с организации от страните донори.
Основните области на
подкрепа са опазване на
околната среда и изменението на климата, изследвания и стипендии,
гражданското общество,
здравеопазването и децата, равенството между
половете, правосъдие и
културно наследство.
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Ремонтът на НДК за председателството на

Още месец тестват системи
на НДК не се различава
много от старата, запазена е основната интериорна линия на двореца.
„В зали 3, 3.1 и 3.2 основното пространство
на бъдещото председателство - основните дейности вече са завършени. Зала 3 е с нов таван,
който дава възможност

за голяма функционалност, нови преводачески
кабини и двоен под, където се намират комуникациите. Тук могат да
се проведат събития от
порядъка на 1500-2000
човека“, отбеляза Ангел Митев, изпълнителен директор на НДК, и
уточни, че вече се доставят и новите мебели

на официалните лица,
е с нов таван в овална
форма, с нова система за
климатизация и осветление. Вече са монтирани
инсталациите на системите за сигурност. Същото е направено и в залите 7, 8 и 9. Основните
строително-монтажни
работи в трите помещения са завършени - те,

Зала 3 е с нов таван, който дава възможност за голяма функционалност

Катя КОСТОВА
До 15 ноември по договор трябва да завършат ремонтите в НДК,
където ще бъде центърът на Българското
председателство на Ев-

ропейския съвет.
Р е м о н т ъ т о бх в а н а
около 70 на сто от площта на НДК, която е 123
хил. квадрата, и всички
нива на сградата от 4
до 8 с прилежащите им
пространства. Сменени са 14 хил. кв. м на-

стилка, като в тази квадратура не се включват
оригиналните мраморни
подове на сградата, които остават. Реставрирани са и всички оригинални произведения на
изкуството в сградата.
Новата визия на залите

До средата на ноември има да се довършват малко неща от основния ремонт

Обезопасяват улиците, водещи към
сградата за най–важните заседания
Улиците, водещи към
НДК, ще бъдат обезопасени, сочат част от
плановете, оповестени
от Столична община.
Проектът, съгласуван
с МВР, предвижда за
предстоящото председателство на ЕС, освен
допълнителните камери
около НДК, да бъдат поставени кашпи и бариери, които да пречат на
своеволното влизане с
автомобил в зоната око-

ло сградата. Бариера ще
бъде поставена откъм
паркинга на бул. „България“. Охраната около
НДК също ще бъде засилена, при нужда ще
се включи и жандармерията.
В най-скоро време се
очаква да бъде осигурена единна платформа
за интегриране на системите за видеонаблюдение и обмен на информация със системите

на СДВР, Столична община, Летище София и
НДК.
Допускането на граждани ще става при строг
контрол. По пешеходната част на бул. „Витоша“ също ще бъдат
поставени допълнителни кашпи. Това вече е
направено откъм ул.
„Солунска“, предстои
и другите пресечки да
бъдат обезопасени. При
ремонта на пешеходна-

та зона преди 2 години
бяха сложени допълнителни кашпи със сезонни цветя.
По време на срещите
на високо ниво на булевардите, които отвеждат до НДК - бул. „България“, бул. „Фритьоф
Нансен“ и бул. „Евлоги
и Христо Георгиеви“,
ще бъдат разположени
органи на реда, които да
следят допълнително за
сигурността в района.

за ремонтираните зали и
пространства.
Зала 3 разполага с изцяло подновена отоплителна и вентилационна
система, както и с ново
димируемо осветление с
BMS управление. Оборудвана е със съвременна техника, включваща
дискусионни пултове,
видеоконферентна, преводаческа и презентационна система. Ремонтирани са кухнята-майка и
ресторантът с цел обезпечаване на кетъринга.
Терасите са с нова хидроизолация и нови настилки.
Зала 10, която е предвидена за заседанията

както и фоайетата около
тях са с подменени настилки. Старите ламперии са заменени с нови,
отговарящи на съвременните изисквания за
пожарна безопасност.
Ремонтът на основния
вход за делегатите А4
е завършен и там продължава инсталирането
на техническото оборудване, нужно за акредитационния център за
участниците. В момента вход А4 се използва и като основен вход
на Националния дворец
на културата, тъй като
строително-ремонтните
работи на площада пред
двореца, извършвани от

Столична о
ложиха затв
централния м
Готова е и
вход А6 - вх
миери и пре
председател
има нова хид
и са поставе
стилки.
В зала 6,
кабинетите
които са пре
междунаро
център, пр
строителнодейности - р
окачените т
стилки, пост
LED осветл
гат се кабели
вучителна и
на техника.
за председат
изгражда и
тална телеви
фраструктур
Всички
включени в
ремонта, са с

След ремонта
е запазена

настилки от
съобразени с
на обществе
Положени са
кв. м гранит
то и значите

ШаНС За тУРиЗМа

София посреща над 22 000 гос
за събитието през 2018

Разкрасяването на София вече започна. Близо 950 000 цветя са засадени край основните булеварди, като есенното зацветяване ще продължи до началото на декември

Над 22 000 души се
очаква да посетят София по време на предстоящото Европредседателство на България.
Броят на нощувките в столицата ще се
удвои заради домакинството на страната на
Съвета на ЕС. Бюджетът за нощувките на
ВИП гостите в шестмесечния период през
2018 г. е на стойност
400 000 лв., съобщи ресорният министър Лиляна Павлова. „Ние ще
допълним с още 32 000
нощувки посрещането
на официалните гости

и екипите им, които
ще посетят страната.
Ще им дадем възможност да се възползват
от всичко, което, найобщо казано, туристическият бранш предоставя. Това за нас е
уникална възможност,
защото след 2018 г. ще
бъ д е м п о - р а з п о з н а ваеми“, смята министърът на Българското
председателство на Съвета на ЕС.
Министерството на
туризма е предвидило 6 ключови срещи в
календара по време на
нашето домакинство,

обяви Николина Ангелкова - министър на
туризма. „Едното от събитията е със статут
на клас А - среща на
високо ниво на министрите на туризма на ЕС.
Нещо като неформален съвет по туризма,
който ще осъществим
и в рамките на който
ще обсъждаме перспективите пред туризма и свързания с него
икономически растеж“,
поясни Ангелкова.
Предизвикателството пред България е не
само да покаже добра
работа от страна на по-

литиката, н
представи к
дестинация
дишен туризъ
постараем да
потенциа ла
целогодишна
ческа дести
само със сво
и зимни ку
балнео и СП
ностите и ку
торическия
планират от
ството.
За предс
председателс
вета на ЕС
организира н
бития.
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а ЕС приключва до дни

ите и слагат обзавеждането

община, наварянето на
му вход.
и зоната пред
хода за преезиденти на
лството. Там
дроизолация
ени нови на-

фоайетата и
около нея,
едвидени за
дния пресродължават
-ремонтните
работи се по
тавани и натавя се ново
ление, полаи за нова ози конферентСпециално
телството се
нова дигиизионна инра.
фоайета,
в обхвата на
с подменени

мокетите. Мраморните
настилки, характерни за
автентичния интериор
на НДК, са запазени и
реновирани чрез шлайфане, полиране, запълване на пукнатини и дефекти и допълнително
импрегниране със специализирани материали.
В момента се поставя
нов гранитогрес в последното частично пространство на централното
фоайе - около Литературен клуб „Перото“.
Обновяват се също и
част от санитарните помещения в НДК. Предвидена е подмяната на 6
асансьора. 15 климатични камери се ремонтират и още 4 нови ще бъдат пуснати в експлоатация, което ще подобри
значително климатизацията в сградата. Подновяват се и отоплителните тела, включващи
радиатори, конвектори и

а основната интериорна линия на двореца

висок клас,
с функциите
ени сгради.
а над 14 000
тогрес, какелна част от

сти
8–а

но и да се
като добра
за целогоъм. „Ще се
а покажем
а си като
а туристиинация не
оите летни
рорти, но
ПА възможултурно-истуризъм“,
министер-

стоящото
ство на СъБългария
над 265 съ-

тръбни разводки.
В момента се изработват предварителните
табели по проект за указателно-навигационна
система вътре в сградата.
Предстои реставраторският екип да изпълни последната фаза от
дейности по реставрация и консервация на
произведенията на изкуството, намиращи се на
територията на НДК.
„Използваме възможността любезно да се
извиним за неудобствата
на всички посетители
на НДК, тъй като в последните месеци на извършване на ремонтните
дейности имаме активна
културна програма. Тя
ще продължи и по време
на председателството,
тъй като това е една изключителна възможност
за препозициониране
на НДК - да се превърне във водещ културен
и конгресен център не
само в България, но и на
Балканите, и в Европа.
Инвестицията в сградата на НДК във връзка
с председателството не
трябва да се разглежда
като инвестиция единствено за председателството. Това е стратегическа инвестиция за
най-важната обществена
сграда в София. След

председателството НДК
ще има, от наша гледна
точка, нов живот и ще
бъде лидер на пазара на
конгресни, конферентни прояви и културни
събития“, казва в заключение Борислав Велков,
председател на Съвета
на директорите.
До началото на председателството картините, които украсяват
стените на НДК, ще бъдат реставрирани. Те са
общо 80. Реставрацията
ще бъде направена съвместно с авторите им, а
тези, чиито създатели не
са живи, ще бъдат променени, както предвижда Законът за културно
наследство, уверяват от
ръководството на двореца. За целта е създаден и
специален реставраторски екип.
Ремонтът на НДК ще
струва общо 45 млн. лв.
Има осигурени средства
по две постановления
на правителството. По
едното се отпускат 17
млн. лв., а по другото
- 28 млн. лв. Част от парите вече са изплатени
на строителите, друга
стоят в специална сметка. С 400 камери ще се
осигури наблюдението
за опазване на сигурността в сградата. Общо
бюджетът за сигурност е
12 млн. лв.

Лъвът се върна на мястото си
от преди 40 години
На мястото на демонтирания паметник
„1300 години България“
пред НДК в началото на
месеца беше поставен
лъвът, който е част от
разрушения през 1980 г.
войнишки мемориал на
Първи и Шести софийски полк.
Паметната композиция е създадена през
1934 г. Бронзовият лъв
на известния ни скулптор Иван Лазаров е бил
в средата и три мемориални плочи с имената
на загиналите български воини в Първата и
Втората световна война,
както и в Балканската
война. Под лявата си
лапа лъвът държи щит,
върху който има барелеф на карта на Санстефанска България. Лъвът
се е издигал пред централната паметна плоча.
В момента е в ход
конкурс, който да определи по какъв начин да

Лъвът е изваян от известния наш скулптор Иван Лазаров

бъде реставриран войнишкият мемориал в

центъра на българската
столица.

Пространството и пред главния вход на двореца се обновява изцяло

В средата на ноември готов
и площадът пред двореца
В ход е и усилен
ремонт на пространството пред двореца,
който също трябва да
приключи до 15 ноември. Подменени са гранитните плочки, ВиК и
електрическата система. Също така се прави
нова хидроизолация,
реконструират се парапетите и бетоновият
борд при подлезите.
Ремонтират се също

така и стълбищата, водещи от нивото на площада към това, където
се намират входовете
за транспортния подлез
под НДК и на метростанцията. Строителите използват всеки хубав ноемврийски ден,
за да завършат започнатото. Зоната на последните е съсредоточена
в пространството между главния вход и бул.

„Витоша“ и някои други прилежащи зони.
За догодина, след
като приключи председателството ни на
Европейския съвет, се
планира да започне ремонт и на самия транспортен подлез. Това ще
стане възможно, след
като бъде изградена изцяло метростанцията
от третия метродиаметър.
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Георги Тронков, кмет на община Вълчи дол:

До края на мандата трябва да използваме
възможностите да обновим инфраструктурата
Предстои ремонт на площада, преасфалтиране на улици и реконструкция на басейна
Разговаря
Виолета ВЛАСТАНОВА
- Г-н Тронков, измина почти месец, откакто поехте поста кмет
на община Вълчи дол.
Кои са първите задачи,
с които се захванахте?
- Първо бих искал да
благодаря за доверието,
което ми гласуваха моите съграждани. Уверявам
ви, че приемам изборния
резултат като отговорност. Ще дам всичко от
себе си, за да оправдая
доверието на хората.
Чака ни много работа.
Нямаме време за губене, защото в оставащите
две години до края на
мандата трябва да оползотворим максимално
възможностите, които
се откриват за инфраструктурата на общината
за обновяването на площада и преасфалтирането на улици в града,
за ремонт на училищни
сгради, за реконструкция
на басейна, който заедно със стадиона да стане част от един модерен
спортен комплекс.
Много важна задача пред местната власт
са процедурите относно сметопочистването и
сметоизвозването, които
трябва да се финализират в кратки срокове, тъй
като от новата година
тази дейност ще бъде
изцяло общинска. Работим и по големи инфраструктурни проекти,
които имаме готовност
да подадем, когато бъдат
отворени мерките за кандидатстване.
- Имате 10-годишен
опит в работата си като
общински съветник.
Това ще Ви помогне ли
да се справите по-лесно
с поетите вече от страна на общината ангажименти?
- Искам най-доброто
за своя роден край. Наистина разчитам на богатия си административен
опит, който съм натрупал
като председател на Общинския съвет, но от изключително значение за
мен е и добрата екипна
работа. Познавам добре
както проблемите, така и
потенциала на общината.
Участвал съм в разработването на много от
проектите, които предстои да реализираме. Ще
работя общината да по-

Георги Тронков е
роден на 18 ноември
1964 г. в гр. Вълчи
дол. Завършва образованието си в града. Професионалната си реализация
осъществява в сферата на частния
бизнес. 10 години е
общински съветник,
като през последните два мандата заема поста председател на Общинския
съвет.
Избран за кмет
на община Вълчи
дол на частичните
местни избори, проведени на 8 октомври 2017 г.
лучи развитието, което
всички ние, гражданите
на община Вълчи дол,
искаме и заслужаваме.
Вярвам, че с общи усилия можем да постигнем
много!
- Какви проекти се
изпълняват в момента
във Вълчи дол?
- В момента изпълняваме редица проекти със
социална насочено ст,
като „Подкрепи ме, за
да успея“, включващ работата на Общностния
център за работа с деца
от 0 до 7 години и техните семейства, „Oсигуряване на топъл обяд
в община Вълчи дол
2016-2019“, „Приеми ме
2015“, и предоставяме
услугата „личен асистент“ по ПМС №137 на
Министерския съвет. В
процес на изпълнение е
и проект за ремонт, преустройство и осигуряване
на общественодостъпна
среда на Професионалната гимназия по земеделие и горско стопанство
в село Стефан Караджа.
- Разчитате ли на финансиране от европейските фондове?
- През последните години благодарение на
неизчерпаемите възможности, които ни предоставят различните европейски програми, успяхме да реализирахме
редица големи проекти
с важно икономическо и
социално значение и да
променим облика на града и общината. Работата
по европейски проекти

е един от основните ми
приоритети като кмет на
община Вълчи дол. Приблизителните разчети сочат, че проектите, които
предстои да реализираме, са на стойност близо 18 млн. лв. Държа да
отбележа, че инвестиции
от подобен мащаб досега
не са правени във Вълчи
дол. Подобрявайки средата на живот в общината, ще създадем условия
да задържим младите
хора. В момента работим
по проект за ремонт и
реконструкция на площад „Христо Ботев“ в
град Вълчи дол. Идеята
е да се направи цялостна
подмяна на настилката,
да се изградят съоръжения за достъпна среда
към читалище „Димитър
Благоев“ и площадното пространство да се
свърже с новоизградената вече площ по проект „Красива България“.
Проектът ще бъде подаден през месец декември
тази година, когато ще
бъде отворена мярка за
кандидатстване по Програмата за развитие на
селските райони. Общината ще продължава да
инвестира и в образователната инфраструктура.
Тя ще бъде подобрена и
чрез реализирането на
проекта за основен ремонт на СУ „Васил Левски“ в град Вълчи дол.
Предвиждаме извършване на ремонтни дейности на корпус А и Б на
училищната сграда, топло- и хидроизолация на

покривите, за да се осигурят оптимални условия за работа на децата,
учителите и помощния
персонал на училището.
В момента работим и по
проект за градски стадион „Петко Сираков“.
Предвиждат се ремонтни дейности на съблекалнята и реновиране
на съществуващия басейн, така че стадионът
да се превърне в модерен
спортен комплекс.
- Какво е състоянието на инфраструктурата в региона - пътища,
канализация, осветление?
- Територията на общината обхваща около
140 км пътна мрежа.
Четвъртокласните, чието поддържане е задължение на общината, са
57,6 км от общата пътна
мрежа. През годината
успяхме да извършим
ремонти на една значителна част от общинската пътна мрежа. Значете, че нашата община
е голяма - обхваща 22
населени места, и е невъзможно едновременно
да бъдат ремонтирани
всички проблемни участъци, но състоянието на
пътищата в региона е
сравнително добро. Има,
разбира се, какво още да
се желае и ще работим за
постигането му с всички
сили.
В най-кратки срокове предстои да бъдат
сключени договорите
за асфалтирането на 8
улици във Вълчи дол по

Програмата за развитие
на селските райони. Ще
бъде положена и 2000 кв.
м тротоарна настилка.
В момента 8 от улиците в града нямат изградена канализация. Основна
цел, която си поставям,
е и и з г р а ж д а н е то н а
общо 1079 м битова канализация на тези улици.
цялостната подмяна на
уличното осветление с
нови осветителни тела,
чиято мощност да бъде
намалена от 70-100 вата,
каквато е сега, на 18
вата, е основно направление, по което работим.
Щастлив съм, че вече
започнахме такава подмяна и не се съмнявам,
че до края на мандата ще
бъде завършена.
- Има ли безработица и как се справяте с
нея?
- Безработицата е сериозен проблем за община Вълчи дол. Последните данни от 31
октомври сочат, че от
икономически активното
население, което е 3009
души, 632 са регистрирани в Бюрото по труда,
или изразено в проценти, равнището на безработицата е 21%. Що се
отнася до младежката,
тя е 11,6%. По заявка на
община Вълчи дол 10
младежи до 29 години
бяха обучени по програмата „Обучение и заетост за младите хора“ по
ОП „Развитие на човешките ресурси“, след което бяха назначени към
общината за срок от 6

месеца. За намаляване
равнището на безработицата от изключителна
важност е привличането
и задържането на инвестиции, осигуряването на
благоприятна за инвеститорите среда и съдействието от страна на администрацията, за което
гарантирам.
- Във Вълчи дол се
намира единствената
в цяла Североизточна
България ски писта.
Смятате ли да развивате региона в посока
туризъм?
- Виждам голям потенциал и за развитието
на туризма в общината.
Смятам, че с изграждане
на ски гардероб, с обновяване на хижата и с
осигуряване на атракции,
каквито очакват туристите, ски пистата може да
се превърне в отлична
дестинация за спорт и
развлечения през зимата.
Перспективи има и за
развитие на музейната
сбирка, която беше открита наскоро. Смятам,
че можем да я разширим,
като покажем продукти
на местните производители, изделия на традиционните за нашия край
занаяти. Вече споменах,
че е момента работим
и по проект за градски
стадион „Петко Сираков“ и реновиране на басейна. Така със ски пистата през зимния сезон
и музейната сбирка със
занаятчийските модули
и басейна на стадиона
през летния можем да
превърнем града си в целогодишна туристическа
дестинация, благодарение, освен на красивата
природа и чистия въздух,
и на къщите за гости в
селата Искър, Генерал
Киселово и Щипско.
- А има ли потенциал
за развитието на спортни, културни и други
дейности?
- През септември имахме среща с министъра
на младежта и спорта
Красен Кралев, който
потвърди ангажимента
на Министерството за
обновяване на спортната
инфраструктура и развитие на детско-юношеския и масовия спорт.
Сред приоритетите ни в
тази сфера е изграждането на спортна зала в града и физкултурни салони
във всички училища в
общината.
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Жителите на Чипровци скочиха срещу
каменна кариера
Концесионерите ги убеждават, че добивът на
инертни материали няма да запрашава въздуха
Поли ВАСИЛЕВА
Хората от Чипровци
се обявиха срещу разкриването на кариера за
добив на инертни материали в местността Езерото. Неин концесионер
от години е „Пътстрой
инженеринг М“, но кариерата не е била експлоатирана. Сега пътната фирма иска да добива
от нея скален материал
диабаз.
Обектът е на площ
от 728 дка. Намира се
върху стара строителна
площадка и път, използвани някога от закритото миннодобивно предприятие. От кариерата
ще се добива материал,
който ще бъде обработван в друга кариера на
фирмата край село Владимирово.

Концесионната такса
ще се дели между общината и държавата.
Ко н ц е с и о н е р и т е
убеждават жителите от
района, че добивът на
инертния материал ще
става по екологичен начин и няма да има запрашаване на въздуха.
Въпреки това местните се страхуват от взривовете, от които може
да с е срутят ст арите
минни галерии, които
се намират под селището. 30-тонните камиони
ще разбият пътя, тревожат се още хората.
Като аргумент срещу
кариерата те изтъкват
и стратегията на общината за развитието на
града като туристическа
дестинация.
Кметът на Чипровци
Пламен Петков предложи провеждането на

референдум по болезнената тема. „Нека хората
да решат какво искат кариера с работни места
или чиста околна среда“, обяви той.
Очаква се казусът да
се разплита следващите
месеци.

Започват ремонти на междуселските
пътища в Бобошевско

тРаНСГРаНиЧНа ПРОГРаМа бЪлГаРиЯ - СЪРбиЯ

Реставрираха базилика
от IV век край Монтана
Цвета ИВАНОВА
Завърши реставрацията на раннохристиянската базилика, построена
през IV век край Монт ана, съобщи кметът
Златко Живков. Трикорабната базилика е имала провоъгълна форма,
построена е по времето
на великия император
Константин. Възстановяването й е направено
по проект на общината, финансиран от Трансграничната програма за

сътрудничество България - Сърбия. Стойността й е 566 000 лв., като
197 000 лв. са осигурени
от общината.
Проучването на базиликата е започнало през
2010 г. от екип, ръководен от археолога доц.

Гергана Кабакчиева от
НАИ при БАН. Открити
са повечето детайли от
архитектурата и тухлените стъпки до колонадата. Те са по пет от двете страни на централния
кораб, а южната страна
е била вкопана в скалистия терен. Имала е голям
двор с два входа - от запад и от север. Достъпът
до базиликата от крепостта е бил осигуряван
с дървена стълба.
При разкопките са открити фрагменти от колони, както и мраморна

Община Чипровци има стратегия за развитие на зоната като туристическа

статуя от първата половина на III век с размери 1,43 м. Базиликата се
намира извън античната
крепост „Монтанезиум“,
но е близо до нея.
При реставрацията са
вложени само естествени материали - кремъчен варовик от кариера
в село Владимирово, какъвто е бил използван и
при градежа на базиликата. Проектът предвижда догодина да бъде изграден пешеходен мост,
който ще осигури достъп
от крепостта до базиликата. Той ще бъде с
дължина 50-60 м. Тогава
ще бъде монтирано и художествено осветление,
за да се осигури видимост към старините и в
тъмната част на денонощието.

В 10 села на община
Бобошево започват ремонти по четвъртокласната пътна мрежа. Те
ще продължат до края
на ноември, съобщиха от администрацията.

От там информираха
още, че вече е обявена
процедурата по избор
на фирма изпълнител.
Междуселската пътна
мрежа в Бобошевско е
около 200 км. Предвижда се да бъдат изкърпени най-компрометираните участъци. Някои
от селата са отдалечени
на километри. В с. циклово например, където
има само един жител
- 70-годишната Горица Николова, се стига
с амо с високопрохо-

дим автомобил. Около
40 хил. лв. ще задели
общината за кърпене
и за леки ремонти по
междуселските пътища.
Няма пари обаче за подобряване състоянието
на 2-километровия път
до руенския манастир
„Св. Йоан Рилски“ над
родното село на светеца
- Скрино. Средства за
ремонта на въпросния
участък трябва да осигури държавата, категоричен е кметът на общината Крум Маринов.

ВЪРШец

Връщат блясъка на 100–годишната
сграда на музея

Поли ИВАНОВА

райони. Стойността му
е 250 000 лв. Срокът
за изпълнението е 36
месеца.
На сградата, която се
намира на централната
улица „Република“, ще
бъде направен ремонт
на покрива и фасадата.

Общината във Вършец стартира процедура
за избор на изпълнител за ремонт на сградата на градския музей.
Кметът Иван Лазаров
МеРКи
подписа договор с ДФ
„Земеделие“ - РазплаИСТОРИЯТА
щателна агенция, за финансиране на проекта
Сградата е строена
„Ремонт и обновява- в началото на миналия
не на съществуващата век за частен дом. Има
сграда на общинска му- уникална за града архизейна колекция“. Фи- тектура и е обявена за
нансирането се осигу- паметник на културарява от Програмата за та от местно значение.
развитие на селските Превърната е в музей

през 1999 г. Има няколко раздела - античен,
археологически находки, балнеология и етнография. До находките от
тракийско и римско време са подредени снимки
и документи от първите
години на Вършец като
курорт, както и вещи от
бита на местното население. Най-ценният експонат е бронзова скулптура от II век пр. Хр. на
Телесфор - сина на бога
лечител Асклепй, който
също е със славата на
лечител и е символ на
Вършец. Селището е
било СПА център на
римските легиони, базирани в крепостта „Монтанезиум“ край Монтана. Тогава селището е
носело името Медека.
Любопитното е, че
археологически разкопки във Вършец не са
правени. Всички находки са намерени случайно от местни жители,
които са ги предали на
музея.
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Превърнаха 200-годишна сграда
в археологически музей
Стар турски склад във Видин събра каменната летопис на града от Античността до ХIX век

Цвета ИВАНОВА
200-годишна турска
сграда, която дълги години е стояла заключена, се
превърна в археологически музей. В него е събрана каменната история на
Видин и района. Произходът на експонатите е от
Античността до XIX век.
Новият музей се намира близо до крепостта
„Баба Вида“. След консултации със специалисти по
паметници на културата, с
представители на регионалния музей и общината,
която е неин собственик,
решават изо ставеният
турски склад да бъде реставриран и адаптиран за
новата цел.
Консервацията и реставрацията на сградата е
финансирана от програмата „Културно наследство
и съвременни изкуства“
на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Стойността на проекта е
480 000 евро. В сградата
могат да се провеждат научни конференции и други културни събития.
Турският склад е построен в началото на XIX
век за нуждите на някогашна барутна фабрика. В
продължение на 4 месеца
фирма от Мездра, специализирана в реставрация-

та на обекти - паметници
на културата, я превръща
в модерен експозиционен център. Музейните
работници са подредили в него 38 епиграфски
паметници - 36 вътре и
2 саркофага отвън. Това
са надгробни паметници,
архитектурни елементи и
културна пластика, тежащи по няколко тона. Повечето от тях са открити
при разкопки в античния
град Рациария и досега са
стояли заключени в склад

25% увеличение на туристопотока към града. Който
разгледа крепостта „Баба
Вида“, ще дойде да види
и лапидариума, каза градоначалникът.
Каменната летопис веднага предизвика интереса
на видинчани, които изпълниха новия музей още
в деня на откриването.
Музейните работници ще
допълват пространството
с още експонати, които
сега се намират в село Арчар и на други места.

в турската Еничар капия
и не са познати на видинските историци. Някои са
престояли заключени почти 50 години. Откриването на центъра ще увеличи
интереса към Видин и ще
доведе повече туристи,
заяви кметът Огнян ценков при откриването на
центъра. целта му е да
запази и популяризира
културното наследство на
Видин. Прогнозата е за

Проектът за реставрацията на турския склад
беше пред провал, след
като беше обжалван изборът на изпълнител на
обществената поръчка.
Върховният съд обаче потвърди избора и фирмата
започна работа през април
т.г. Това забави откриването на центъра с няколко месеца, но накрая той
стана факт, обясни кметът
Огнян ценков.
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Велико Търново търси норвежки партньори
в областта на енергийната ефективност
Обмислят стартирането на нови съвместни проекти
Община Велико Търново проучва и изследва
опита на Норвегия в областта на енергийната
ефективност. Представители на общинската
администрация участваха в работен семинар
и срещи, провели се в
Осло. Посещението имаше няколко цели: обмен
на добри практики, опит,
ноу-хау и по стижения
в сферата на енергийната сигурност и ефективност. Вторият акцент
бе поставен върху установяването на контакти
и намирането на нови
сътрудничества в рамките на програма БГ 04
„Енергийна ефективност
и възобновяема енергия“.
Организатори на межд у н а р од н и я с е м и н а р
бяха Фондация „Визия
за научен и технологичен
растеж“ и „Осло - международен хъб“. Форумът бе открит от българския по сланик в Норвегия Румяна Митрева.
Тя подчерта, че Осло е
домакин на ежедневни
срещи на експерти, представители на различни
институции и организации от цял свят, които
дискутират предизвикателствата на енергийната ефективност и търсят

подходящи индивидуални решения в партньорство с норвежките
специалисти.
По време на семинара бяха представени
иновации в сферата на
производството на горива и енергия. Акценти бяха поставени върху
геотермалната енергия,

диоксид с 6%, а праховите частици - със 76%),
пиролитична инсталация
за преработка на смесени
отпадъци и превръщането им в гориво.
Като потенциално решение за задоволяване
на енергийните нужди в
България бе предложена
технология за производ-

Във форума в Осло участие взеха представители на Министерството на енергетиката,
областни управители, кметове на общини и експерти

възможностите на т.нар.
„бял дизел“ (смес от дизел, вода и свързващо вещество, която намалява
емисиите на въглероден

ство на електричество от морските вълни.
Разговорите обхванаха
новите решения при
прилагането на мерки за

енергийна ефективност
на сградите, както и иновативни модулни къщи с
ветрогенератори, „зелени“ покриви и соларни

панели.
Дискусията включваше теми за модернизацията на уличното осветление чрез смарт технологиите, мониторинг на
потреблението на енергия в сгради общинска
собственост и др. Посочен бе добрият пример, който Норвегия дава
в областта на публично-частните партньорства. Моделът е широко
разпространен и много
успешен и се използва
както при реконструкциите на сгради частна
собственост, така и при
бедствени ситуации.
целта на семинара бе
установяване на отношения с различни организации, за да бъдат

подготвени нови проекти в сферите на енергийната ефективност и
сигурност по линия на
финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство
и Норвежката програма
2014-2020. Партньор по
нея е Норвежкият департамент за водни ресурси
и енергийни източници.
Общият ресурс е 28 милиона лева. Международната среща в Осло се
провежда по линия на
програма БГ 04 „Енерг и й н а е ф е кт и в н о с т и
възобновяема енергия“ с
финансова подкрепа чрез
Фонда за двустранни отношения и Европейското
икономическо пространство 2009-2014.

Врачански села се радват
на малки придобивки
Започва и ремонтът на
детската площадка до
супермаркета в града.
Щ е бъ д е п од м е н е н а
настилката, а съоръженията - пребоядисани
и ремонтирани. Ще се
монтират и нови уреди
за игра.
В село царевец обновиха основно залата си
за тържества. Тя е реновирана по програмата
за малки местни инициативи. Много жители
Новопостроеният параклис в Челопек бе осветен от Врачанския митрополит Григорий

Поли ВАСИЛЕВА
Села от Врачанско се
радват на малки придобивки, които обаче
п р ом е н я т о бл и ка н а
обществените им сгради и улиците. В село
Манастирище, община Хайредин, обновиха
детската градина. Сме-

нена е дограмата с PVC,
освежени са помещенията вътре, боядисани са
съоръженията за игра и
оградата. Изготвен е и
проект за обособяване
на физкултурен салон
в съществуващо помещение.
Пребоядисана е и залата на местното читалище. Преди зимата ня-

колко улици в селото са
засипани с баластра, почиства се и гробищният парк. Средствата за
малките ремонти са от
бюджета на общината.
В Мизия пък ремонтират пешеходна зона
пред блок 2, която е
разкопавана няколко
пъти заради аварии на
водопроводната мрежа.

на селото са участвали
с доброволен труд в ремонта на залата.
В село Малорад, община Борован, откриха
сградата на реновираното кметство. То се намираше в стара сграда,
която е обновена изцяло. Поправен е покривът, поставена е нова
дограма, освежени са
помещенията вътре, боядисана е и фасадата
отвън. Лентата за откри-

ването на обновената
сграда прерязаха кметът
на Борован Десислава
Тодорова и управителят
на фирмата изпълнител
на ремонта инж. Росен
Асенов. В село Челопек
откриха артспирка и нов
параклис. За новата автобусна спирка, в която
е създадено и пространство за културна дейност, са вложени 5000
лв., осигурени от общината във Враца. Така
Челопек стана първото
село у нас, което има
автоспирка с артателие,
както и място за изложби и творчески изяви.
В гробищния парк на
селото бе осветен параклисът „Свети Архангел Михаил“, построен
с дарения. Двете придобивки в Челопек откриха кметът на Враца
Калин Каменов и Врачанският митрополит
Григорий.
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Сектор „Металургия“ осигурява 5%
от БВП на страната
В него пряко са заети 12 800 работници,
а индиректно работят над 50 000 души
той. По време на официалното честване стана
ясно още, че секторът на
металургията осигурява
5% от БВП на страната.
В него пряко са заети
12 800 работници, а непряко работят над 50 000
души. Произведената продукция за 2016 г. възлиза
на 6,8 млрд. лв., а добавената стойност е 846 млн.
лв. За миналата година е
Министерството на
икономиката високо цени
сътрудничеството с Българската асоциация на
металургичната индустрия. Убедени сме, че
това сътрудничество ще
се развива и в бъдеще,
защото повишаването на
конкурентоспособността
на българската индустрия
и утвърждаването й на европейските и световните
пазари е наша обща цел.
Това заяви заместник-

министърът на икономиката Лъчезар Борисов по
време на честването на
професионалния празник - Деня на металурга. Той подчерта, че през
последните години металургичната индустрия е
направила качествен скок
в своето развитие. Заместник-министърът изтъкна, че основен приоритет
през следващата година
е Българското председателство на Съвета на ЕС.

„Министерството на икономиката ще работи приоритетно по индустриална
политика и предприемачество, конкурентен единен
пазар, обща търговска политика на ЕС и др. Металургичната индустрия е в
тясна връзка с останалите
производствени сектори
и е основа за развитие на
иновативни технологии,
ефективно използване на
ресурсите, благосъстояние и растеж“, каза още

Броят на новопостроените
жилища у нас се увеличава
506 жилищни сгради с
общо 2018 жилища в тях
са построени в страната
през третото тримесечие
на 2017 г., сочат данните
на Националния статистически институт. Това е
с 6,3% повече в сравнение със същия период на
2016 г.
75,5 процента от жилищата са със стомано-

бетонна конструкция,
20,7 - с тухлена. Само
1,2 процента са с панелна.
72,5 процента от новите жилища са къщи, а 15
процента - кооперации.
Най-много нови жилища
са изградени във Варна 606 в 82 сгради. Следват
Пловдив - с 214 жилища
в 74 сгради, и Бургас - с

559 в 68 сгради.
Преобладават домовете с две стаи, следвани от тези с три. С 6 и
повече стаи са само 2,8
процента от новопостроените домове. Увеличава се средната полезна
площ. Докато през 2016
г. тя е била 81,12 кв. м,
през настоящата тя е
84,4 кв. м.

изнесена продукция на
стойност 5 млрд. лв. Металургичната индустрия
е един от стълбовете, на
които се основава растежът на българската икономика. Инвестициите са
насочени към създаване
на добавена стойност и
качествени изделия, които
се конкурират на световно
ниво, каза Георгиос Менцелопулос, изпълнителен

директор на компания
ЕТЕМ. На церемонията
присъстваха и вицепремиерът Томислав Дончев,
кметът на София Йорданка Фандъкова, председателят на БAMИ Антон
Петров, ръководители на
работодателски и синдикални организации, представители на металургичната общност, дипломати
и др.

Български фирми с интерес
към Куба
Няколко големи български фирми са проявили интерес към
партньорство с предприемачи от Куба. Две
от компаниите са започнали преговори за
създаване на смесени
предприятия с кубински партньори. „Булгаргеомин“ също води
разговори с Министерството на енергетиката
и с представители на
мините на островната
страна за създаване на
съвместно предприятие за рудодобив. Фирма ASHCUBA е в преговори с кубинското
туристическо обедине-

ВиК, енергетика и туризъм са секторите от взаимен
интерес, стана ясно на българо-кубинската среща

ние „Кубаканакан“ за
изграждане на хотел до
Хавана.
Б ъ л г а р с к и т е ком пании се интересуват
от намирането на конкретни партньори, с
които да направят първите си стъпки за реа-

лизиране на проектите
си, заяви зам.-министърът на икономиката
Александър Манолев.
Куба се интересува
от българските млечни
продукти, които иска
да предлага в своите
хотелски вериги.

За ЧетиРи ГОдиНи

Печалбите на предприятията
скачат с 34 на сто
Приходите на българските предприятия са се
увеличили с 20,9 процента, а разходите - с
18,5, в периода от 2012
до 2016 г., сочи анализ
на Българската стопанска камара. През миналата година приходите
на фирмите са били 332
млрд. лв., а разходите 315,3 млрд. лв. От тези
средства 2 млрд. лв. са
внесени в хазната като
корпоративен данък.
През същия период
счетоводната печалба
на предприятията е нараснала с 35,9 процента,
а данъчната - с 34,4. С
толкова се е увеличил и
корпоративният данък,
внесен в хазната.
На база данните на

НСИ камарата прави извода, че заплатите растат с 31,5 процента, или
печалбите на бизнеса
скачат по-бързо от заплатите на хората.
БСК информира още,
че 70 процента от 319те хиляди предприятия
имат счетоводна печалба, а 30 процента са на
загуба.
Сред печелившите предприятия е АЕц
„Козлодуй“. Приходите
и от продажба на ток
за първите 9 месеца на
годината са нараснали
с 43 млн. лв. и са достигнали сумата от 663
млн. лв. Печалбата се
дължи на повишаване
цените на тока на свободния пазар.

Рекордна печалба отчита и ВМЗ - Сопот. За
деветмесечието тя е 152
млн. лв. при 135 милиона през същия период на миналата година.
Приходите от продажби
са малко над 400 млн.
лв., което е ръст от 97
млн. лв. Задълженията на завода са 87 млн.
лв., което означава с 65
млн. лв. по-малко спрямо края на миналата година. Очаква се тенденцията да продължи, тъй
като заводът има договори за 130 млн. лв. Печалби отчитат и други
предприятия, повечето
от които са в секторите
преработваща промишленост, търговия, финанси и застраховане.
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Близо 12 млрд. лв. са нужни за
модернизация на ВиК сектора
През 2018 г. започва финансирането и изпълнението на проекти по ОП „Околна среда“
ВиК отрасълът, както и повечето инфраструктурни сектори, се
развива в изключителен
дефицит на финансов
ресурс. Анализът на Световната банка в Стратегията за развитие на
ВиК отрасъла показва,
че в 10-годишен период за изпълнението й са
необходими почти 12
млрд. лв. за привеждане
на инфраструктурата в
цялата страна в унисон
с европейските изисквания. Събирайки всички източници на средства за финансиране на
отрасъла - европейски,
национални и инвестиционните програми на
ВиК операторите, недостигът е в размер между
8 и 9 млрд. лв. Затова
с помощта на банката
ще бъде направен анализ
как да направим отрасъла устойчив основно от
финансова гледна точка,
какви нови инструменти да бъдат включени за
реализиране на големи
инвестиционни проекти и такива в малки населени места, за да се
покрие дефицитът. Това

коментира министърът
на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков пред
участниците в работна
среща на асоциациите по
ВиК от цялата страна в
Луковит. На двудневния
форум представители на
асоциациите и областни
управители дискутираха
въпросите, свързани с
развитието на ВиК сектора през следващите години.
Основният проблем в
отделни области е свързан с цената на водата,
подчерта министърът и
допълни, че трудно може
да се обясни на обикновения гражданин какво
се включва в нея. Сред
обществото битува мнението, че водата като
държавна собственост
трябва да е безплатна,
но услугата, която получават потребителите,
калкулира в цената си
цялостната дейност на
ВиК оператора по доставяне, пречистване и
отвеждане с необходимото качество на питейни и отпадъчни води и
средствата за изграждане

на необходимата инфраструктура и пречиствателни съоръжения, обясни Нанков. По думите
му, всеки представител
на който и да е ВиК оператор може да посочи
поне 20 обекта на инфраструктурата, които
се нуждаят от неотложна
рехабилитация или дори
изцяло ново изграждане.
ВиК инфраструктурата в
малките населени места
е на повече от 40 години
и се наблюдават чести
аварии, което е резултат от недалновидната
политика за развитие на
сектора през последните
30 години. Строителният
министър подчерта, че
след 10-15 години, когато крайно амортизираната ВиК инфраструктура
започне да дава дефекти
и ежедневни аварии, на
обществото трудно ще
може да бъде обяснено
защо не са предприети
мерки, дори и като повишаване на цената на ВиК
услугата.
Трябва да разберем,
че секторът е на такова
ниво от своето развитие, в което не бихме

ПлаН За деЙСтВие

На 25 ноември пускат дясната тръба
на тунел „Витиня“

Катя КОСТОВА
На 25 ноември се очаква да приключи ремонтът на дясната тръба
на тунел „Витиня“. По
този начин и движението в посока София ще се
осъществява нормално и
няма да има проблем със
зимната поддръжка на
съоръжението, информира министър Нанков и
допълни, че останалите
ремонти по магистралата ще продължат напролет. Министърът бе
категоричен, че снегът
няма да наруши графика на ремонтите. „Ще
създадем необходимата
организация, за да не
допуснем затруднения

в движението. Зимното поддържане остава
чувствителна тема, колкото и да сме подготвени, защото институционално сме направили
организация и координация с други компетентни ведомства и това
е максималното, което
държавата може да направи. Колкото и добре
да се поддържат пътищата през зимата, винаги недоволните ще недоволстват. Но не трябва
при тежки атмосферни
условия да се създават
кризисни ситуации. Ако
е необходимо, ще затваряме пътища, за да не
допускаме навлизане в
опасни участъци“, коментира още той.

Строителният министър поясни, че напролет ще се продължи с
ремонтите по мостове
и тунели по останалата
част от автомагистрала
„Хемус“.
Относно казуса с процедурата за изграждане
на тол системата Николай Нанков съобщи, че
Комисията за защита на
конкуренцията е одобрила искането на възложителя Агенция „Пътна инфраструктура“ за
предварително изпълнение на обществената
поръчка за новия тип
за събиране на такси от
тежките камиони, а в
момента тече срокът за
обжалване пред Върховния административен
съд. Регионалният министър прогнозира, че
е възможно договорът
с избрания изпълнител
Kapsch Traffic Solutions
да бъде подписан още
този месец. Той припомни за очаквания десетократен ръст на приходи
от транзитно преминаващите тежкотоварни

автомобили, като по
този начин използваме
геостратегическото положение.
На 23 ноември пък се
очаква Бойко Борисов и
министър-председателят
на съседна Македония
Зоран Заев да открият
основно ремонтирания
път от Първомай през
Старчево за граничен
пункт Златарево. Шосето е третокласно и се
използва от земеделците за извозване на продукция до тържището
за плодове и зеленчуци
край село Кърналово,
също така е обходно
трасе към ГКПП Златарево в случаите, когато
се налага затваряне на
основния път през Петрич.
Повече от 20 години
пътят само се изкърпва
частично. Според регионалния министър Николай Нанков жителите
на двете държави две
десетилетия са чакали
път през границата и пътят вече е готов - полага
се маркировката.

могли да правим повече компромиси, и затова
трябва да положим всички усилия, за да установим един балансиран и
устойчив по значимост
ВиК отрасъл в страната,
заяви още Николай Нанков.
„В рамките на следващата година се очаква
да започне финансирането и изпълнението на
инвестиционни проекти на ВиК оператори по
Оперативна програма
„Околна среда“. Амбицията ни е да започнем
с едни от най-важните
обекти, които трябва да
бъдат изпълнени - няколко пречиствателни
станции за питейни и за
отпадъчни води, няколко
деривации и довеждащи водопроводи, които
са крайно необходими
за хората и за щастие,
за тяхното реализиране
има проектна готовност.
Работим с ВиК операторите тези обекти да
стартират и дори преди
кандидатстването им по
оперативната програма
да започне тяхното възлагане“, това заяви пък
заместник-министърът
на регионалното развитие и благоустройството
Малина Крумова.
О с н о в н и я т въ п р о с ,
който бе поставен на форума, бе свързан с не-

консолидираните ВиК
оператори, които към
момент а не могат да
кандидатстват за европейско финансиране на
инвестиционни проекти. Крумова съобщи, че
в страната вече има 21
консолидирани оператори и предстои консолидацията на още една
област - Търговище. Поради липсата на консолидация инвестиционните
процеси във ВиК сектора
се случват много бавно.
Затова заместник-министърът призова общините
за бързо и разумно пристъпване към консолидация. Тя обясни, че има и
големи оператори, които
не са перфектни, и затова е необходимо да се
работи в тясно сътрудничество между Министерството на регионалното
развитие и благоустройството като принципал в
търговските дружества
с държавно участие, от
една страна, и от друга асоциациите като възложител на експлоатацията
и поддръжката на ВиК
инфраструктурата. „Имаме задачата да направим
операторите все по-ориентирани към клиентите,
да предоставят все подобра услуга с необходимото качество и на подходяща цена“, заключи
заместник-министърът.
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Вълна, кожа и кадифе за по-топъл и уютен дом
Зимната пухена мода се прехвърля върху креслата, диваните и пода
Сега е сезонът, в който у
всички ни се появява потребността от допълнително усещане за топлина и уют. Сега е и
идеалното време да помислим
за промени в интериора, така
че домът ни да се превърне в
най-желаното и спасително местенце, способно да обгърне и
подслони всеки премръзнал.
Правилото през студените
месеци е едно - зимната мода се
прехвърля върху дивани и легла
с множество шарени текстури и
цветове, за да се запази топлината в дома. Съществуват много
дизайнерски техники, които
могат да създадат уюта вкъщи.
Най-простият и едновременно ефикасен инструмент за декорацията на домашния декор е
цветът. Добавяйки в обстановката топли цветове (оранжево,
нежнорозово, жълто, червено,
наситено зелено), ще привнесем и топлината, и спомените за слънчевото лято. Един
от начините за постигането на
този ефект е използването на
цветен текстил. Разхвърляйте
ярки възглавници и плетива
върху меката мебел или сменете
пердетата с по-плътни завеси.
Всички тези малки изменения
помагат за създаването на приятна домашна атмосфера през
студената зима.
Същият ефект може да се постигне и с промяна на текстурата на материала. Обърнете повече внимание на тапицерията на
мебелите! Велур, вълна, кадифе
- традиционно се считат за зимни тъкани, тъй като се асоциират с меките топли пуловери.
Не забравяйте да постелите и
мек килим на пода! Това работи

безотказно, защото пухената постелка може да ви сгрее винаги
и в най-студените зимни вечери.
Добавянето на овча кожа в декора също е много добро решение.
Тя е подходяща за почти всеки кът, особено за покриване
на местата за сядане и спане.
Можете да поставите на пода, а
може да покриете с нея креслата, столовете или меката мебел.
Освен това кожата се вписва
идеално във всякакъв тип обзавеждане - от модерния стил до
този с ретро звучене. За създаването на уютна атмосфера ще
ви помогне и огънят от камината. Ако в дома ви няма камина, може да използвате свещи.
Огънят винаги се асоциира с
топлината и колкото повече или
по-обемни са свещите, толкова
по-топъл и уютен ще бъде домът ви. Общоизвестен факт е,
че обонянието ни също участва
в изграждането на представата за домашен уют. Например
уханията на ванилия, цитрусови плодове, върбинка, канела,

бергамот, роза или сандалово
дърво имат изключително благотворно въздействие върху
нашите възприятия. За тази цел
е най-добре да се използват
етерични масла или ароматни
свещи. Запалете ги и се насладете на приятния им аромат! В
комбинация с чаша горещ чай
зимата гарантирано няма да ви
изглежда толкова сурова.
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Зелени концепции в архитектура се борят
със замърсяването от автомобилите

Арх. Сиан– Ронг Лин проектира впечатляващи висящи градини над магистралите
„Зеленият кръг“. Green Circle е
екологична архитектурна концепция, която вертикално възстановява пространството над
магистралите, като по този начин връща равновесието между
флората и фауната в района.
Проектът е особено ефективен,
ако се изгради над натоварените кръстовища в големите
градове.

Трудно, дори невъзможно е
за модерния човек днес да си
представи света без възможности за бързо придвижване.
Скоростните пътища и магистрали, позволяващи удобно и
бързо да се стига от точка А

до точка Б, обаче отнемат от
естествената природа и нанасят
жестоки щети на качеството на
въздуха. Магистралите оказват
отрицателно въздействие върху
природата, унищожавайки постепенно растителния и живо-

Усуканата структура на „Зеленият кръг“ представлява своеобразна висяща градина, в
която удобно и необезпокоявано могат да живеят птици и
животни.
Всеки зелен кръг е проектиран да улавя и използва дъждовна вода, като интегрираната
помпена система за поливане се
задвижва от слънчевата енергия.

тинския свят в районите, през
които са прокарани.
Търсейки работещи решения срещу екопроблемите, до
които пътната инфраструктура
довежда, архитект Сиан-Ронг
Лин (Xian-Rong Lin) проектира

Пешеходна пътека между короните на дървета разкрива 360–градусова гледка
към хълмовете на Копенхаген
Конструкция с форма на
пясъчен часовник трябва да се
издигне в гориста местност в
околностите на датската столица Копенхаген. Архитектурно студио EFFEKT проектира
уникална пешеходна пътека,
чрез която туристите ще могат да се любуват на изключителни природни гледки от
птичи поглед. Съоръжението
се състои от вътрешна рампа с
височина 600 метра, която ще
отвежда посетителите до короните на вековни дървета. От
там те ще имат възможност да
се любуват на 360-градусова
гледка към хълмистия пейзаж,

докато правят разходката си
по алеи, дълги няколко километра.
Уникалното на единствения
по рода си проект е, че няма

да засегне околната среда и
няма да пострада нито едно
дърво при реализацията му.
Очаква се да бъде завършен
окончателно през 2018 г.
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Седмичен хороскоп за периода 13 - 19 ноември
ОВЕН

Добро време за
финансови операции

Тази седмица актуална е темат а
партньорство. Бъдете изключително
в н и мат е л н и ка кто
в личните, така и в
бизне с отношени ята! Запазете полож и т е л н ат а с и н а глас а, подхождайте добронамерено
към околните! Ще

РАК

Получавате
заслужени дивиденти

В позитивен период
сте. Времето е подходящо да проведете
важен разговор или
просто да установите
по-активна комуникация с колеги и партньори. Дори да спорите по някои теми,
верният отговор ще
дойде скоро. Проявете
търпение - нещо, кое-

ВЕЗНИ

то ви се удава ужасно
трудно! Работете върху тази своя слабост!
Разберете, че за всяко
нещо си има подходящо време! Инатът
невинаги помага. Получавате финансови
д и в и д е н т и от п р о ект, който смятахте
за провален. Мислете
позитивно!

Претеглете всички
„за“ и „против“

Ако имате намерение да правите
инвестиции или да
вземете важни финансови решения,
не отлагайте повече!
Периодът е подходящ за преговори с
банки и кредитори.
Ре сурсът ви е нужен, за да положите стабилни основи

КОЗИРОГ

ви оценят и ще ви
отвърнат със същото. Времето е благоприятно да разгърнете енергията
си. Най-печеливши
са делата, свързани
с банки, кредити и
заеми. Възползвайте
се от момента и уредете финансовите си
проекти!

на ново начинание.
Моментът е чудесен
да вложите силите и
ентусиазма си в нов
бизне с, да разширите портфолиото
на компанията или
да се преместите в
нов офис. Все пак не
прибързвайте - претеглете всички „за“
и „против“!

Трудна
седмица

Разположението
на звездите не е много благоприятно за
представителите на
този зодиакален знак.
Затова се чувствате
не стабилни, избухливи сте и трудно комуникирате с околните. Контролирайте
поведението си, за да
не стигнете до раз-

рив със съдружници
или хора от семейството! Вземете си
почивка, ако може да
си я позволите в този
момент! По-добре да
не вършите нищо, отколкото да се спъвате
в стари грешки. Не
позволявайте на страховете да превземат
мислите ви!

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

ТЕЛЕЦ

Недоволство и
нервност

Настъпва период,
в който е възможно
да се изправите пред
трудности и ограничения. Те се свързват
най-вече с пътувания
или с отношения с
партньори от чужбина. Ставате мрачни и
избухливи, но не изпускайте нервите си
- само ще задълбочите

ЛЪВ

Обмислете
стратегии и ходове

Н е п р оя вя ва й т е
стремеж да властвате и да контролирате всичко! Покажете, че имате доверие
в екипа си, както и
на хорат а у дома!
Няма да ви подведат, нито ще провалят това, което сте
постигнали. Фокусирате се прекалено

СКОРПИОН

в работата и в кариерата си.
Подходящ момент
за кратка почивка.
Това няма да е загуба на време, а период, в който ще можете на спокойствие
да обмислите нови
ходове и стратегии.
Не го пропускайте!
Готвите се за скок.

Нови печеливши
проекти

Тази седмица всички са доволни, че работят и живеят с вас.
Очертават се възможности за нови проекти, от които ще спечелят и приятелите,
и партньорите ви.
Започнете работа по
тях, за да имате добър
старт на задаващата
се година. Може да се

ВОДОЛЕЙ

кризата!Търсете изход от нея чрез реорганизация на работата! Сега не е точният
момент за нови начинания. Застрашени сте от грешки. Оставете кардиналните
промени за след Нова
година! Концентрирайте се върху текущите дела!

консултирате с доверени хора, но колкото
и да им вярвате, не
им позволявайте да ви
разколебаят от начинанието, което предприемате. Стремете
се да поддържате баланс между работата
и личния живот! Пазете се от емоционална зависимост!

Мързелът ви е
враг

Това, което може
да ви саботира в настоящат а с едмица,
е само и единствено
собственият ви мързел или отлагането.
Н е д о п у с ка й т е д а
си навредите сами!
Съдбата ви дава знак
за успех, не го проигравайте от леност.
Работете по плано-

вете си, следете сроковете и скоро ще
се радвате на успех!
Имате добри идеи,
както и екип, с който да ги реализирате. Бъдете обединителната фигура и не
допускайте дребни
спорове между колеги да бавят проекта
ви!

БЛИЗНАЦИ

Бъдете внимателни
с документитe

Имате планове за
бъдещето и сега е моментът да ги споделите с близки и партньори. Нуждаете се
от странично мнение
за коректив. Вслушайте се внимателно във всичко казано,
дори и в това, което в
първия момент считате за маловажно!

ДЕВА

Задава се пътуване
зад граница

Направете равносметка на работата си
през годината! Задължително е да спрете
да препускате през задачите, защото рискът от провал е голям.
Имате шанс да се разминете с неприятната ситуация само ако
държите под контрол
емоциите си. Пери-

СТРЕЛЕЦ

одът е подходящ да
се включите в курсове или образователни
програми. Някои от
зодията може да пътуват зад граница или
да възобновят отношения с хора от чужбина. Вкъщи проявете щедрост, направете
подарък на половинката и на децата!

Действайте със
замах

Конкуренцията ви
изпреварва и това
ви напряга. Вме сто само да се тревожите, предприемете
действия! Седмицата
е подходяща за срещи, нови конт акти
и бизнес пътувания.
Действайте със замах,
защото само така ще
успеете да навакса-

РИБИ

Бъдете особено внимателни при работа
с документи и подписване на договори!
Проверявайте всичко, за да избегнете
грешки от недоглеждане! В деловите
разговори подбирайте добре думите си,
за да бъдете разбрани правилно!

те пропуснатото. При
водене на преговори или подписване
на договори е важно
да сте предварително подготвени. Не са
изключени неприятни изненади от хора,
които смятате за съмишленици. В личния живот всичко ви
е наред.

Възможности за
развитие

Статуквото, колкото и да е добро, не
е правилният избор.
З ато ва с е м о б и л и зирайте - настъпва добър период за
промени! Бъдете активни и в мислите,
и в действията си!
В ъ зм ож н о с т и т е з а
развитие са много и
различни. От вас за-

виси по кой път ще
тръгнете. Каквото и
да предприемете обаче, не бързайте да го
споделяте! Недоброжелатели може да се
опитат да ви спънат
по пътя към успеха.
Не е нужно всички
да узнават ходовете
ви. Близките ви подкрепят.
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