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1,2 млрд. евро са договорени по ОП „Транспорт и
транспортна инфраструктура“
Изплатените средства до момента са 284 млн. евро

ПО ГРАФИК
Проектът за изграждане на столичното метро се изпълнява според
предварителните срокове. В края на
2019 г. ще бъдат завършени 12 метростанции и 12 км метротрасе, обявиха
от „Метрополитен“ ЕаД. От там поМинистърът на регионалното развитие и
благоустройството Николай Нанков реши да
се лиши от услугите на
началника на РДНСК София-град арх. Юлия
Дъбова заради инцидента с необезопасен
строителен обект. На
17 ноември 31-годишна
жена пострада на спирка на бул. „цариградско шосе“ заради паднал предмет от близкия
строеж. От удара жената
е получила нараняване
на главата.
„На бул. „цариградско шосе“ имаше необезопасен строителен
о б е к т. И з в ъ р ш и х м е
проверка там, за която

сочват изследване, според което, ако
сега в столицата няма метро, 90% от
кръстовищата ще бъдат блокирани за
движение. В момента метромрежата е
с дължина 31 км, от които 21 км са изградени за последните 7 години.

Договорени са 63% от
общия бюджет на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ),
което се равнява на 1,2
млрд. евро. Това съобщи
ръководителят на Управляващия орган на програмата Галина Василева
по време на осмото заседание на Комитета за
наблюдение на ОПТТИ.
Изплатените средства
към изпълнителите са
284 млн. евро, а стой-

ността на сключените
д о го во р и е 7 3 0 м л н .
евро. Одобрени са апликационните форми на
двата големи проекта за
рехабилитация на жп отсечките Пловдив - Бургас, фаза 2, и Елин Пелин - Костенец. И двата
формуляра са вече изпратени в Европейската Комисия за оценка и
последващо одобрение,
информира Галина Василева.
Предстои да се обяви

Уволниха шефката на РДНСК – София
длъжностните лица, а
именно началникът на
софийската служба, ще
поне се отговорно ст“,
обясни Нанков. По думите му, причината за
уволнението е, че са
пропуснати срокове за
предприемане на административни действия.
Започнала е и проверка
на строителя, и на строителния надзор.
„Ще бъдат наложени с анкции и на тях
като участници. В тази
връзка ДНСК стартира масови проверки за

зазимяването на строителните обекти. Факт е
и първият отнет лиценз
на надзорна фирма за
последните 2 години и
половина. Това е фирмата, която осъществяваше надзора на хотели
в Слънчев ден, Варненско“, допълни още Николай Нанков.
Ден преди регионалният министър да обяви
решението си, от ДНСК
съобщиха за започнали
проверки по отношение
законосъобразността на
одобрените планове за

безопасност и здраве и
проверки на място на
започнатите, но невъведени в експлоатация
строежи от всички категории. Заповедта указва при констатиране на
н ед о с т ат ъ ч н о о бе зо пасяване да бъдат дадени предписания на
отговорните участници
в строителния процес.
Те трябва в най-кратки
срокове да предприемат
всички допустими конкретни мерки за допълнително обезопасяване
- поставяне на предпаз-

ни мрежи по фасадите,
изграждане на пешеходни проходи и навеси,
монтиране на обезопасителни заграждения
при отворите на шахти
и стълбища, укрепване
на строителни огради.
При констатиране на
допуснати нарушения
от страна на отговорните участници в строителството незабавно ще
бъдат налагани глоби
или имуществени санкции по реда на Закона
за нарушенията и наказанията и Закона за

търг за изграждане на
системи за сигнализация
и телекомуникации за
жп линията Пловдив Бургас, заяви директорът
на Дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“ в НК
„Железопътна инфраструктура“ Мария Чакърова. Рестартирана е и
процедурата за рехабилитация на жп линията
Елин Пелин - Костенец.
Срокът за подаване на
оферти е януари 2018 г.
устройство на територията, предупреждават от
ведомството.
Необходимо е техническите органи към
общинските администрации, независимо от
категорията на строежа,
да извършват превантивен контрол, свързан с
достъпа и външния вид
на строителните ограждения.
Задължително е на
строителните предпазни огради на строежите
да е разположена информационна табела,
в която изрично да е
упоменат отговорникът
или отговорниците за
безопасност, здраве и
охрана на труда.

ЛИДЕРИТЕ

„Евромаркет Груп“ отпразнува своя 25–годишен юбилей

„Евромаркет Груп“,
най-голямата българска
компания за строителна
и индустриална техника
в страната, отпразнува
своя 25-и рожден ден
на стилно тържество в
изискано столично заведение. На събитието
присъстваха стотици
гости, сред които топ

мениджъри от цялата
българска индустрия и
международни партньори на компанията. „Евромаркет“ получи и голям брой поздравителни
адреси, в това число от
президента на Република
България Румен Радев,
министъра на Българското председателство

на Съвета на ЕС 2018
Лиляна Павлова и кмета на Столична община
Йорданка Фандъкова.
„Щастлив съм, че тази
вечер съм заобиколен от
толкова познати лица,
хора, с които работим
от години, с които сме
участвали съвместно в
безброй проекти и с ко-

ито сме градили тухла
по тухла както нашата
компания, така и България. Благодаря ви, че
споделяте с нас този
изключителен момент
- 25-годишния юбилей
на компанията. Искам
да отбележа, че през цялото време, откакто съществува „Евромаркет“,
ние не сме изневерили на
своята мисия - да трансферираме най-новите
технологии от нашите
международни партньори към българския бизнес. За нас това е един
от начините България да
бъде по-добро място за
живеене и се радваме,
че имаме принос това да
се случва. Горд съм, че
успяваме да реализираме тази мисия напук на
всички трудности, пред
които сме се изправяли.
Изпращаме едни турбулентни 25 години, за да
посрещнем с готовност
следващите 25“, каза в
своето обръщение Дими-

тър Илчев, съосновател
и един от главните мениджъри на „Евромаркет
Груп“.
Го с т и т е п о з д р а в и
също и Боряна Радева,
съосновател и главен мениджър на компанията.
„Искам да кажа, че целият ми съзнателен живот или поне по-голямата
част от него е отдадена
на „Евромаркет“. Преминахме през години на
усилен труд, на възходи и кризи и преживяхме всичко това заедно
с нашия екип, на който
искам специално да благодаря. В „Евромаркет“
работят най-добрите професионалисти - чест и
почит към тях. Благодаря
от сърце на всички наши
клиенти и партньори, които толкова години ни
се доверяват. Днес ние с
Димитър Илчев си мечтаем следващото поколение, нашите собствени
деца, не само да наследят
традициите и принципи-

те ни, но и да ни направят още по-иновативна
и по-модерна компания.
Нека си пожелаем здраве, просперитет и мир.“
Специални благодарности изказа и Ивайло Борисов, главен изпълнителен директор
на „Евромаркет Груп“.
„Признателен съм на Боряна Радева и Димитър
Илчев за тези 20 години,
в които съм част от „Евромаркет“. Тук научих
изключително много.
Заедно сме се борили с
всички сили, за да бъде
нашата компания устойчива и успешна“, сподели той.
За доброто настроение на гостите се погрижиха дамите от струнен
квартет Destiny, а кулминацията на вечерта
бе акапелното пеене на
Северняшки ансамбъл
- Плевен, което бе специален поздрав за чуждестранните партньори на
компанията.
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Депутатите приеха окончателно Бюджет 2018
Предвижда се ръстът при инвестициите догодина да се ускори до 4,3%
След над 30 часа дебати по време на две пленарни заседания парламентът прие окончателно държавния бюджет за
2018 г. В него се предвижда икономическият
ръст слабо да се забави до
3,9%, крайното потребление да се повиши с 4,7%,
а ръстът при инвестициите да се ускори до 4,3%.
Приходите от данъци са
в размер на 21,040 млрд.
лева. Народните представители подложиха на
прегласуване някои текстове, тъй като те не бяха
отразени в рамката на бю-

джета, която беше гласувана преди това. Догодина
нивото на безработица
се очаква да се понижи
до 6,2%. В средносрочен
план за данъците не се
предвиждат значителни
промени, като се запазва
правителственият приоритет за ниски данъци.
С приетия бюджет бяха
предвидени 180,5 млн. лв.
за опазване на границата,
а 35,2 млн. лева са средствата, отделени за зимно
поддържане и снегопочистване на общински пътища.
Общата субсидия за де-

легираните от държавата
дейности за общините в
бюджета за следващата
година е 2,780 млрд. лева.
Предвидени са трансфери
за местни дейности в размер на 284,022 млн. лева.
Депутатите приеха бюджета на Министерството
на Председателството на
Съвета на ЕС през 2018
година с разходи от 3,300
млн. лева. Народните
представители първоначално приеха предложението от алтернативния
бюджет на БСП да отпуснат 1,130 млн. лв. за ремонт на патриаршеската

катедрала „Св. александър Невски“ и Зографския
манастир в Света гора, но
впоследствие се върнаха

на текста и го отхвърлиха.
Финансовият министър
Владислав Горанов благодари на депутатите и под-

черта, че докато нещата
се случват в пленарната
зала, значи законът има
върховенство.

КОЛАБОРАЦИЯ

Министерството на културата ремонтира операта
в Пловдив, а общината – Партийния дом
Министерството на
културата е поело ангажимент към Държавна
опера Пловдив да укрепи и ремонтира цялата
Концертна зала, информира кметът на града
инж. Иван Тотев.
цяло стнат а р еконструкция ще струва 6
млн. лева на министерството. Общината пък
щ е ка н д и д ат с т в а п о
Оперативна програма

„Региони в растеж“ за
укрепване и цялостен
ремонт на сградата на
бившия Партиен дом на
площад „централен“.
Необходимата сума ще
е около 7 млн. лева. При
обследванията се е оказало, че сградата на бившата БКП в Пловдив
не отговаря на никакви
антиземетръсни стандарти.
Пълното укрепване

срещу земен трус на
пловдивския небостъргач от времето на соца
налага промяна в условията на проведения
преди повече от 2 години конкурс. Офертата сега е за 350 хиляди
лева, коментира Иван
Тотев.
Общата стойност на
проекта обаче и изпълнението му ще падне
значително, след като
МК е заявило готовност
да поеме на 100% реконструкцията на Концертната зала, която е
част от бившия Партиен
дом.
Ремонтът на сградата,

ПРАЗНИЧНИЯТ ДЕКЕМВРИ

Пловдив сложи
началото на Коледните и Новогодишните празници с
най-голямата открита ледена пързалка
на Балканите и със
стилна 13-метрова
елха на Главната.

в която сега са разположени общински институции, ще включва

освен укрепване срещу
земетръс по европейски
стандарти, нов фасаден

облик, вътрешни преустройства и изграждане
на атриум.
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Транспортен коридор 8 сред приоритетите на
Проектът предвижда изграждане на летища, пристанища,

Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, зам.-министърът на външните работи Георг Георгиев, посланикът на България в Македония Иван Петков, областни управители и кметове на кръгла маса за българо-македонското сътрудничество

Инвестиции за над 20
млн. евро са предвидени в
пограничния регион между България и Македония
в програмния период до
2020 г. само по изпълняваната от Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
Програма за трансгранично сътрудничество. Към
момента 50% от ресурса
е договорен, като се изпълняват 48 проекта. В
началото на следващата
година ще бъде обявена

ИНВЕСТИЦИЯ

Видин с обновен пасажерски терминал
Цвета ИВАНОВА
Видин има вече модерен пасажерски терминал. Той се намира до
речната гара и с разширението си се превръща
в оживено обществено
място за отдих и разходка. Подредено и красиво, то създава първото
впечатление за Видин на
слизащите от круизните
кораби в града туристи. Досега на речната
гара първи ги посрещаха
само бездомните кучета.
За жителите на крайдунавския град обновлението на терминала е
закъсняло, като се има

предвид, че годишно на
речната гара акостират
по 160-180 круизни кораба с туристи от цял
свят. За обновлението
разказа генералният директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“
ангел Забуртов. Държавното предприятие е собственик на терминала и е
осигурило средствата за
модернизацията му. Прокарана е подземна елмрежа за ниско напрежение
с 5 извода за действащи
корабни места. Направена е пешеходна алея с
тротоарна настилка и парапет. Има 8 площадки с
пейки за отдих. Изградени са резервни изводи за

още акостиращи кораби.
Кметът на Видин Огнян ценков приветства
новата придобивка. На
откриването бяха още
депутатите Владимир
Тошев и Росен Живков,
областният управител

втора покана за набиране
на проекти, с което трансграничните региони от
двете страни на границата
ще имат достъп до целия
ресурс на европейската
програма. Новите проекти
ще могат да се подават по
електронен път, което ще
спести време и усилия на
бенефициентите.
Това обяви заместникминистърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова при участието си
в трансгранична кръгла
маса на тема „Българомакедонските отношения:
приоритети, общи перспективи и предизвикателства“, организирана от д-р
андрей Ковачев - член на
Европейския парламент, и
Кирил Калфин - народен
представител в 44-тото
Народно събрание на Ре-

публика България.
Зам.-министърът отбеляза, че подписаните само
преди няколко дни в Струмица десет споразумения
за сътрудничество в различните сфери са стабилна основа за задълбочаване на отношенията между
двете страни. „целта ни
е да се сближим не само
териториално, но и икономически. Дадохме си
сметка и вече имаме представа какво може да е нашето общо бъдеще“, посочи заместник-министърът.
Тя определи, че един
от най-важните проекти
между двете страни е реализацията на транспортен коридор номер 8. Тя
подчерта, че проектът е
свързан с редица дейности
по определяне на обхвата
и осигуряване на нужното
финансиране. „Това е ком-

албена Георгиева, много
граждани.
Заедно с ГКПП - Дунав мост - 2 речната гара
е най-важното място, от
което туристи и речни
пасажери влизат във Видин, изтъкна кметът.

Най-голямата пътна поръчка за годината в България - тунел „Железница“ на
автомагистрала „Струма“,
привлече общо 28 оферти. В
състезанието за „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1
Тунел „Железница“ участват
почти всички големи строителни компании, стана ясно,
след като офертите на кандидатите бяха отворени.
Надпреварата е за общо
250 млн. лв. без ДДС, но
по-голямата част от тях малко над 194 милиона, са
именно за тунелното съоръжение, което е част от
магистрала „Струма“. За
пътните участъци северно и
южно от него са предвидени
съответно 34 млн. и 22 млн.
лв. Проектът се съфинанси-

ра от Кохезионния фонд на
Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП
„Транспорт и транспортна
инфраструктура 2014-2020“.
Обществената поръчка е в
3 обособени позиции - за
тунела, който ще е около 2
км и ще бъде най-дългият
досега изграждан у нас, и
за пътя преди и след съоръжението. Поръчката е обособена на три части, за да
може на обекта да се работи
едновременно и проектът да
завърши в срока на ОПТТИ
2014-2020 г.

Седем кандидата по
първа позиция
Постъпилите оферти за
обособена позиция 1: Подучастък №1 от км 366+000 до
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правителството до 2020 г.
транспортни интермодални терминали, жп и пътен участък
плексен и интегриран проект. Той включва в себе си
компоненти за изграждане
на летища, пристанища,
транспортни интермодални терминали, жп и пътен
коридор, които осигуряват геостратегическа свързаност по Оста Тирана Скопие - София - Бургас
- Варна - Североизток и
тази на юг към Близкия
и Средния изток“, изтъкна Николова. Тя посочи,
че до момента България
е направила немалко за
реализацията на международния коридор, визирайки строителството на аМ
„Струма“, пограничния
път от Петрич до ГКПП Златарево, аМ „Тракия“ и
др. „Пред нас стои предизвикателството за търсене
на възможности за реализация на аМ „Черно море“
и скоростния път Рила, за

които търсим стратегически инвеститор“, каза Николова. По думите й, двата
проекта ще дадат шанс за
реализация на цялостното
трасе на международния
коридор. Според нея Македония също има шанс
да получи финансиране
за проектите по трасето
на нейна територия по
предприсъединителните
програми на ЕС или фи-

нансиране от международни финансови институции
като Световната банка, Европейската инвестиционна
банка и др., които подкрепят мащабни инфраструктурни проекти.
Деница Николова потвърди и ангажимента на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и българското
правителство за изграж-

За около две години трябва да е готов пътният участък от българска страна по проекта
за изграждане на ГКПП “Клепало” между България и Република Македония

дане на ГКПП „Клепало“.
„В зависимост от проектирането и осигуряване

на финансирането ще търсим възможности 30-километровото трасе да се

осъществи в рамките до 2
години“, отбеляза зам.-министърът.

В ПЕРИОДА 2007-2013 Г.

Над 20 млн. евро са вложили в общи дейности България и Македония
Близо 100 са реализираните
съвместни проекти между България и Македония в периода 20072013 г., като в пограничните области са вложени над 20 млн. евро в
дейности, като рехабилитация на
пътища, системи за управление и
защита на околната среда, тран-

сгранични бизнес инфраструктури, интегрирани туристически
продукти и услуги, образование
и обучение. Те са допринесли за
откриване на нови работни места,
за изграждането на устойчиво
културно сътрудничество на базата на общи исторически връзки

между хората в трансграничния
регион. Програмата за трансгранично сътрудничество е постигнала и значителни резултати в
периферния регион, който има
по-малки възможности за икономическо развитие и инвестиции,
и са шанс за създаване на добри

социални контакти. Изградените
партньорства по европейските
програми до момента са помогнали за придобиването на опит
и практика, които ще са ценни
и при търсенето на решения за
предизвикателствата пред двете
страни.

Поръчката за АМ „Струма“ при тунел „Железница“ привлече 28 оферти
км 366+720, включително
обслужващ тунелен път
при северния портал на
тунел „Железница“, са от:
Обединение „Пътстрой-92 - МОСТРЕМОНТ“, в което участват: „Пътстрой-92“ аД
и „МОСТРЕМОНТ 97“
ООД;
Д ЗЗД „Желе зница Север“, в което са: „ГБС
Инфраструктурно строителство“ аД, „Главболгарстрой“ аД и „Главболгарстрой Интернешънъл“
ЕаД;
„Ка лист ратов Груп“
ООД;
„ХИДРОСТРОЙ“ аД;
ОБЕДИНЕНИЕ „СТРУМ а - Ж ЕЛ Е З Н И ц а “ ,
участници: „ТРЕЙС ГРУП
ХОЛД“ аД, „ТРЕЙС-СОФИЯ“ ЕаД, „аЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;
ДЗЗД „ОРС - М“, в което са: „МОСТКОНСУЛТ“
О ОД , „ О Р С И Н Ф Ра СТРУКТУРа“ ООД;
Д ЗЗД „аПВ ТУНЕЛ
ЖЕЛЕЗНИца 1“, участници: „аГРОМаХ“ ЕООД,
„ПЪТИЩа ПЛОВДИВ“
аД и „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛаГОЕВГРаД“ аД.
Индикативна стойност:
33 545 308 лв. без ДДС.
Срокът за изпълнение на
проектирането и строително-монтажните работи е
600 календарни дни.

За тунела - 13
оферти
Постъпилите оферти за обособена позиция
2: Подучастък №2 от км
366+720 до км 369+000,
включително обслужващ

тунелен път при южния
портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери, са от:
ДЗЗД „Железница 20182020“, участници: „Б.
ЕРГЮНЛЕР ЙОЛ ЯПЪ
ИНШааТ ТааХЮТ МаДЕНДЖИЛИК НаКЛИЙЕДЖИЛИК СаНаЙИ ВЕ
ТИДЖаРЕТ аНОНИМ
ШРИКЕТИ“ аД и „ВЕКТОР-БУЛ“ ООД;
„актор“ аД;
„Доуш Иншаат Ве Тинджарет“ аД;
Обединение „ГЕОПЪТ
ЖЕЛЕЗНИца“, участници: „Геострой“ аД, „Пътстрой-92“ аД, „Биас-М“
ЕООД;
ДЗЗД „аМ „Струма“ОП2: Тунел Железница“,
участници: „ГЛаВБОЛГаРСТРОЙ“ аД, „ГБСИнфраструктурно строителство“ аД;
ОБЕДИНЕНИЕ „ТУНЕЛ ЖЕЛЕЗНИца“, участници: „ЕВРО аЛИаНС
ТУНЕЛИ“ аД, „ИСа2000“ ЕООД, „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
Обединение „ТУНЕЛ
ЖЕЛЕЗНИца 2017“, участници: „Гранди Лавори
Финкосит“ СПа, „Х.С.С.“
ЕООД;
ОБЕДИНЕНИЕ „аМ
СТРУМа - ТУНЕЛ ЖЕЛЕЗНИца“, участници
„ С Та Н И Л О В “ Е О ОД ,
„ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, „ЛОГИСТИКа 21“ ЕООД;
„аСТаЛДИ“ аД
ДЗЗД „аМ СТРУМа
ТУНЕЛ 2018“, участници: „ДЖИ ПИ ГРУП“ аД,
„ГЛОБаЛ КЪНСТРЪКШ Ъ Н “ О ОД и „ В И а
ПЛаН“ ЕООД;

Д ЗЗД „аПВ ТУНЕЛ
ЖЕЛЕЗНИца 2“, в което участват: „аГР ОМаХ“ ЕООД, „ПЪТИЩа
ПЛОВДИВ“ аД, „ВОДНО
СТРОИТЕЛСТВО - БЛаГОЕВГРаД“ аД, „ОБЕРОСЛЕР КаВ. ПИЕТРО“
ЕОД, „МЕТРОПРОЕКТ
ПРаГа“ аД;
ДЗЗД Обединение „ФЕРОСТРИМОНа“, в което участват: „ИНЧ“ аД
и „аВТОМаГИСТРаЛИ
- ЧЕРНО МОРЕ“ аД;
„Тод и н и Б ъ л г а р и я “
ДЗЗД, участници: Тодини
Конструкциони Дженерале
С.П.а., Тодини България
ООД.

Индикативна стойност:
194 301 267 лв. без ДДС.
Срокът за изпълнение на
проектирането и строително-монтажните работи е
1060 календарни дни.

Осем кандидата за
трета позиция
Постъпилите оферти за обособена позиция
3: Подучастък №3 от км
369+000 до км 370+400,
са от:
„Пътстрой-92“ аД;
„ГБС Инфраструктурно
строителство“ аД;
ОБЕДИНЕНИЕ „ДЗЗД
Ст римон“, участници:

„автомагист рали-Черно море“ аД и „ИЙ КЕЙ
ДЖЕЙ БЪЛГаРИЯ КЪНСЪЛТИНГ ЕНДЖИНИЪРС“ ЕООД;
ОБЕДИНЕНИЕ „ИНТЕРВИаНОВа“ ДЗЗД с
участници: „БГНОВа“
аД, „ИНТЕРПРОМ“
ЕООД, „ИНЖЕНЕРИНГ
ГРУП-04“ ЕООД, „ХИДРО КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
ОБЕДИНЕНИЕ „ЖЕЛЕЗНИца 3“, в което са:
„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“
аД, „аЛВЕ КОНСУЛТ“
ЕООД;
ОБЕДИНЕНИЕ „СТРУМа ЖЕЛЕЗНИца“, в ко-

ето са: „ИНТЕГРИРаНИ
СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕООД, „КОНТРаТаС
ИГЛЕСИаС“ аД и „аЛВЕ
КОНСУЛТ“ ЕООД;
„ПСТ Груп“ ЕаД;
Д ЗЗД „аПВ ТУНЕЛ
ЖЕЛЕЗНИца 3“, участници: „агромах“ ЕООД,
„Пътища Пловдив“ аД,
„ВОДНО СТР ОИТЕЛ СТВО- БЛаГОЕВГРаД“,
„ а Л В Е К О Н С УЛ Т “
ЕООД.
Индикативна стойност:
22 153 425 лв. без ДДС.
Срокът за изпълнение на
проектирането и строително-монтажните работи е
660 календарни дни.

ЕТАЛКОМ ИНВЕСТ
ВНОСИТЕЛ НА ПЪТНИ БИТУМИ
ПРОИЗВОДСТВО НА НИС ПАНЧЕВО

ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРАНИ
БИТУМИ:

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

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

www.metalcominvest.com;
office@metalcominvest.com; тел.: +359 73 881608
www.metalcominvest.com
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ИНТЕРВЮ
Въвеждането на новия пакет „Климат енергетика“ и адаптирането на националното
законодателство са сред основните ни приоритети

Голямото предизвикателство е навлизането на
електрическата енергия в автомобилния транспорт
и по-конкретно в личните автомобили на хората

Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР):

България има голям потенциал в
областта на енергийната ефективност
Не бива да се подценява нито един участник, който може да допринесе за нейното развитие и напредък
Разговаря
Виолета ВЛАСТАНОВА
- Г-н Алексиев, дейността на АУЕР е от ключово
значение при изпълнение
на държавната политика по
повишаване на енергийната
ефективност и предоставянето на енергийни услуги. В
каква посока са насочени в
момента усилията на агенцията?
- Темата за енергийната
ефективност е колкото позната,
толкова и непозната и сложна. Енергийната ефективност
засяга всички икономически
сектори, ежедневието ни, както
и държавни ангажименти на
европейско и международно
ниво. В момента се разглежда
предложеният от Европейската
комисия пакет „Климат - енергетика“, част от който предстои да бъде приет по време
на Българското председателство на Съюза. агенцията в
областта на компетенциите си
подпомага активно Министерството на енергетиката и се
подготвя за ангажиментите,
свързани с председателството.
Подготовката е многопосочна,
от подобряване на езиковите
умения на експертите от агенцията, през анализи и статистика от нашата база данни, до
участие в множество работни
групи и форуми. Като отговорна институция за изпълнение
на държавната политика в областта на енергийната ефективност работим усилено с
всички заинтересовани страни.
На мнение сме, че България
има голям потенциал и трябва
да се мобилизират усилията в
правилната посока. Не трябва
да се подценява нито един
участник, който може да допринесе за напредъка - индустрията, секторът на услугите,
домакинствата, общините и
местните общности. Ето и в
момента подготвяме обучение
за отговорните служители за
енергийна ефективност в общините и областните управи,
което ще се проведе в началото

Ивайло Алексиев е роден през 1966 г.
Дълго време е заемал ръководни и мениджърски
длъжности в областта на енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия,
инвеститорския контрол, поддръжката и експлоатацията на технически системи и др.
До назначаването му за изпълнителен директор
на АУЕР е бил председател на Управителния съвет на Камарата на енергийните одитори и председател на Управителния съвет на Стопанска
камара - Добрич. Завършил е Техническия университет - София, инженер по електроника и автоматика. Има придобити професионална квалификация за обследване за енергийна ефективност
на промишлени системи, професионална квалификация за обследване за енергийна ефективност
и сертифициране на сгради в Техническия университет - Варна и др. Владее английски, немски и
руски език. Назначен за изпълнителен директор
на АУЕР на 2 септември 2013 г.
на декември.
Енергийната ефективност
като словосъчетание може би
е познато на всеки. В същото
време смисълът на действията
в тази посока, които имат доказан икономически ефект за
всеки и ползи като подобрен
комфорт, ползи за здравето,
подобрена работоспособност
и много други, които не могат
да бъдат директно оценени,
остава неясен и неосъзнат.
Продължаваме да работим активно, но агенцията сама не
може да стигне до всички и
много разчитаме на участниците в този процес да положат
усилия за популяризирането и
демонстрирането на ползите от
енергийна ефективност.
- Организирате различни инициативи в подкрепа
на търговците с енергия в
страната, които изпълняват Националната схема за
задължения за енергийна
ефективност. Какви са възможностите за постигане
на индивидуалните цели за
енергийни спестявания на
търговците на енергия?
- агенцията за устойчиво
енергийно развитие организира регулярни срещи за всички
групи търговци с енергия, които са задължени лица по Националната схема за задължения.

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

От началото на 2017 г. в аУЕР
се проведоха повече от 10 подобни срещи.
В допълнение на това - на
1 ноември беше проведен семинар, организиран от аУЕР
в подкрепа на търговците с
енергия в страната, които изпълняват Националната схема
за задължения за енергийна
ефективност, определена в изпълнение на изискванията на
чл. 7 от Директива 2012/27/
ЕС. Темата на семинара беше
„Финансиране и възможности
за изпълнение на мерки по
енергийна ефективност за постигане на индивидуалните
цели за енергийни спестявания
на търговците на енергия“.
Като лектори в събитието се
включиха представители на
международен екип на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), които
презентираха опита на ЕБВР
във финансирането на енергийната ефективност при крайните потребители посредством
енергийните компании, както
и възможностите за партньорство с българските енергийни
дружества. Фонд „Енергийна
ефективност и възобновяеми
източници“ също представи
своите финансови продукти,
които могат да бъдат използвани от задължените лица. Опит
и добри практики при изпълнение на договори с гарантиран резултат бяха показани в
панел, представен от членове
на алианса за енергийна ефективност, а „Сименс България“
запозна присъстващите със
съвременни технологични и
дигитални решения за енергиен мениджмънт в сградите и
индустрията.
Основната възможност за

търговците на енергия да постигнат своите индивидуални
цели за енергийни спестявания е да навлязат на пазара на
енергийни услуги и да продават „енергийна ефективност“
по същия начин, както продават енергия на крайните потребители. Това ще открие нови
възможности за търговците
на енергия да разширят своя
бизнес и да заемат място на
този нов и перспективен пазар.
Трябва да се има предвид, че
целите за енергийни спестявания на търговците са под 1,5%
от ежегодните им продажби на
енергия към техните потребители. В същото време енергийни услуги те могат да продават
на всички крайни потребители
на различните видове енергия
без ограничения. Освен това
пазарът на енергийни услуги
не е регулиран и на този пазар търговците нямат никакви ограничения да определят
цени и да развиват своя бизнес
както желаят.
Освен чрез директно участие на пазара на енергийни услуги търговците имат възможност и да използват посредник,
като правят вноски във Фонд
енергийна ефективност или
други подобни фондове или
да договарят и придобиват
директно удостоверения за
енергийни спестявания, реализирани от други лица.
- Каква е Вашата оценка
за реализацията на програмата за обновяване на жилищни сгради?
- Въпреки всички критики към програмата, аз съм на
мнение, че тя е изключително
навременна, защото в периода
2007-2013 г. нямаше сериозна
подкрепа за реализиране на

мерки за енергийна ефективност в домакинствата. Програмата допринесе изключително
много за популяризиране на
енергийната ефективност, като
стимулира и сдружаването на
етажната собственост, а това
е изключително предизвикателство предвид факта, че над
95% от жилищата са частна
собственост на различни лица.
Резултатите от нея са вече видими и за ползите й достатъчно много хора могат да разкажат от първо лице. Естествено,
трябва да се поучим от допуснатите грешки, но трябва да се
намерят правилните механизми, чрез които тази програма
да продължи и то не за годинадве, като се ангажират и самите собственици и се привлекат
и частни инвестиции.
- Новият енергиен пакет
на ЕК предвижда постигане
на 30% енергийни спестявания в ЕС. Смятате ли, че
това е постижимо за България?
- целта не е механична, а
е резултат от анализи, широк
кръг дискусии между всички
страни членки на ЕС и намирането на икономически
оправдан сценарий. България
е с много добри шансове да
постигне заложените цели, защото потенциалът за спестяване при нас е по-висок от много
други европейски страни. ако
възможностите, задълженията
и отговорностите се дефинират добре предварително, ако
се разпространят сред всички
заинтересовани страни и не
се променят дългосрочно (до
2030 г.), имаме шансове и да
сме по-добри.
Продължава на стр. 12-13
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МЛаДИТЕ В БРаНШа
Жана Иванова, архитект:

Страната ни се нуждае от млади и
амбициозни хора с визия за бъдещето
Те трябва да притежават силата да създават една по-благоприятна и красива среда за обитаване
Разговаря
Ирина ГЕНОВА
- Защо избрахте да се реализирате в България?
- Реализацията в чужбина
често се определя като предизвикателство, а аз съм личност,
която обича предизвикателствата, обича да пътува, да усеща
духа и ритъма на нови места.
Истината е, че имах възможност да остана в Белгия и да
придобия магистърска степен
от приемащия университет, а
след това да търся реализация
в чужбина. Но направих друг
избор - да се завърна у дома.
Решението да живея и да се развивам в България дойде естествено и непринудено вследствие
на ясните приоритети, които
съм си поставила. Смятам, че в
България има върху какво да се
работи и много още да се постига, а за това са нужни млади
и амбициозни хора с визия за
бъдещето, които да имат куража
и силата да създават и опазват
една по-благоприятна и красива среда за обитаване. Другата
причина да направя този избор е
моето семейство, което за мен е
изключителна ценност. Разбрах,
усетих със сърцето си, че не искам да живея далеч от близките
си за дълго. И ето ме тук, следвам призванието си в България,
в родния Бургас и край морето.
И съм щастлива от това!
- Какви са трудностите, с
които се сблъсквате във Вашата работа?

Жана Иванова е родена през 1991 г. в
Бургас. Алтруист по душа и архитект
по призвание, от малка започва да гради
мечти за реализация в сферата на архитектурното проектиране. Завършва
основното си образование в Гимназия с
преподаване на английски език „Гео Милев“
- Бургас. През 2010 г. започва висшето си
образование в Университета по архитектура, строителство и геодезия - София.
В периода 2014-2015 г. взема участие в
Интернационална студентска мобилност
по Програма „Еразъм +“ в Университета
KU Leuven, кампус Sint - Lucas Architectuur
- гр. Гент, Белгия, в интернационален
магистърски клас със специалност „Архитектура и градоустройство“. През 2016 г.
защитава дипломната си работа на тема
„Обществена библиотека на Лондон“,
представяйки едно смело решение за четириетажна сграда под земята на брега
на река Темза. Дипломира се в катедра
„Обществени сгради“ в Университета по
архитектура, строителство и геодезия
- София, където придобива образователноквалификационна степен „магистър“ и
квалификация „архитект“. Професионалния си опит започва по време на висшето
си образование като стажант в екипа на
проектантско студио АТЕК-ВД ЕООД. В
периода след престоя си в Белгия и непосредствено след дипломирането си работи
като архитект-проектант в екипа на Ар- Предполагам, че повечето
колеги архитекти, както и другите специалисти в строителния
бранш биха посочили на първо
място утежнената процедура по
административното обслужване
на един проект, както и неясните положения в ЗУТ, които
имат нужда от преосмисляне и

хитектурна агенция „БРАТЯ КАДИНОВИ“
ЕООД. Понастоящем е архитект в студио
„ШАРЕНКОВ АРХИТЕКТИ“ ЕООД в Бургас. От 2016 г. е член на Камарата на архитектите в България.

промяна. От 2016 г. съм член
на Камарата на архитектите в
България и се старая активно да
се включвам в живота на Регионалната колегия на град Бургас.
Настроена съм оптимистично и
мисля, че е въпрос на време да
се изчистят неуредените моменти в практиката и да се доближи

тя до своята по-европейска визия. а в по-персонален план не
мисля, че срещам затруднения.
Екипът на „ШаРЕНКОВ аРХИТЕКТИ“, в който работя, се състои от изключителни професионалисти със съвременна визия
за работния процес и практиката
и работата с тях е удоволствие,

за което им благодаря!
- В каква обществена кауза във Вашия град бихте се
включили?
- Бих застанала зад всяка една
обществена кауза, която ще подобри качеството на живот на
жителите на град Бургас, дори
и да не е свързана пряко с професията ми. На мнение съм,
че всеки човек с изявена обществена позиция би могъл да
допринесе за бъдещото развитие
на града именно чрез личната си
практика и пример. Истината е,
че Бургас в последните години
се развива доста динамично
във всички сфери на живота.
Работи се върху подобряването
на инфраструктурата и визията
на града, реновирането на значимите обществени пространства, на учебните заведения и
детските градини, изграждат
се нови спортни съоръжения и
мултифункционални структури,
планира се разширяването на
индустриалните зони, с което се
създават предпоставки за развитие на бизнеса и за привличане
на нови инвеститори. Изготвят се подробни устройствени
планове за нови територии за
жилищно строителство, както
и разширения на съществуващите такива. Всичко това е за
младите хора - тези, които са
тук, и тези, които биха искали
да се завърнат. Бургас има нужда от всички свои деца. Това е
каузата, зад която бих застанала
- младите хора да се завърнат
отново тук, в родния град, и да
построят неговото бъдеще.

ПРОЕКТИ

Обществена библиотека на Лондон

Спортно училище, София

Клуб на артиста, ул. “Г. С. Раковски” , София

Сграда със смесена функция, София
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Нужен ли е регистър
Арх. Петко Любенов, председател на РК на
КАБ - Сливен:

Необходима е професионална
регламентация

От 45 години се занимавам точно с енергийната ефективно ст
на сградите, бил съм и
преподавател в УаСГ.

ИЗЛОжБА

„Завръщане въ стария Бургасъ“
атрактивна изложба ще пресъздаде автентичната атмосфера на Бургас отпреди
в е к . Е кс п о з и ц и я т а
„Завръщане въ стария
Бургасъ“ е посветена
на празника на града - Никулден, и ще
бъде открита на 6 декември от 11.00 ч. в
зала „александър Георгиев Коджакафалията“ на Културен център „Морско казино“.
Общината предоставя
възможност на бургазлии да разгледат
безплатно изложбата
по случай градския
празник. Посетители-

те ще се насладят на
експозицията, пресъздаваща атмосферата
на града от началото
на XX век. Те ще могат да видят сградата
на старата община,
да влязат в нея и в
кабинета на кмета с
типичния за периода
интериор и вещи, да
прочетат интересни
и забавни за днешния читател заповеди,
молби и правилници.
Вървейки по старата
бургаска улица, гостите ще могат да се
отбият в дрехарница,
в която е представена
дамската и мъжката

мода, характерна за
разглеждания период,
аксесоари и шивашки
по собия. Всеки ще
може да облече рокля
или костюм, за да си
направи снимка пред
възстановка на старата балюстрада, да
запише автентични
за бургаската кухня
рецепти или да разбере откъде е преминавал влакът „анхиало
експрес“. акцентът
в изложбата е поставен върху личности,
допринесли за развитието на града ни в
началото на миналия
век. Видните бургаз-

лии ще бъдат представени с портрети,
информация за живота и делото им, както
и с оригинални техни
вещи. Гражданите и
гостите на Бургас ще
имат възможно стта
да надникнат в миналото, да се потопят и
изживеят невиждана
приказка от старите
ленти.
Изложбата ще
бъде експонирана в
КЦ „Морско казино“ до 26.01.2018 г. и
може да бъдеразгледана от понеделник
до събота от 10 до
18:30 часа.

Познавам проблема и
бих казал, че такъв регистър би могло да има,
но е нужна професионална регламентация на
тези фирми.
Сега има изкривяване на понятието
„енергийна ефективност“, самата нормативна уредба е изкривена. Предварителните
изчисления са едно, а
изпълнението - друго.
а резултатът е разпи-

ляване на интелектуален потенциал. Вашият
вестник може да инициира дискусия, която
да отвори очите на политиче ския елит. Защото сега енергийната
ефективност е средство
за усвояване на пари,
но това не дава ефект.
Нужна е промяна в наредбите - облекчение за
тези, които извършват
енергийно обновление
на домовете си.
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на фирмите за енергийна ефективност?
Арх. Асен Николов, РК на КАБ - Варна:

Още една административна
тежест на кого му трябва
В с е ки и н ве ст и то р ,
който си е наел фирма
да му изпълнява някаква
дейност - било то саниране или нещо друго, по
някакъв начин трябва да
си следи процеса. Така
че не съм сигурен, че
регистрацията ще промени нещо, ако няма
контрол от страна на
този, който влага. Ясно
е, че ако работата се

върши по втория начин
още от възлагането на
поръчката, то дейностите ще се изпълняват
така и до края. Един регистър няма да промени нищо, нито пък ще
сложи ред. Според мен
трябва да има контрол,
н о то ва е р а б от а н а
възложителя. ако вече
възникне проблем и инвеститорът го забележи,

тогава той трябва да си
търси правата. Дали ще
води приятелски разговори с изпълнителя,
дали ще действа през
съда - негов избор. Но
не вярвам, че с регистър
нещо ще се промени.
Той само би могъл да
утежни процеса. Още
една административна
тежест не знам на кого
му е необходима!

Арх. Анелия Рениколова, РК на КАБ - Пловдив:

Това няма да даде
гаранция за качеството
За мен въпросът не
е дали да има регистър
на фирмите за енергийна ефктивност, или не, а
какво ще е качеството на
това, което ще се прави.
Съществуването на регистър или пък липсата на
такъв нямат отношение
към начина, по който се
изпълняват дейностите.
Никой регистър не дава
гаранции. Защото той
чисто формално по точки
1, 2, 3 поставя различни
фирми, но по какви кри-

Съюз на архитектите в България

архитект Николай Няголов
Фондация за Християнска Архитектура и Изкуство „Никола Фичев - Захарий Зограф“
и авторът Деляна Няголова
най-учтиво Ви канят на

Изложбата ще бъде открита от известният
български художник Никола Ангелаков.
Експозицията от картини ще бъде изложена в
Зала 2 на Централния Дом на Архитекта,
ул. Кракра 11.
Откриването ще бъде на 4 декември от
18,00 ч. и ще продължи до 14 декември.

терии се избират те, каква
работа се върши, доколко
дейностите са изпълнени качествено, доколко
се съблюдават нормите,
какво се отчита и какво
не, никой не знае. ако се
направи регистър, в него
може само да има определен брой фирми, които
най-вероятно ще трябва
да плащат данъци или ще
имат някакви други задължения, но нищо повече.
Другият вариант някой
да влезе в регистъра, за

да си хареса фирма, е да
се обади и да я наеме за
някакви дейности, но пак
всичко приключва дотук.
Качеството никой не го
гарантира.

10

бр. 40 (1206), 4 - 10 декември 2017 г.

Нужен ли е регистър на фирмите
за енергийна ефективност?
Инж. Александра Ненова, член на РК на КИИП
- Силистра:

Не е възможно, няма как
да се направи селекция
Няма как фирмите, които правят проекти за
енергийна ефективност,
да се отделят от останалите. Защото това са
допълнителни проекти
към други, които фирмите изготвят. Проект за
енергийна ефективност

може да направи всеки
инженер с пълна проектантска специалност. И
архитекти могат да правят такива проекти. Няма
как да се разграничат.
аз с е занимавам с
ВиК проекти, но правя
проекти и за пожарна

безопасност. Други фирми имат и тази специалност - за енергийна ефективност. Това са нови,
допълнителни проекти.
Разбира се, има и фирми
само за енергийна ефективност. Регистър не е
възможен.

Инж. Александър Николов, РК на КИИП Перник:

Инж. Любен Стоименов, член на РК на КИИП
- Плевен:

Така или иначе компаниите Да! Това ще сложи ред,
са длъжни да се лицензират какъвто сега няма

Смятам, че фирмите,
които извършват тази
дейност, така или иначе
са включени в някакъв
регистър, тъй като са
длъжни да се лицензират. Не може да участва

всеки, който желае. а
вече що се касае до качеството на влаганите
материали в обектите и
за качеството на самото
изпълнение, си има надзорни фирми, които сле-

дят и осъществяват контрол. Друг е въпросът
дали и как те си вършат
работата. Но за мен те
трябва да бъдат гарантът
за качественото изпълнение на работата.

аз съм за създаването на такъв регистър. С
него ще се знае кой, къде
и какво прави. Сега всеки сам си действа.
Идва при мен клиент

и казва: Дай ми фирма,
която да ми направи проекта за енергийна ефективност! аз давам, но
такъв начин на търсене
е хаотичен. Не се знае

кои са тези фирми, някои
сигурно работят и без
документи за такава дейност. Един регистър със
своите изисквания ще
сложи ред в този сектор.

ПОЛЕЗНО
регионалното ръководство на кииП София-град и професионална секция кСС
ви уведомяват, че на 05.12.2017 г. (вторник) от 9 до 17 часа в новата зала на кииП рк София-град,
на бул. „ал. Стамболийски“ № 51, етаж 2, ще се проведе практически семинар на тема

„моделиране и оразмеряване на строителни конструкции в съответствие със системата на Eврокодовете.
Съпоставка с националните норми. автоматизирани капацитивни процедури в тower 7 expert“.
Лектор: Веселин Първанов
Без такса участие.
Броят на участниците е ограничен и не може
да бъде надвишаван, поради което е необходимо предварително записване на телефони:
02/851 82 42, 02/851 82 41, 0884 705 757, 0896 686 101
или на е-mail: office@kiip-sofia.com.

Уважаеми колеги,
П р е д с т а вя м е н а в а шето внимание книгата
„Справочник по класическа строителна статика“
на проф. д-р инж. рангел
рангелов. тя е предоставена от проф. д-р инж.
Фантина рангелова за колекцията от книги в офиса на кииП рк Софияград.
Уведомяваме ви, че всеки колега може да се запознае с книгата в офиса
на кииП рк София-град.
инж. георги кордов
Председател на кииП
рк София-град
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ЕКОЛОГИЯ

Нова наредба ограничава незаконното
изхвърляне на строителни отпадъци

Правителството прие
нова Наредба за управление на строителните
отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали, с която се
ограничава незаконното
изхвърляне на строителни отпадъци.
В текстовете се посочват случаите, в които не
се изисква изготвянето
на План за управление на
строителните отпадъци
(ПУСО). Става въпрос
за по-малките обекти и

строежи, както и за строителни и монтажни работи на линейни обекти
на техническата инфраструктура. Според новия
документ изхвърлянето,
събирането, транспортирането, претоварването, оползотворяването и
обезвреждането на строителни отпадъци от всички
тези обекти ще се определят с общински наредби. По този начин ще се
осигури проследимост на
генерираното количество

строителни отпадъци на
територията на съответната община, ще се избегне изхвърлянето им на
нерегламентирани места
и съответно ще се намалят разходите на общините за почистването им.
С приемането на новия нормативен документ
действащата в момента
Наредба за управление на
строителните отпадъци и
за влагане на рециклирани строителни материали
се отменя.

26 хил. домакинства с дърва за огрев от
Югозападното държавно предприятие

Николай АНТОНОВ
Над 15 000 куб. м дърва е предоставило на хората в общините Гоце
Делчев и Хаджидимово
до момента „ДГС Гоце
Делчев“. В ход е осигуряването на дърва за
служители в системата
на горите.
26 007 домакинства в
областите Благоевград,
Кюстендил, Перник, Со-

фийска и Пазарджишка
са закупили дърва за огрев от държавните горски и ловни стопанства
в обхвата на Югозападното държавно предприятие, сочи справка
към края на ноември.
Над 197 300 куб. м дърва са предоставени чрез
директна продажба на
физически лица. За
сравнение - към края на
ноември 2016 г. реализираните количества са в

размер на 188 838 куб. м,
които са закупени от 24
221 домакинства, уточниха от Югозападното
държавно предприятие
(ЮЗДП).
Благодарствено писмо
от кмета на с. Брезница
Иса Сакали за добрата
организация при осигуряване на местното население с дърва за огрев е
получено в ЮЗДП, съобщиха от ръководството
му в Благоевград.
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От БАИС отново поискаха промяна на норматив

Европейската комисия подготвя стандар
Катя КОСТОВА
Европейската комисия
е започнала разработването на стандарти за
тестване на материалите, използвани за изолации върху фасадите на
сградите, информират от
Българската асоциация
за изолации в строителството (БаИС). Между МРРБ и БаИС има
конструктивен диалог
както по отношение на
Националната програма

за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради, така
и по отношение на създаването на адекватни
технически норми в България за фасадни изолации. Това коментира
зам.-министър Малина
Крумова пред български и чужди експерти по
пожарна безопасност и
представители на строителния бранш.
Тя подчерта, че се търси възможност да бъдат
отразени правилно ин-

тересите на всички заинтересовани страни в
процеса на строителство
и саниране, така че да
се създаде уредба, отговаряща на съвременните
технологични изисквания и норми за безопасност. Според зам.-министъра строителният надзор има функции по контрол на влаганите материали в строителството и
проверка на съответствието им с нормативната
база, разработения и одобрен проект, на база на

който се изпъ
обект, допъл
ник-министъ
Крумова
необходимо
вишаване кв
ята на заети
телството, п
че МРРБ е
сътрудниче
сфера. „Има
организиран
сионални об
че да се гара
чието на не
технически к
качественото

литизира програмата.
Министърът отбеляза,
че са въведени множество контролни механизми при осъществя-

ване на стро
дейности, а
то има пропу
сметка на ст
те фирми.

Министър Николай Нанков:

До края на 2019 г. санираните обекти ще са общо 2022

„Националната
програма за енергийна ефективно ст не е
спряна. Имаме осигурено финансиране за
саниране на 2022 блока в следващите две
години със сключени
договори, коментира
министър Нанков. Той

уточни, че до момента
по програмата са обновени 800 жилищни
блока в страната.
„Това е една от найуспешните като логика политики, защото
съчетава много ползи
- икономически, социални, екологични. Тя е

за хората, но за съжаление се политизира
твърде много“, смята
регионалният министър. Той отбеляза, че
на Народното събрание още през ме сец
юни са предоставени
всички видове отчети,
разчети и документи,

касаещи програмата.
„Обновяваме над 90
млн. кв. м разгъната
жилищна площ, ще
спестим огромни количества парникови газове, ще спестим много
енергия, ще подобрим
средата на живот на
350 хил. граждани, над

Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за
устойчиво енергийно развитие (АУЕР):

150 000 домакинства,
които ще имат обновени жилища и ще
спестяват разходи за
ото п л е н и е . То ва с а
най-важните по сти жения“, категоричен е
той. Според министър
Нанков създаването на
нова парламентарна комисия по темата е безсмислено, защото така
допълнително се по-

СМЕТНАТА ПАЛАТА:

България има голям потенциал ... Не е спазен Законът
Програмата за обнов

Продължение от стр. 6

- Според действащите изисквания от
другата година всички
новостроящи се административни сгради
трябва да отговарят на
изискванията за сгради с близко до нулата
потребление на енергия. Реалистична и изпълнима ли е тази цел
според Вас?
- Това не е цел, това
е изискване. Една година по-късно всички
нови сгради трябва да
са такива. Изискванията към тези сгради са
ясно дефинирани в нормативите, технологиите
са налични и достъпни.
Проблемът е, че опитът
в България за реално построени такива сгради
е много ограничен. Не
знам каква е готовността
на проектанти, доставчици и на строителния
бранш да реализират
това. Има ли достатъчно
подготвени специалисти? Като всичко ново
очаквам, че в началото
ще има проблеми, но
така или иначе ще трябва да се научим.
- А как гледате на
идеята за електромобилност в транспорта

и инсталирането на зарядни станции в българските градове?
- Използването на
електроенергия в транспорта не е нещо ново,
тя отдавна е навлязла
в градския обществен
транспорт, както и в жп
т ранспорт а. Голямото предизвикателство
обаче е навлизането на
електрическата енергия
в автомобилния транспорт и особено в личните автомобили. Днес
транспортът е секторът
с най-голямо потребление на енергия в България и ЕС, като над 90%
от това потребление се
дължи на автомобилния
транспорт. При това автомобилният транспорт
използва практически
само нефтопродукти и
природен газ, които са
изцяло внос в нашата
страна и са главният
проблем от гледна точка
сигурността на снабдяването с енергия.
Перспективата е все
по-голям дял от електроенергията да се получава от възобновяеми
източници (ВИ). При
това електромобилите с
техния значителен акумулиращ капацитет са
идеалният потребител

на енергия от непостоянни ВИ, като вятър и
слънце. С развитието
на технологиите ще се
намаляват цените на
енергията от ВИ и на
акумулаторите на електроенергия и в същото
време цените на горивата от нефт неизбежно
ще растат в дългосрочна
перспектива. Това ще
прави електромобилите
все по-привлекателни
и конкуренто спо собни. Очаква се техният
брой да нараства много
бързо след достигането
на определено равнище
на цените и съответно
ще се развива и инфраструктурата за зареждането им.
- Как оценявате работата на АУЕР през
тази година и какви са
приоритетите за следващата?
- И з в е ж д а н е то н а
енергийната ефективност и възобновяемата
енергия на все по-предни позиции и на национално и на европейско
ниво, а също така и в
практиката, в живота
поставя все по-нови и
все повече задачи пред
агенцията за устойчиво енергийно развитие.
Рядко ни остава време

да се обръщаме назад и
повече гледаме напред.
Краят на годината е време за равносметки, но
имаме все още доста
оперативни задачи. Не
мога да направя реална
самооценка, но се опитваме да се справяме по
най-добрия възможен
начин. Ползвателите на
нашите услуги и данни
могат да оценят по-добре нашата работа.
Приоритетите за
следващата година са
естествено свързани с
въвеждането на новия
пакет „Климат - енергетика“ и адаптирането на
националното законодателство. Засилване на
усилията по изпълнение
на Националния план за
енергийна ефективност,
защото не бива да забравяме, че наближава 2020
г., въпреки че вече говорим за 2030-а с хоризонт
2050-а.
П р од ъ л ж а в а м е д а
работим за предоставянето на все повече
електронни услуги или
онлайн възможности за
подаване и получаване
на информация. Имаме
планове да подобрим
значително комуникацията с потребителите и
качеството на услугите.

Изпълнение на основни показатели по отчета на държавния бюджет на Б

Има нарушение на
бюджетната дисциплина и не са спазени изисквания от Закона за
публичните финанси
при изпълнение на На-

ционалната програма за
енергийна ефективност
н а м н о го ф а м и л н и т е
жилищни сгради. Това
засяга превишението
на уточнения план на

максимални
ангажимент
ходи, поети
г. с държавн
и максимал
на новите з
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вната уредба за материалите в строителството

рти за тестовете на изолациите на сгради

ълнява даден
лни заместърът.
подчерта и
остта от повалификациите в строипосочвайки,
отворено за
ство в тази
а искания за
не на профебучения, така
антира налиеобходимия
капацитет за
о изпълнение

оителните
там, къдеуски, са за
троителни-

на продуктите“, посочи
тя.
На дневен ред е и темата за европейските изисквания и нормативни
разпоредби за пожаробезопасност при изпълнение на фасади, новостите пред пожарната
безопасност на европейско равнище, касаещи
методите за тестване на
материали за изпълнение на фасади, както и
промени в българската
нормативна уредба за
пожаробезопасност по
отношение на фасадните
решения.
Изпълнителният директор на БаИС инж.
Йордан Николов припомни, че има липса на
единен евростандарт в
тази област.
„В момента обаче все
още няма единен стандарт - потвърди по време
на форума „Пожаробезопасност при изпълнението на фасадни изолации“ Сара Крайхен
от Fire Safe Europe. - За
основа на бъдещия евростандарт се използват
основно нормативите в
тази област на Герма-

ния и Великобритания“,
добави тя, но не уточни
кога може най-рано новите нормативи да станат
факт. По думите й, от
Еврокомисията са започнали събиране и на мнения от всички държави
от Общността по въпроса. Според нея целта е
да се даде възможност
за унифициране на изпробването на реакцията
на огън на най-често използваните изолационни
материали в строителството и обновяването на
фасадите на сгради.
Ондрей Срамек, също
от Fire Safe Europe, разказа за различните противопожарни нормативи
за влаганите изолационни материали в някои
от държавите на Стария
континент. „Основните
изисквания на различните прилагани стандарти
са в зависимост от височината и предназначението на сградата. В Чехия
например за училища,
детски градини, болници, домове за стари хора
и други социални сгради
е задължително използването на негорими ма-

териали за изолация“,
каза той. По думите му,
в Европа към 20 метра е
средната височина, над
която е задължително използването на негорими
изолации от клас а. Срамек добави, че в Чехия
за постройките между 12
и 22,5 м е задължително
използването на негорими ивици между етажите. „В различните страни
ширината на тези ивици
е от 20 до 150 см, като
някъде има куриозно
изискване те да са през
един етаж“, допълни той.
Сара Крайхен добави, че Еврокомисията
започва и проучване на
въпроса за токсичността на дима, отделян при
пожар, на изолациите,
използвани в сградите.
Според нея единствено в
Полша засега е правено
по-подробно проучване
на проблема.
Мирослав Йотов, главен директор „Надзор на
пазара“ в ДаМТН, определи като много обемна
и сложна задача започнатата работа по уеднаквяване на нормативите,
засягащи изолациите в

т за публичните финанси в
вяване на жилищните сгради

България за периода 2014-2016 г.

ия размер на
тите за рази през 2016
ния бюджет,
лния размер
задължения

за разходи, натрупани
през миналата година.
Това сочи публикуваният одитен доклад на
Сметната палата за изпълнението на държав-

ния бюджет за 2016 г.
Проверката констатира,
че най-голямо увеличение на капиталови
разходи през годината
спрямо приетите със
закона е извършено по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ).
Уточненият план е
по-висок с над 1,096
млрд. лв. спрямо закона, което до голяма степен се дължи на одобрени допълнителни
разходи по бюджета на
МРРБ за миналата година за изпълнение на
правителствената програма за саниране.
Експертите на Сметната палата са категорични, че съгласно
разпоредба на Закона
за публичните финанси
не се допуска започването на програми или
проекти, разходите за
които не са предвидени
в Закона за държавния
бюджет. Съгласно постановлението за приемането на програмата

разходите за безвъзмездна финансова помощ за следващите години трябва да се предвиждат по централния
бюджет за съответната
година. Одиторите посочват, че причината да
не се изпълни законът
е, че не е предвиден
интересът към програмата за саниране, който
се засилва в течение
на годината. Проверката установява, че няма
превишение на извърш е н и т е кап и т а л о в и
разходи по области на
политики и бюджетни
програми над планираните с изключение на
политиката в областта
на опазване на движимото и недвижимото
културно наследство и
политиката в областта
на земеделието и селските райони (общо с
625 хил. лв.) поради неправилно отчетени разходи и ненавременното
им коригиране.
Източник:
Сметна палата

строителството. Според
него за риска от влагането на некачествени материали или такива, които
не са подходящи за съответната сграда, не бива
да следят само контролните органи на пазара, а
и експертите по пожарна
безопасност.
От БаИС настояват да
се въведе задължително
използване само на него-

рими изолационни материали от клас по реакция
на огън а1 и а2 (БДС
EN 13501-1) за сгради
с височина над 28 м. В
настоящата редакция на
наредбата за тези сгради
се допуска използването
и на такива с класове В и
С, припомнят от организацията.
От браншовата асоциация предлагат да се въ-

веде изискването върху
изолациите от стиропор
задължително на определени места да има минимум по половин метър
защитни ивици с ширина
не по-малка от половин
метър с негорим материал от клас не по-нисък
от а2. За тази цел да се
забрани използването на
материали от клас В, искат още от БаИС.

Сдружение настоява фирмите за енергийна
ефективност да се включат в регистър

ако има съмнения за
нередности при санирането, можем да предоставим на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството експерти и лаборатории за изпитване

качеството на материалите. Това съобщиха от
Сдружение „Български
врати, прозорци и фасади“. Специалистите
от браншовия съюз увериха, че са готови да си
партнират с държавна-

та администрация. „Ще
оказваме подкрепа във
връзка с инициативите и дейностите, които
правителството е поело
за следващите десет години във връзка с енергийната ефективност,
качеството на материалите, дори по отношение на работната ръка,
което се очертава като
много сериозен проблем
в бъдеще“, посочи изпълнителният директор
на организацията Светослав Младенов.
Продължава на стр. 17
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Петър Петров, кмет на село Стамболово:

Подготвяме подписка за изграждане
на отводнителна система на селото
Разрушените пътища са другият ни проблем, при дъжд движението по тях става невъзможно
Разговаря
Лилия ЛОЗАНОВА
- Г-н Петров, представете накратко село
Стамболово като местоположение и население!
- Село Стамболово се
намира в плодородната
долина на река Росица.
На 37 км на северозапад
е от В. Търново и на 6 км
източно от общинския
център Павликени.
Жителите му в момента са 740. За съжаление,
значителна част от тях
търсят препитание в чужбина, основно в Германия, Франция, Холандия.
Районът е известен с традициите в зърнопроизводството, както и в отглеждането на рози и декоративни храсти. Обработваемата земя е 8000 дка и е
плодородна. Функционират три големи градински
разсадника, като още десетина по-малки стопани
се препитават с производство на декоративни храсти като семеен бизнес.
Част от хората работят в
Павликени, а някои от тях
- в голяма фирма за розов
посадъчен материал в съседното село Михалци.
- Кои са големите проблеми на селото, които
се нуждаят от спешно
решаване?
- Най-остра е необходимостта от изграждане
на отводнителна мрежа.
Селото е равно и има високи подпочвени води. Не
можем да забравим наводнението през 2005 г.,
когато Росица излезе на
50 метра извън коритото
си. Бяха залети обширни
площи, включително и
пътят за Павликени. В
резултат на продължителните валежи и високо-

П е т ъ р
Петров е
роден в с.
Л е с и ч е ри, община
П а в л и ке н и .
Завършил е
средно спе циално образование в меха н о тех н и кум в Горна
О р я хо в и ц а .
От 2003 г.
е кмет на
Стамболово.
то ниво на подпочвените
води, избите на половината село бяха наводнени.
В момента подготвяме
подписка за изграждане
на отводнителна система,
която ще бъде внесена
във всички компетентни
институции от региона общ. Павликени, Областна управа - В. Търново,
както и в Народното събрание, и др. Смятаме да
занимаваме с този въпрос
и омбудсмана Мая Манолова.
Другият съще ствен
проблем е разрушената
настилка на всички улици
в селото. При валежи те
се наводняват и това затруднява движението по
тях. Два километра пътна
мрежа изобщо не са асфалтирани.
- В селото има стара
църква. Какво е нейното състояние, както и
на другите централни
сгради?
- Местната църква се
нарича „Свети Димитър“
и тази година има юбилей
- 135 г. от изграждането
й. Храмът се нуждае от
основен ремонт. Най-го-

лемият проблем е в конструкцията - основите са
поддали, външно и отвътре сградата е с големи
цепнатини. Полагаме усилия за поддръжка, като
разчитаме на средства от
Дирекция „Вероизповедания“ - София и на дарители. Така успяхме да
обновим камбанарията,
купола на храма, покрива, извършиха се и други ремонтни дейности.
Местни разсадници предоставиха декоративни
храсти, които са засадени
в църковния двор. Иначе
храмът е действащ, архимандрит Георги винаги отслужва литургия на
църковни празници.
Читалищна сграда
няма, но пък развиваме
читалищна дейност чрез
НЧ „Зора 1881“. В селото имаме женска група
за обработен фолклор.
Имаме и пенсионерски
клуб. Той се помещава
на центъра, в сградата на
някогашното ТКЗС.
- Функционира ли
училището и има ли
здравна служба в Стамболово?

- За съжаление, още
през 2008 г. беше закрито местното училище и
сградата му оттогава е
неизползваема. Децата ни
са около 70 на брой и пътуват, учат в Павликени.
Много от младежите избират да завършат средно
образование в Професионалната гимназия по аграрни технологии „цанко
церковски“ - Павликени.
Хубавото е, че жителите на Стамболово могат
да разчитат на здравна
помощ. В медицински кабинет три дни седмично
работи лекар, а през ос-

таналото време хората
разчитат на фелдшер. За
по-голямо удобство, особено на по-възрастните,
преместихме здравната
служба на първия етаж
на сградата. Създадени
са всички удобства и за
лекаря, и за пациентите.
- В центъра на селото има паметник, облагородено е и пространството около него. С
какви средства го постигнахте?
- Паметникът е на загиналите във войните местни жители. През 2002 г.
статуята на жена, която
очаква своите деца от
фронта, беше открадната и вероятно отдавна е
претопена. През миналата година великотърновският скулптор Иван
Сираков я възстанови по
стари снимки. За паметника бяха осигурени 5000
лв. общински средства
по програма „Ме стни
инициативи“. Останалите
средства се събраха от
дарители. Голяма е заслугата за това и на кмета
на Павликени инж. Емануил Манолов, който ни
подкрепя и помага в реализирането на различни
дейности в селото.
Успяхме да намерим

средства и за възстановяване на витрините на
метри от кметството. В
тях поставяме съобщен и я , и н ф о рм а ц и о н н и
материали, административни наредби и полезна
информация за жителите
на селото.
- Имате ли идеи за подобряване на визията
на селото, за създаването на атракции?
- Вече сме реализирали
една подобна инициатива. В близост до селото,
по пътя за Павликени,
има чешма, известна като
„Кметската“ (построена е от кметството през
1990 г.). Там започнахме
озеленяване на района
и изграждане на зона за
отдих.
Моята мечта е да създадем такива кътове за
почивка и за риболов на
две-три места по протежение на река Росица, недалеч от Стамболово. Там
любителите на този спорт
ще могат да практикуват
хобито си и да отморяват
заедно с приятели и близки. В района има красива
природа, която трябва да
използваме. Намерението
ми е да се направят заслони, маси и пейки, туристически пътеки.

ИСТОРИЯТА
Първоначално селото носи името
Омур бей кьой, по-късно Долни турчета, а през 1893 г. е преименувано в
Стамболово. Това става в чест на известния държавник Стефан Стамболов,
през чието управление е построен каменният мост над реката на шосето В.
Търново - Плевен.
Любопитна е историята на първото
название на селото. Легендата разказва, че в старо време имало болярин на
име Кьосе Михал, който поради дворцови интриги напуснал старата столица Търново и сетне се потурчил. Кьосе
Михал имал синове, внуци и много

правнуци, които се ползвали с особено
благоволение пред турските султани.
Един от тия внуци или правнуци на
име Михал бей Мухалоглу направил
някаква голяма услуга на султана и той
издал ферман, според който на същия
се подарявала толкова и където пожелаел в империята земя, колкото би могъл да заобиколи с коня си за един ден.
Наскоро след това и двамата му помлади братя - Мурад и Омур, основали
наблизо също на тяхно име още две
села: 4 км на запад - Мурад бей кьой (с.
Михалци), и на 2,5 км на север - Омур
бей кьой (с. Стамболово).

ВТОРИ ЕТАП

Община Сандански получава близо 600 000 лв.
за реконструкцията на градския стадион
Николай АНТОНОВ
С постановление на
Министерския съвет
община Сандански ще
получи близо 600 000
лв. за втория етап на реконструкцията и модернизацията на градския
стадион, съобщиха от

общинската управа.
През първия етап бе
изградена нова основа
на лекоатлетическата
писта по стандартите
на Международната федерация по лека атлетика.
Вторият етап ще
включва изграждане на
последния слой - из-

куствена настилка на
пистата, и отводнителни канали на целия лекоатлетически сектор.
Ще се изградят и сектори за скок на височина, хвърляне на копие и
тласкане на гюле.
Реконструкцията на
пистата е от изключителна важност, заявиха

от общината. Покриването на съвременните
стандарти и създаването на условия за повече
лекоатлетически дисциплини дава възможност
за каче ствена подготовка и организирането
на спортни лагери на
елитни спортисти от
страната и чужбина.
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Враца обнови 18 улици за година
За строително– ремонтните работи на пътните
участъци са изразходвани 2 млн. лв.
Поли ВАСИЛЕВА
Само за една година
във Враца са обновени
18 улици, а стойността на
строително-ремонтните
работи е 2 млн. лв. Това
съобщи кметът Калин
Каменов, който направи
равносметка на работата
на общината през 2017
г. Други 27 улици са възстановени след разкопаването им за подмяна на
тръбите по проекта за
водния цикъл на града.
Това не са всички улици,
обхванати в него, предстои да бъдат възстановени още 9 отсечки. За

ремонт на пътни участъци в селата на общината
са вложени 461 506 лв.,
като най-спешна е била
реконструкцията на пътя
Чирен - Девене - Три кладенци и Мраморен - Голямо Пещене. Средствата
са от капиталовата програма на общината. аПИ
също е помогнала на
местната администрация
- тя е вложила 311 000 лв.
за ремонт на отсечката
Горно Пещене - Тишевица - Вировско - Върбица.
Осигурени са и 13 млн.
лв. за обновяването на
пътя Враца - Леденика.
За модернизация на
образователната инфра-

структура във Враца през
годината са изразходвани
2,2 млн. лв.
Един от последните
обновени обекти е детската градина в Три кладенци, която е филиал на
ДГ „Щастливо детство“
във Враца. Финансирането на проекта „Зелено
сърце“ е осигурено от
ПУДОС - Национална
кампания „Чиста околна
среда“.
Нови 6 млн. лв. са договорени за ремонти на
6 учебни заведения и изграждането на 2 спортни
зали.
Общината продължава
да бъде лидер в санира-

нето на сгради по Националната програма за
енергийна ефективност.
Досега е завършено санирането на 11 сгради,
а през 2018-а трябва да
бъдат обновени още 16.
цялостната промяна
на облика на Враца ще
продължи с изпълнението на 14 проекта на обща

стойност 120 млн. лв.
Предстои да бъде обновена волейболната зала, да
бъдат ремонтирани улици
по водния цикъл в квартал „Бистрец“ и др.
През 2018 г. ще бъде
въведена нова система
за сметосъбиране и сметоизвозване. Предвижда се закупуването на

8 нови машини, които
ще обогатят комуналното стопанство на града.
От общината отчитат и
увеличаване броя на туристите. През 2017-а са
регистрирани 70 000 нощувки, което означава,
че интересът към Враца
като туристическа дестинация расте.

Мездра със спечелен проект за
Община Елена кандидатства за
модернизация на инфраструктурата средства за укрепване на свлачище

Поли ВАСИЛЕВА
Мездра спечели проект за рехабилитация и
реконструкция на ин-

фраструктурата си, съобщиха от общината.
Средствата са в размер
на 2 млн. лв. и са от
Програмата за развитие
на селските райони по

мярката за създаване,
подобряване и разширяване на всички видове
малка по мащаби инфраструктура. Кметът
Генади Събков подписа
договора, подготвя се
процедурата за избор на
изпълнител.
1 547 459 лв. ще бъдат вложени за ремонт
на улици, а 262 282 лв. за обновяване на тротоари. Ще бъдат модернизирани знаковите улици
на града - „александър
Стамболийски“, „Янко
Сакъзов“, част от улица
„Христо Ботев“ и др.
Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.

Ударно изграждат детски площадки
във Видин
Цвета ИВАНОВА
Община Видин строи
уд а р н о н о в и д е т с к и
площадки. До преди няколко години в града е
имало 60 места за детски игри, но повечето
от тях са занемарени и
амортизирани. Затова
местната управа реши
да започне изграждането на нови места в града, където вече живеят
повече деца. На оживени и забележителни
места в града вече са
построени 5 площадки. Те са в комплексите „Химик“, „Христо
Ботев“, „Вида“, „алек-

сандър Стамболийски“
и „Крум Бъчваров“. В
момента се изграждат
още две.
За площадките общината е отделила 55 000
лв. от собствените си
средства. Стойността
на всяка е 11 000 лв. И
петте площадки имат

модерни съоръжения
за игра и отговарят на
всички европейски изисквания за безопасност. Общината призова гражданите да пазят
новите придобивки, за
да растат децата на Видин в красива и уютна
градска среда.

Свлачището на пътя Елена - Мийковци

Лилия ЛОЗАНОВА
Областната Междуведомствена комисия
във Вeлико Търново
подкрепи искането на

кмета на община Елена
инж. Дилян Млъзев за
ремонт на пътя Елена
- Лазарци - Мийковци
на стойност 338 958,96
хил. лв. Той се нуждае
от укрепване, след като

преди няколко месеца
бе засегнат от старо
свлачище и в момента е
проходимо само едното
пътно платно. Заявката
е изпратено и до Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към МС за
одобрение на финансирането.
Вече са одобрени над
231 хил. лв. за авариен
ремонт на водосток на
ул. „Недешковци“ и за
направа на водосток на
ул. „Казаци“ в града.
Средствата са насочени
към бюджета на община Елена с постановление на Министерския
съвет.

Реновираха войнишките
паметници в района
В навечерието на 140-годишнината
от освободителните боеве край Елена
и с. Марян със собствени средства са
ремонтирани паметници на загиналите воини и са облагородени районите
около тях. Юбилеят се отбелязва тържествено на 5 декември, като инициатори за ремонта и честванията са
общината и Ротари клубът в града.
Нова алея вече води до най-внушителния паметник на загиналите
руски офицери и войници край града. архитектурата му е интересна
- пресечена пирамида от бял камък,
покрита с керемиди, с издигнати четири колони отстрани, които обхващат покрива и фундамента. На върха
има кръст, а от четирите му страни
са поставени надписи. Направена е
нова ограда около монумента, обновени са двете оръдия и са освежени
надписите. Нов подход от централния път през гората е направен и
към Братската могила западно от с.
Марян.

Паметникът на загиналите руски офицери и войници край Елена

По инициатива на Ротари клуба в
града е укрепен паметникът край Долни Чукани, застрашен от подпочвени води. Направен е дренаж, а също
и малка площадка пред пирамидата
от бял камък, поставена е пейка, вече
има и указателна табела на централния път. Малки ремонти и почистване са направени и край открития през
2014 г. мемориален комплекс „Казашки кръст“ край с. Долни Марян.
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Зелена светлина за ремонта на площад
„Централен“ в Пловдив
Нова зона със заведения ще разкрива панорама
към Одеона и разкопките на Римския форум

атрактивна зона със
заведения, от които да
има пряка видимост към
Одеона и разкопките на
Римския форум, ще бъде
обо собена на площад
„централен“ в Пловдив.
Тази идея ще присъства в

концепцията на общината
при поръчката за инженеринг на реконструкцията
на площада. Въпросната
зона ще бъде обособена
върху пространството, което е от северната страна на пощата и сега са

павилиони на търговците. Община Пловдив иззе
собствеността на парцела
след дълги съдебни битки
със собствениците на магазините. Вече обектите
се събарят, за да се отвори
фронт за реконструкция

на района.
Очаква се и всеки момент да се обяви обществена поръчка за реконструкцията на площада в
центъра на града, както
и ремонта на подлеза на
„Гладстон“.
Реконструкцията ще
бъде на инженеринг, като
в движение ще се правят
различните елементи на
площада. Проектантите
ще имат пълната свобода
за визията на емблематичното място.Те ще решат и
дали фонтанът, известен

като „Стружката“, ще остане пред Партийния дом.
Освен нова настилка
и осветление на площада ще бъдат обособени
и зони за различни културни мероприятия през
2019 г., за да може да се
поставят сцени и инсталации. Паркингът на хотел
„Тримонциум“ също може
да бъде намален, за да се
увеличи тротоарът.
археологията и разкриването на западните
пропилеи ще бъде заложено също в проекта, но

това ще бъде оставено
като подетап. Вероятно
през 2019 г., паралелно
със събитията от Европейска столица на културата, ще се разкрива
археологията.
По първоначални разчети реконструкцията на
площада в Пловдив ще
струва около 12 млн. лв.
В тези средства влизат и
обновяването на тротоарите по бул. „цар Борис
III Обединител“, и пешеходна връзка с Голямата
базилика.

С 5,7 млн. лв. благоустрояват улици
и зелени площи в Гоце Делчев
Николай АНТОНОВ
С тържествен църковен водосвет и със символична първа копка,
направена от кмета на
община Гоце Д елчев
Владимир Москов и от
предс едателя на Общинския съвет ангел
Гераксиев, започна изпълнението на проекта
„Реконструкция и рехабилитация на уличната
мрежа в западната част
на Гоце Делчев. Стойността на проекта е 5
698 760 лв., като средствата са 100% безвъзмездна финансова помощ от Приоритетна ос
1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“
на Оперативна програ-

ма „Региони в растеж"
(ОПРР) за периода 20142020 г., уточниха от общината.
„Проектът е първият, който стартира от
одобрената инвестиционна програма на община Гоце Делчев по
ОПРР, която е на обща
стойност 19 070 867,83
лева“, каза кметът Владимир Москов и обясни,
че общинската администрация е готова да стартира и останалите проекти, които са включени
в тази програма.
С направената първа
копка на практика бе даден старт на изпълнението на строително-монтажните работи по проекта за обновяване на
уличната мрежа в запад-

ната част на общинския
център. Той включва цялостно обновяване на
улиците „Иларион Макариополски“, „Христо
Силянов“, „Полковник
Д р а н го в “ , „ П и р и н “ ,
„арда“, „Марица“, „Тунджа“, „цариброд“, „Екзарх Йосиф“, „Враня“,
„Пирот“, „Ниш“, „Кичево“, „Дебър“, „Прилеп“,
„ ат а н а с С в е щ а р о в “ ,
„Кръстю Сарафов“,
„атанас Дуков“, „Стефан Захариев“, „Гьорче Петров“, „Преспа“ и
„Вихрен“. Общата им
дължина е 6400 линейни
метра. На всички тях
ще бъде положена нова
тротоарна и асфалтова
настилка, ще се монтират пътни знаци, ще се
направят нова марки-

ровка и „повдигнати“
пешеходни пътеки. Ще
се монтират също обезопасителни парапети
пред входовете на училищата. Дейностите по
проекта предвиждат още
подмяна на уличното осветление с енергоефективно, паркоустройство,
озеленяване и облагородяване на прилежащите
зелени площи, благоустрояване на подходите
към жилищните блокове
и гаражите, направа на
оширения за паркиране
и за поставяне на контейнери за битови отпадъци. В рамките на
проекта ще бъде изградена и достъпна архитектурна среда за хора
с увреждания на всички
тези улици.

Първа копка за старт на проекта направиха кметът на
община Гоце Делчев Владимир Москов и председателят
на Общинския съвет Ангел Гераксиев

ПЕТРИЧ

Старата казарма става музей

Нов исторически музей ще има в Петрич,
съобщиха от общинската
администрация. Изграждането му ще струва 1,4
млн. лв. Финансирането
е по проект „Създаване на културен двуполюс Серес - Петрич“ по
Програмата за сътрудничество INTERREG V-A
Гърция - България 2014-

2020 г. Водещ партньор
по проекта е община
Серес, а партньори са:
община Петрич, Университет „аристотел“, Солун, Тракийски университет „Демокрит“, Комотини, Гърция. целта
на проекта е създаване
на два културни центъра
с европейско значение,
в т.ч. две сгради - една в

Петрич и една в Серес,
които ще бъдат реконструирани и превърнати
в музеи. В българския
град ще се реконструира
сграда, която е бивша
собственост на Гранични войски, в района на
бъдещия градски парк.
Сградата ще се превърне в исторически музей,
който практически ще се

намира в непосредствена близост до входа на
парка. Музеят е проектиран да бъде на два етажа и малък сутерен със
смесена конструкция.
Застроената квадратура
на сградата по проект е
1190 кв. м. Разгънатата
квадратура е 1930 кв. м,
като 60% от достъпната за посетители площ
е предвидена за разполагане на експонати.
Източно от музейната
сграда ще има паркинг
със 105 паркоместа за
леки автомобили. Срещу сградата на музея
ще има малко площадно
пространство с водни

площи, както и посетителски център. Очакваните резултати след приключване на проекта са
създаване на два големи
културни обекта в трансграничния регион и в
частност обособяването
на музей в Петрич, който да предоставя достатъчно пространство и
условия за експониране
на богатото историческо
и културно наследство
на района; намиране на
приложение на изоставените бивши военни
поделения в двата града.
Очакванията на община
Петрич са със създаването на музея и пред-

видените действия за
изграждане на парк и
спортен комплекс да се
създаде централно място
за срещи и развлечение
на гражданите и гостите на града. Общата
стойност на разходите
за СМР за новата музейна сграда възлиза на
719 878,74 евро с ДДС,
от които 575 300,35
евро осигурени с финансиране по проекта и
144 578,39 евро, които
следва да бъдат осигурени от общинския бюджет на Петрич за 2018
г. Договорът за финансирането по проекта е
подписан.
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България кандидатства за домакин на
Форум „Градовете“ на ЕК през 2019 г.
Зам.-министър Деница Николова настоява за полицентрично териториално развитие на градовете в Европа
България получи покана да кандидат ства
за домакин на Форума
„Градовете“ на Европейската комисия през
2019 г. Страната ни има
уникалния шанс да домакинства събитието,
което определя част от
темите за градския дневен ред на ЕС. Това съобщи зам.-министърът
на регионалното развитие и благоустройството
Деница Николова, която представи България
в тазгодишния форум
в Ротердам, Кралство
Нидерландия. Там тя
представи важността на
модела за балансирано
регионално развитие
на градовете в ЕС, базирано на интегриран
модел на инвестициите
в населените места за
постигане на по-високо икономическо развитие и растеж. „Нашите
градове днес са изправени пред редица нови
предизвикателства, като
някои от тях са в резултат на концентрирания
модел на управление и
и н ве с т и ц и и “ , о бъ р н а
внимание зам.-министър Николова. Тя отбеляза, че някои от новите
предизвикателства пред
големите градове в ЕС
като миграцията, ико-

номическото развитие,
жилищната осигуреност,
нуждата от нови работни
места идват в резултат
на трайната тенденция
за миграция на населението от малките селища
към големите градове.
„Ние трябва да се фокусираме върху балансираното развитие на
териториите, така че да
предотвратим бъдещото
задълбочаване на различията между регионите“,
призова зам.-министър
Николова.
Тя сподели опита на
България и посочи, че
22% от средствата, предоставени от структурните фондове на ЕС, са
вложени в изпълнението
на интегрирани планове
за градско развитие, които към настоящия момент се реализират в 67
български града. „Ефектът от кохезионната политика в големите градове е безспорен и осезаем. Но същевременно
не трябва да забравяме
малките населени места,
тъй като те имат своето
функционално значение
за развитието на регионите като цяло - категорична е зам.-министър
Николова. - Необходими
са ни адаптирани, гъвкави механизми за фи-

нансиране и изпълнение,
съобразени със спецификите на регионите
при опростени правила“,
каза още Николова.
Според нея балансир а н ото т е р и то р и а л н о
развитие трябва да се
превърне в обща политика за ЕС, като същевременно се използват
всички налични инструменти като част от кохезионната и хоризонтални
политики на ниво ЕС.
„Към момента ние имаме различни инструменти с различен подход на
управление и изпълнение. Това е тема, която
следва да бъде поставена
в центъра на бъдещата дискусия, ако искаме
да постигнем по-добри
резултати и по-добри
ефекти“, заяви Деница
Николова.

Стартира новата платформа за
инвестиции и финансиране URBIS
В рамките на форума
CITIES 2017 стартира
нова платформа за инвестиции и финансиране в градовете - URBIS,
която е съвместно разработена от ЕК и ЕИБ и
е предназначена за целия ЕС. Новата консултантска услуга URBIS
(от Urban Investment
Support - подкрепа за
инве стициите на градовете) ще помага на
градовете да планират
инвестициите в подкрепа на своите стратегии
за градско развитие и
да получават по-лесен
достъп до финансиране.
Градовете са изправени пред по-особени
предизвикателства по
отношение на достъпа
до финансиране. Някои
общински проекти, например в областта на
социалното приобщаване, възстановяването на градски райони
или енергийната ефективност, могат да бъдат
твърде рисковани или
твърде малки за пазара. Същевременно дос-

тъпът до финансиране
за интегрирани градски
програми също може да
бъде труден, тъй като
в тях се обединяват по
няколко малки проекта
в различни сектори. И
накрая - градовете също
могат да се сблъскат с
ограничения при заемането на средства. целта
на URBIS е да се помогне на градовете да
се справят с тези специфични проблеми. Чрез
тази услуга градовете
ще получат помощ при
проектирането, планирането и изпълнението
на своите инвестиционни стратегии и проекти
благодарение на съобразени с конкретните
нужди технически и финансови съвети, включително и за възможностите за иновативно
финансиране. целта е в
краткосрочен и средносрочен план да започне
изпълнението на добре
подготвени проекти, например в областта на
действията по климата в
градовете.

Марош Шефчович,
зам.-председател на ЕК,
отговарящ за енергийния съюз:
Кметовете искат да
предприемат действия,
за да станат градовете им
по-интелигентни и по-устойчиви. От наша страна
URBIS ще улесни техния
достъп до нужните им за
целта инвестиции чрез
съобразени с конкретните нужди съвети и максимално оползотворяване
на наличните средства
и активи. Иновациите в
градовете трябва да получат възможност за развитие, да придобият достатъчно големи мащаби
и да бъдат възпроизведени в цяла Европа.
Комисарят по регионалната политика Корина Крецу:
Имаме амбициозни
цели за устойчиво градско развитие в рамките на Програмата на ЕС
за градовете и URBIS
ще ни помогне да ги постигнем. Благодарение
на тази инициатива градовете ще разполагат с
необходимата им подкрепа за създаване на нови
възможности за своите
жители.

Сдружение настоява фирмите
за енергийна ефективност ...
Продължение от
стр. 12-13

ПРОТОКОЛ
Форумът „CITIES 2017“, който
се проведе в периода 27-28 ноември в Ротердам, бе под мотото
„Заедно работим за по-добри градове“. Сред участниците в него
бяха еврокомисарят по регионална
политика г-жа Корина Крецу, кметът на Ротердам Ахмед Абуталеб,
Хуан Клос, изпълнителен директор
на Хабитат на ООН, г-жа Kajsa
Ollongren, вицепремиер и министър

на вътрешните работи на Холандия, вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Вазио
Хюдак, президентът на Комитета
на регионите Карл Ламберц, кметовете на Виена, Хага, Атина,
Стокхолм, членове на Европейския
парламент и др. Приветствие към
участниците отправи заместникпредседателят на Европейската
комисия Юрки Катайнен.

То й п од ч е р т а , ч е
сдружението адмирира
идеята за саниране на
жилищните блокове у
нас, но настоява да бъде
гарант за качественото
изпълнение на работата,
тъй като всички негови
членове са в известна
степен и потенциални
изпълнители на проекти
по програмата.
От сдружението настояват и за създаване

на регламент, в който
да бъде включен регистър на фирмите в
бранша. По последни
данни, ангажирани със
санирането са около 3
хил. предприятия от
малкия, средния и големия бизнес. Само така
сивият сектор ще бъде
осветлен, а качеството
на услугите гарантирано“, убеден е Младенов. Като пример той
посочи задължението на
членовете на Сдружение „Български врати,

прозорци и фасади“ да
предоставят при приемането си финансова
информация за извършените социални плащания, което означава
липса на задлъжнялост
към наетите лица и държавата по отношение
на заплати и осигуровки. Изпълнителният директор съобщи още, че
през следващите месеци
предстои разширяване
на дейностите на браншовия съюз в международен план.
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БИЗНЕС
ВЕЛИКО ТъРНОВО

Запознават бизнеса с възможностите на
ОП „Иновации и конкурентоспособност“
Целта е компаниите да постигнат още по– добри резултати до края на програмния период
Лилия ЛОЗАНОВА

Зам.-министърът на икономиката Александър Манолев и кметът на Велико Търново Даниел Панов обсъдиха значението на еврофондовете за насърчаване на местния бизнес

Повече информационни събития и кампании
ще организира община
Велико Търново, за да
запознае местния бизнес
с възможностите, които предлага Оперативна
програма „Иновации и
конкурентоспособност“.
Това стана ясно след среща между кмета Даниел
Панов и заместник-министъра на икономиката
александър Манолев,
който гостува в старата
столица. Двамата обсъдиха голямото значение
на европейските фон-

дове за насърчаване на
ме стнат а икономика.
Даниел Панов подчерта, че през последните
години в старопрестолния град се наблюдава
устойчив туристически
ръст, който стимулира и
други сектори. Велико
Търново има редица развити отрасли в сферата
на леката промишленост,
а предприятията имат
нужда от помощ за подобряване на материалната база и инвестиции
в иновации. Европейските фондове предоставят
подобни възможности,
а информационните събитията за бизнеса ще

бъдат организирани в
най-скоро време, уточни
Панов.
От началото на новия
програмен период компании от региона са спечелили 41 проекта, а общата стойност на сключените по тях договори
надхвърлят 21,6 млн. лв.,
стана ясно още по време на срещата. Даниел
Панов и александър Манолев бяха единодушни,
че в резултат на доброто
партньорство между изпълнителната и местната власт могат да бъдат
постигнати още по-добри резултати до края на
програмния период.

НСИ с оптимистична прогноза за Общината изгражда част от улица
инвестиционния климат у нас
в Габрово заради нов завод
Фирмите и домакинствата у нас смятат, че
през последното триме сечие на 2017 г. и
първото на 2018-а икономическата активност
ще бъде по-висока. Това
сочи анкета на НСИ за
бизнес климата и доверието на потребителите.
Значително подобрение
до края на годината се
очаква в строителството и промишлеността.
Предприятията от всички сектори на икономиката планират да увеличат персонала си през
следващите три месеца.
Това означава разширяване на тяхната дейност
и на инвестиционната

им активност.
Според оценката на
мениджърите благоприятен фактор за това е
подобряващият се икономиче ски климат в
страната.

Увеличава се и вътрешното търсене, което ще има основен дял
за ръста на икономиката
през четвъртото тримесечие на 2017 и първото
на 2018 г.

Пак продават „Химко“

Врачанският торов
гигант „Химко“ отново
е на тезгяха. Този път
го продава банка, отпуснала на собственика му
кредит в размер на 12
млн. лв. Обявени са както инсталациите, така и
земята под комбината.

Собственик на „Химко“ сега е „Метахим
импекс“ аД на Георги
Пиримов и Иван Жиров.
Две години синдикът
Росица Томова се опитваше да продаде завода,
като цената му падна
два пъти. След като през

2016 г. почти сигурният
купувач Делян Пеевски
с неговата фирма „НСН
инве стмънт“ вне се 1
млн. лв. гаранция, но
след това се отказа, заводът бе продаден на
Георги Пиримов за 11,7
млн. лв. Започна рязане на съоръженията за
скрап. Напълно ликвидирани са три линии от
цех „Реформинг“, както
и част от цеха „Компресия, газ и въздух“. Компресорите са демонтирани. Скрапът е предаден на леярни в Перник
и в чужбина. Сегашната
продажба на „Химко“ е
петата поред.

Държавата ще финансира изграждането на
част от улица в Северната индустриална зона
на Габрово, за да улесни дейността на бъдещо
предприятие. Решението е на правителството,
след като е изчислено,
че стойността на частнат а производствена
инвестиция е 10,8 млн.
лв., а тази на публичната инфраструктура ще
е 420 хил. лв. Държавните средства са за реконструкция на улица
„Индустриална“ в града
и за продължението й до
терена, където се строи
заводът. „Това ще бъде
от полза и за останалите
фирми, които развиват
дейност на същата улица“, считат от общината.
Инвестиционният
проект е на израелското

Правителството е одобрило финансирането на пътния
ремонт по реда на Закона за насърчаване на инвестициите на публична инфраструктура в община Габрово

дружество на „ЛС Тюбс“
аД, което ще изгради
завод за екструдирани
туби, използвани за опаковане на козметика от
висок клас. Двете производствени линии ще
бъдат купени и монтирани последователно през
2018 г. Планираният
годишен капацитет за

тубното производството е 21 500 000 броя. С
реализацията на проекта ще бъдат открити 68
нови работни места. 30
от служителите ще са с
висше образование, 30
- със средно, и осем с
основно. Предвидено е
обучение на персонала в
Израел и България.

Подготвят създаването на
индустриален парк във Варна
Общината във Варна
подготвя учредяването
на индустриален парк,
съобщават от администрацията. В началото
той ще бъде нейна собственост, но след това
възнамерява да го предаде на Националната компания „Индустриални
зони“ ЕаД.
Паркът ще бъде изгра-

ден на много атрактивно
място - на острова под
аспаруховия мост. Площта му в началото ще
бъде 42 700 кв. м.
В парка ще бъдат привличани инвеститори за
развитие на нови дейности, като очакванията
са да бъдат открити и
нови работни места. С
приоритет ще бъдат ви-

сокотехнологичните производства. Идеята е да
се увеличи делът на индустрията в икономиката
и БВП на Варна. Това е
вторият икономически
проект на общината.
Първият бе създаването
на Зона за иновации и
развитие. Участие в нея
имат и общините аксаково, Белослав и Девня.
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България е на 11-а позиция по
интерес за инвестиция във втори дом
Страната ни се изкачва с две позиции нагоре според британска класация за октомври
Катя КОСТОВА
България е 11-а сред
най-желаните дестинации за покупка на втори дом и през октомври, показва редовната
к л а с а ц и я н а п о рт а л а
TheMoveChannel.com.
Страната ни се изкачва с
две позиции спрямо септември с дял от 1,44%
от всички реализирани в
портала запитвания.
Друго проучване на ваканционния пазар у нас
сочи, че българите вече
почти се изравняват с
руснаците по покупки на
жилища за летен отдих
по Черноморието. Според данните на компанията българските купувачи
вече представляват 35%,
а делът на руските граждани е 36%. Съотношението се запазва, защото
от началото на годината
рублата запазва стабилни

нива и засега не се очакват нови спадове.
Родните клиенти в сегмента се разделят основно на 2 групи. Едните
избират брега на юг от
Бургас. Те са предимно
семейства с деца, търсещи класически ваканционни имоти заради комфорта и удобството да
отсядат в свой собствен
дом на морето. От началото на 2017 г. има леко
покачване на средните
суми, които купувачите
са готови да похарчат
за целта, и тя е между
55 000 и 60 000 евро.
Другият тип родни купувачи са нашенци, живеещи в чужбина. Те
избират крайморските
градове на север от Бургас, като предпочитат
да използват имота си
целогодишно. Клиентите там обикновено са
по-възрастни и купуват
единствено за собствено

ползване. Българските
емигранти зад граница
обикновено заделят по
около 35 000 евро за покупка на апартамент в
някое от морските градчета. Освен руснаците
и българите активни на
морския пазар на недвижими имоти са и граждани на Израел, смятат
брокери. Най-предпочитани в морските курорти
остават апартаментите
с една спалня, които са
подходящи за семейна
почивка, както и за отдаване под наем през останалото време от годината.
Главните ни конкуренти за привличане на
руснаците са Кипър и
Испания, където средата
е сходна, както и характеристиките на предлаганите имоти. С Гърция
засега трудно можем да
се мерим. За 2017 г. южните ни съседи очакват

ЗА ГОДИНА

„Витошка“ слезе с едно стъпало
сред известните търговски улици

да привлекат чужди инвестиции в имоти за около 500 млн. евро, или със
72% повече спрямо ми-

налата година. Немалка
част от външните купувачи там предпочитат да
купуват жилищни имоти

в курортните зони за отдаване под наем на хотелски начала, търсейки
по-бърза възвръщаемост.

Офиси и логистика с
най–високата доходност в ЕС
ОФ
ВС

ИЯ

Б и з н е с и м от и т е в
София - офиси и логистични центрове, предлагат на инвеститорите най-високата доходност в рамките на ЕС
през третото тримесечие, сочи проучване на
Cushman&Wakefield.
Наемите на офисите
в центъра на столицата
достигат средни нива
от 13,5 евро на кв. м.
За периода юли-септември спрямо предходното
тримесечие няма промяна, но на годишна база
има ръст от почти 4 на
сто. Доходността пък остава стабилна на ниво от
8%, което не се променя

нито за тримесечието,
нито за 12 месеца. Очакванията обаче са до
края на годината да има
известно понижение.
В рамките на ЕС Букурещ в Румъния е на
второ място с доходност
от 7,25% за първокласните офиси. По-висока доходност се отчита единствено за централния бизнес район
на Москва - 10,5%. В
Истанбул нивото й е колкото в Букурещ - 7,25%.
В ЕС като цяло, без
София и Букурещ, доходността от инвестициите в първокласни офис
площи се колебае между

3%, колкото е в Мюнхен,
и 6%, колкото е в Хага,
като тенденцията също е
за плавен спад, показват
данните на компанията.
При логистичните
площи в София наемите
се задържат стабилни
около 4 евро на квадрат
през третото тримесечие, което обаче е с
малко над 5% повече на
годишна база и тенденцията е за ръст заради
засиленото търсене и
недостатъчното предлагане. Доходността обаче
бележи лек спад с 25
пункта на годишна база
до 9,25% и се очаква да
остане стабилна.

Средният месечен наем на търговски площи по “Витошка” о става 46 евро/кв. м

За последната година
столичният бул. „Витоша“ слезе с едно стъпало по ниво на наемите
на магазини в класацията на най-изве стните търговски улици
в света. В рейтинга на
Cushman&Wakefield емблематичният софийски булевард е 51-ви,
въпреки че на годишна
база средният месечен
наем остава без промяна от 46 евро/кв. м. Данните в 29-ото издание
на доклада Main Streets
Across The World на
консултантската компа-

ния включват 451 търговски зони в света.
Интерес към наем на
площи на бул. „Витоша“ проявяват марки
в средния и достъпния
ценови сегмент, ориентирани основно към
ежедневнат а мода.
Превръщането на бул.
„Витоша“ в популярна
пешеходна зона и високият трафик от хора
правят търговската улица предпочитано място
и за отваряне на кафенета, ресторанти и барове. Прогнозите са в
следващите месеци да

има засилено търсене,
което ще доведе до лек
ръст на наемите на търговски площи по емблематичния столичен
булевард.
Същото в не по-малка степен се отнася и за
други две улици, влизащи в златната зона
със скъпи наеми на магазини освен „Витошка“ - „Съборна“, „Граф
Игнатиев“, „алабин“ и
западната част на бул.
„Васил Левски“. Доходността от наеми по „Витошка“ достига 8,5% и
не се очаква промяна.

Доходността от даване на офиси под наем в София остава стабилна на ниво от 8%
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Японска художничка твори светещи хлебчета
за домашния декор

Лампите на Юкико Морита са от истинско тесто
и могат да красят всички помещения в дома
Вкусът и ароматът на домашно изпечен хляб за мнозина е незабравим спомен от
детството. За други пък е приятна асоциация за топли зимни
вечери и домашен уют. За трети обаче хлябът, кроасаните,
кифлите и франзелите могат да
бъдат истинско вдъхновение.
Такъв е случаят с японската
художничка Юкико Морита,
която от малка обожава да прекарва времето си в пекарните
и да изследва процеса на приготвяне на печивата. Още през
студентските си години дизайнерката изучава щателно технологията на бъркане, месене
и печене на тестото и решава
да я приложи в създаването на
предмети за интериора.
След като завършва Университета по изкуства и дизайн в
Киото, Морита основава мар-

ката Pampshade и започва да
прави истински изобретения от
тесто и електричество. Нейните
лампи наистина са направени
от брашно, мая и яйца. Печивата й са в натуралната си форма
и са в съвсем реални размери.

Хлябът обаче е обвит от специална смола, която да го предпази и съхрани. Във вътрешността на тестото се поставят крушки, жици и батерии.
Някои от моделите на Юкико
работят с LED крушки. Нестандартните творения могат да бъдат поставени навсякъде из интериорния дизайн. Могат да се
прикрепят на стената, да се поставят на шкафа или на някоя
полица, а защо не и на масата
за повече уют и настроение по
време на вечеря. Съветваме
ви обаче да не посягате към
тях, тъй като не се знае дали

са годни за консумация. Едно
е сигурно, че където и да им
намерите място, те ще красят
дома ви по един нестандартен,
но сладък начин.

Твореният а на японкат а
бяха представени на Международното мебелно изложение
Maison & Objet в Париж и станаха истинска сензация.
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Архитекти „проектират“ гледки
за милиони и много адреналин

Категорията „нестандартно““ е една от най
най-бързо
бързо променящите се, когато се отнася за градски дизайн
Съвременните архитекти сякаш отдавна не слагат прегради пред въображението си. Те все по-често рискуват,
създавайки изключително нестандартни
проекти. Новаторството в проектирането
на сгради буквално няма граници. Експериментира се с всичко - от форми и
обеми, до конструкции и... функции! На

много места по света могат да се видят
съоръжения, специално изградени, за
да се любуват посетителите на шеметни
гледки или дори само да си вдигнат адреналина, посещавайки обекта. За да се
постигнат тези ефекти обаче, е вложена
много мисъл, познания, а защо не и гениалност от архитектите проектанти.

La Grande Arche de la Defense,
France


Тази интересна арка под формата на куб се намира в малкия град Puteaux, в западните предградия на Париж, Франция. На самия връх има просторни конферентни зали и платформи за наблюдение.

Ring of Life, China

Този 56-етажен пръстен е построен специално за туристи, като на върха му има
платформи за наблюдение, откриващи забележителни гледки. През нощта пръстенът изглежда още по-невероятно благодарение на 10 000 многоцветни светлини.

Hubless Ferris Wheel, China

Хората в Китай са известни със своята практичност - всяка кабина от атракционното колело разполага с Wi-Fi за споделяне на снимки, направени от височината
на 48-етажна сграда. Не едно и две предложения за брак са направени и „документирани“ точно тук.

Khan Shatyr, Kazakhstan

Това е търговски център в столицата на Казахстан - астана, но в същото време е
най-голямата и нестандартна палатка в света. За туристи и гости на града има обособена специална площадка, от която снимките на сградата се получават най-ефектно.

Glass
Suspension
Bridge,
China

Shimao Wonderland Intercontinental, China

Това е екстравагантен хотел в Шанхай. архитекти решават, че изоставена кариера не трябва да стои неизползваема, и проектират хотел с 328 стаи, някои от които
дори под вода.

Най-големият
висящ мост от
стъкло се намира в провинция
Хунан в Китай.
С дължина 430
м мостът виси
над каньон с
дълбочина 300
м. Той е истинско предизвикателство за куража и на най-големите смелчаци и със сигурност гарантира
много адреналин
за всеки, който
реши да го премине. Правят се
и демонстрации,
които показват
на посетителите колко здрав е
стъкленият материал на моста.
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аСТРОЛОГ

Седмичен хороскоп за периода 4 - 10 декември
ОВЕН

Добри
възможности

Ще повишите резултатите в работата си, за
което ще получите много похвали. Не всички
обаче ще са искрени.
Използвайте ситуацията, за да разберете кои
са истинските хора до
вас! Заслужено може да
си дадете кратка почивка, но не се отпускайте
много, тъй като ви чакат

РАК

Наваксвате
пропуснатото

Звездите са на ваша
страна. Меркурий няма
да се намесва в делата
ви. Бизнесът ви е добре
подреден и може да върви успешно и без вас.
Дайте си по-дълга почивка! Отпуснете се и се отдайте на удоволствията!
Наваксайте пропуснатото през годината! Това
ще се хареса не само на

ВЕЗНИ

вас, а и на близките ви,
които, от своя страна, ще
направят дните ви още
по-щастливи.
Краят на седмицата
е най-подходящото време за почивка. Излезте
някъде сред природата,
поглезете се с любими
занимания, погрижете
се за собственото си спокойствие.

Успехът зависи от
партньорите ви

Успехът в делови
аспект ще зависи от
приноса на креативн и , и з о б р е т ат е л н и
и м од е р н о м и с л е щи партньори. Не
се страхувайте да ги
приемете в обкръжението си и да работите с тях! Те ще
провокират откривателството у вас, ще

КОЗИРОГ

още задачи! Периодът е
благоприятен за делово
съдружие. Ще постигнете финансова стабилност с нови проекти и
инвестиции, ако влагате парите си разумно.
Вкъщи ще се радвате на
спокойствие. Близките
ви сами ще поемат работата около подготовката за празниците.

ви стимулират да експериментирате и да
скъсате със стереотипите, явяващи се
пречка за прогре са
ви.
С по-рационален
подход в края на седмицата мнозина от
вас ще имат възможност да увеличат доходите си.

Мощен прилив
на енергия

Щ е и м ат е м о щ е н
прилив на енергия, но
въпреки позитивното
ви настроение ще ви се
наложи внимателно да
анализирате своите контакти и партньорства.
По-добре е безперспективните да отпаднат.
Главен приоритет за вас
през тази седмица ще
бъде работата. Възмож-

но е да преориентирате целите си към друга
сфера или пък да се захванете с различна от досегашната ви дейност.
Финансовите ви постъпления ще са добри,
не е изключено някои
представители на зодията да съумеят да си намерят и допълнителни
доходи.
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ТЕЛЕЦ

Направете анализ на
свършената работа

Въпреки че сте горди с постиженията си,
във ваша полза ще е
да направите анализ
на свършената работа дотук и на делата,
които остава да реализирате до края на
годината. Не мислете
за нови инициативи!
Изчакайте да отмине ретроградната фаза

ЛЪВ

Не взимайте
импулсивни решения

Взимането на импулсивни решения не
са за препоръчване.
Желателно е през тази
седмица да не се конфронтирате със своите работодатели или
бизнес партньори. Изходът няма да е във
ваша полза. Най-успешният за вас ход в
създалата се ситуация

СКОРПИОН

ще бъде умиротворението. Проявете малко
повече търпение и изчакайте да отмине моментът! Съвсем скоро
за по-голямата част от
представителите на зодията ще започне поблагоприятен период,
който ще ви даде добри шансове за реализация на проектите ви.

Нужен ви е
отдих

Работите по няколко
проекта наведнъж, а сроковете за завършването
им ви притискат. Не мислете за нови дела, преди да приключите със
старите! Това ще ви отпусне и ще ви накара да
се почувствате свободни
и независими от обстоятелства. Най-добре е да
използвате почивните

ВОДОЛЕЙ

на Меркурий и тогава
започнете. Вкъщи ви
очаква радостна изненада. Тя ще бележи
дните ви до Нова година. ако имате места, които ви зареждат
с позитивна енергия,
не се колебайте да ги
посетите!
Отдайте се на любимите си занимания!

дни за релакс или спорт.
И двата варианта ще са
от полза за здравето и
взаимоотношенията ви
с любимия човек. Добре
ще е да обърнете по-голямо внимание на семейството и да отделите
време за хората от приятелското си обкръжение
и от групите, в които
участвате.

Не форсирайте
събитията

Ретроградният Меркурий в началото на
седмицата може да ви
създава проблеми с документи. Не е изключено да се объркат и планове, касаещи сделки с
недвижимо имущество.
Очертава се работа с
банкови структури или
уреждане на финансови въпроси.

Желателно е да не
действате импулсивно и да не форсирате
събитията. Не поемайте обещания, които не
можете да изпълните!
Пазете се от измами
или нелоялни партньори! Не прекалявайте с
нищо и не се претоварвайте, давайте си нужната ви почивка.

БЛИЗНАЦИ

Реализирате
целите си

Седмицата е благоприятна за вашата
делова реализация от
гледна точка на парични печалби и нови
б и з н е с н ач и н а н и я .
астрологичната картина ясно подчертава, че ще действате
мощно и енергично
до постигане на крайната цел - делова, об-

ДЕВА

Не умувайте,
а действайте

Ретроградният Меркурий не ви се отразява
особено добре. Колебаете
се. Не можете да вземете
решение по важен проект, който със сигурност
знаете, че ще е полезен за
бизнеса ви. Не сте много
наясно и за партньорите,
с които ще го изпълнявате. Страхувате се да не
ви подведат. Не умувай-

СТРЕЛЕЦ

те повече, а действайте!
Късметът е на ваша страна. Дори и резултатите
да не дойдат веднага, до
края на годината те ще са
видими за всички.
Периодът ще бъде
благоприятен по-скоро за
вътрешна работа и равносметки, отколкото за
външни изяви и инициативи.

Внимавайте на
кого се доверявате

Тревогите и неуспехите вече са в миналото, сега шансът за
успех е пред вас. Ще
имате възможност да
разрешите имуще ств е н и п р о бл е м и и л и
такива, свързани със
стартиране на самостоятелен проект. Периодът е динамичен - бизнес предложения, нови

РИБИ

ществена или лична.
Ще търсите нови източници на доходи и
по-перспективни запознанства. Можете
да очаквате събития
и промени с положителен знак. Те ще ви
създадат подобаващо
настроение в навечерието на предстоящите празници.

партньорски взаимоотношения, ползотворни
пътувания, но и доста
напрежение. Бъдете
внимателни в контактите си с непознати
хора! Не се доверявайте на всеки! Обмисляйте предложенията,
които ви отправят, не
взимайте за чиста монета всяко обещание!

Справяте се успешно
със затрудненията

Ще действате решително и благодарение на упоритостта
ви ще имате шанс да
ре ализирате целите
си и да преодолеете
трудно стите без сериозни последствия.
Вашата находчивост
и оригиналност ще ви
позволят да моделирате обстоятелствата и

успешно да се справите със затрудненията.
Ще имате възможност
да решите в благоприятна за вас светлина
отдавна отлаган финансов въпрос.
В края на седмицата ви очакват нови
вълнуващи срещи и
материа лни придо бивки.
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