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Ремонти за милиони на храмове 
и манастири в страната

90% от територията на страната ще е покрита 
с кадастрална карта до края на 2018 г.

Организират ли се конкурсите 
у нас по европейски правила?

Инж. Михаил Киров, изпълнителен директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър:

Засилен интерес на бизнеса към 
индустриалните хъбове

Подробности на стр. 4-5
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Готов е комплексният 
проект за модернизация 
на железопътния участък 
София - Перник - Радо-
мир. 

Участъкът е част от 
проекта за модернизация 

на жп линията Видин - 
София - Кулата, който е в 
списъка на приоритетите 
за Трансевропейската же-
лезопътна мрежа.

Трасето е включено в 
Ориент /Източен Сре-

диземноморски коридор 
на Основната транспорт-
на мрежа, състояща се 
от девет стратегически 
важни и основни кори-
дора. Предвижда се из-
граждане на железопът-

на магистрала, която да 
обслужва населението, 
вътрешния и между-
народния товарен тра-
фик. Железопътната ли-
ния София - Драгичево 
- Перник - Радомир е с 
обща дължина 48,6 км, 
електрифицирана е и е 
двойна в участъците Со-
фия - Захарна фабрика 
и Батановци - Радомир. 
Проектната скорост на 
съществуващата линия 
варира между 75 и 100 
км/ч. Модернизацията 
предвижда повишаване 
на проектната скорост в 
урбанизираните терито-
рии в рамките на 80-100 
км/ч и 160 км/ч извън 
тях за пътнически влако-
ве, 120 км/ч за товарни 
влакове, също и 200 км/ч 
за подвижен състав с на-
кланящи се кошове. За да 
се постигне прогнозният 
трафик и възможност-
та за високи скорости, е 

необходимо ново трасе, 
категорични са специали-
стите. Проектът включва 
13 гари, спирки и раздел-
ни постове, но не пред-
вижда модернизация на 
столичната Централна 
гара. Реконструкцията на 
гара Захарна фабрика се 
ограничава в границите 
на съществуващата пло-
щадка. Композициите ще 
преминават през спирка 
„Зеленика“ и гара Горна 
баня, като за последната 
е планирано изграждане-
то на общо три коловоза. 

Предложените реше-
ния предвиждат закри-
ване на гара Владая и 
обособяване на нов раз-
делен пост със същото 
име в началото на първия 
тунел, който е с дължина 
4850 м и ще бъде разпо-
ложен между Владая и 
Драгичево. Идеята е по 
този начин да се реши 
проблемът със засяга-
не на жилищни райони 
на север от съществува-
щата линия над Владая. 
В участъка Драгичево 
- Перник ще функциони-
ра двойна железопътна 
линия за скорост 120-160 
км/ч по съществуващото 
трасе. Между Перник и 
Радомир са проектирани 
два двупътни тунела с 
дължина 880 м и 400 м, 
както и седем моста. В 
гара Радомир е предвиде-
на частична реконструк-
ция, като са заложени 
три нови перона и под-
лез. В участъка компози-
циите ще се движат със 
скорост 160 км/ч. Само 
от Перник до спирка 
„Кракра“ има ограниче-

ния на места на скорост-
та до 110 км/ч. Същест-
вуващите съоръжения 
по жп линията София 
- Драгичево - Перник - 
Радомир ще бъдат рекон-
струирани. Прелезите се 
премахват, като пеше-
ходното преминаване ще 
се осъществява на две 
нива, чрез новопроекти-
рани пешеходни подлези 
за всички гари и спир-
ки, с изключение на гара 
Перник разпределителна. 
Разработени са проекти 
за архитектурно оформ-
ление, достъпна среда 
и вертикална планиров-
ка на пероните и около-
гаровите пространства. 
Пешеходните подлези са 
проектирани с асансьори, 
а там, където преминава-
нето на пешеходци е по 
коловозите, пероните са 
скосени за осигуряване 
на достъпна среда. Ще 
бъдат изградени общо 11 
моста - седем са над река 
Струма, като устоите им 
не засягат речното кори-
то, и четири са над улици 
и пътища. Предвижда се 
и построяване на 95 во-
достока, от които 10 са 
в участъка, разположен 
най-близо до защитената 
зона Витоша. Те ще бъ-
дат заустени във Владай-
ската река. Проектът се 
реализира по Оператив-
на програма „Транспорт 
и транспортна инфра-
структура 2014-2020“. 
Предстои разглеждане 
на национален експертен 
съвет, след което МРРБ 
трябва да издаде разре-
шение за започване на 
обекта.

ОТ СеДМИЦаТа

Готов е проектът за жп трасе по 
линията София - Перник - Радомир
Модернизацията предвижда 13 гари, спирки и разделни постове, както и повишаване на скоростта 

Висшият експертен 
екологичен съвет при 
МОСВ предлага на ми-
нистъра на околната 
среда и водите да изда-
де решение по оценка 
на въздействието върху 
околната среда (ОВОС) 
за одобряване на инвес-
тиционното предложе-
ние за автомагистрала 
Русе - Велико Търново.

Разгледан бе предло-
женият комбиниран ва-
риант с изпълнение на 
габарит а27, предложен 
от агенция „Пътна ин-
фраструктура“ (аПИ). 
При вземане на решени-
ето съветът се е съобра-
зил с документацията по 
ОВОС, получените ста-
новища в хода на про-

цедурата, резултатите от 
общественото обсъжда-
не, постъпилите пред-
ложения и становищата 
на възложителя по тях. 
С решението по ОВОС 
са предложени условия 
и мерки за предотвра-
тяване, намаляване или 
възможно най-пълно от-
страняване на предпо-
лагаеми неблагоприятни 
въздействия върху окол-
ната среда за различ-
ните етапи на реализа-
ция на инвестиционното 
предложение. В доклада 
за ОВОС е разгледано 
съществуващото състо-
яние на компонентите и 
факторите на околната 
среда и са оценени евен-
туалните въздействия от 

изграждането на автома-
гистралата при различ-
ните варианти на тра-
сето. Всички условия и 
мерки са задължителни 
за изпълнение от страна 
на възложителя аПИ и 
подлежат на контрол. 
Процедурата по ОВОС 
е започнала в МОСВ 
през февруари 2016 г. 
Уведомено е засегнато-
то население и са на-
правени консултации за 
определяне на обхвата, 
съдържанието и форма-
та на доклада за ОВОС. 
Проведени са срещи за 
обществено обсъжда-
не на документацията в 
общините Русе, Ивано-
во, Две могили, Борово, 
Ценово, Бяла, Полски 

Тръмбеш, Павликени, 
Велико Търново, Горна 
Оряховица. За запозна-

ване на засегнатата об-
щественост е осигурен 
най-малко 30-дневен 

достъп до доклада за 
ОВОС и приложенията 
към него.

Екоминистерството одобри ОВОС на магистралата Русе – Велико Търново

Българският евроде-
путат андрей Ковачев 
е подготвил и ще внeсe 
доклад  в  европей-
ския парламент (еП) 
за ефекта от инвести-
циите за транспортна 
инфраструктура в Бъл-
гария и европейския 
съюз. 

Докладът, който ще 
бъде гласуван по време 
на българското пред-
седателство и ще бъде 

включен в разисквани-
ята за следващия про-
грамен период, обхва-
ща всички европейски 
проекти за изграждане 
на пътища и жп линии. 
Документът трябва да 
бъде внесен официално 
в Комисията по регио-
нално развитие на еП 
през февруари, а през 
май да бъде гласуван в 
пленарна зала.

Основната роля на 

доклада е да анализира 
и оцени доколко инвес-
тициите от европейски-
те фондове за транс-
порт са ефективни и са 
допринесли конкретно 
за подобряване живота 
на хората в развиващи-
те се региони.

Освен оценка на вече 
завършени проекти и 
дейности към доклада 
ще има и препоръки за 
бъдещето на европей-

ското финансиране в 
транспортния сектор. 

Подготвя се доклад за ефекта от инвестициите 
в транспорта в България и ЕС

АНАЛИЗ

Андрей Ковачев
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1 2  с а  от в о р е н и т е 
оферти за избор на из-
пълнител при изготвяне-
то на техническия про-
ект и строителството на 
„Модернизация на път 
І-8 Калотина - Софий-
ски околовръстен път от 
км 1+000 до км 15+500 
и етапна връзка“. Това 
е участъкът след ГКПП 
„Калотина“ до пътния 
възел при Драгоман, 
съобщиха от агенция 
„Пътна инфраструкту-
ра“. Общата му дължина 
е 14,5 км. Индикативна-
та стойност на проекта 
е 141 667 715 лв. без 
ДДС. Част от средствата 
са осигурени от Меха-
низма „Свързана евро-
па“.

Отворените оферти, 
по реда на постъпването 
им в деловодството на 
аПИ, са на:

- ДЗЗД „Виа Милита-
рис Баланстра“, с учас-
тници: „автомагистрали 
Черно Море“ аД и „ав-
томагистрали Хемус“ 
аД;

- „Инжстройинжене-
ринг“ еООД;

- „ГБС-Инфраструк-
турно строителство“ 
аД;

- „Хидро-вод строй“ 
ДЗЗД, в което са: „Хид-
рострой“ аД и „Вод-
строй 98“ аД;

- Обединение „Ка-
лотина 2017“, с учас-
тници: Гранди Лавори 
Финкосит СПа и Х.С.С. 

еООД;
- „ С Т Ра Ба Г  Б П а “ 

ДЗЗД, в което са: „Щра-
баг“ еаД, „Страбаг Сп. 
з.о.о., Полша“ и „Биту-
мина ГмбХ-България“ 
еООД;

- Обединение Калоти-
на - София, с участни-
ци: „Джи Пи Груп“ аД, 
„Контратас Иглесиас“ 
аД, и „Трансконсулт-22“ 
ООД;

- Обединение „Геопът 
Изток“, в което участ-
ват: „ПЪТСТРОЙ 92“ 
аД и „ГеОСТРОЙ“ аД;

- „ИСа 2000“ еООД;
- Сдружение „Калоти-

на I“ ДЗЗД, с участни-
ци: „ПСТ Груп“ еаД и 
„аква модул“ аД;

- ДЗЗД „аПВ Кало-
тина СОП 1“, в което 
са: „Пътища Пловдив“ 
аД, „агромах“ еООД, 
„Водно строителство - 
Благоевград“ аД;

-„Трейс Груп Холд“ 
аД.

Проектът предвижда 
уширение на съществу-
ващия път, а в отделни 
участъци ще бъдат по-

добрени геометричните 
му елементи. Отсечката 
ще бъде с по две лен-
ти за движение в посо-
ка и лента за аварийно 
спиране. При км 12+520 
ще бъде изграден вход-
изход от първокласния 
път към интермодален 
терминал Драгоман. Ще 
бъдат построени 10 го-

леми съоръжения, две 
от които са при пътни-
те възли „Калотина“ и 
„Драгоман“. Срокът за 
изпълнение на поръчка-
та е 852 календарни дни.

Същият брой предло-
жения бяха отворени и 
за другата отсечка - 17 
км от път I-8 - между 
Драгоман и Сливница.

Същият брой оферти са подадени и за другата отсечка - 17 км аутобан между Драгоман и Сливница

12 кандидата да строят участъка Калотина - Драгоман

Крайният  срок  за 
участие  в  конкурс а 
„Ideal Standard Баня на 
годината 2017“ е до 7 
февруари 2018 г. В това 
издание проектите на 
участниците са на тема 
„Идеалната хотелска 
баня“. Категориите са 
две - „Баня в бизнес хо-
тел“ и „Баня във вакан-
ционен хотел“. Участни-
ците се борят за голяма-
та награда - участие като 
специален гост на съби-
тията на Ideal Standard 
по време на Milano 
Design Week (April 17-
22, 2018 г.) и посещение 
на изложението Salone 
del Mobile Milano. 

Гласуването на жури-
то в конкурса е от 8 до 
20.02. 2018 г., а на пуб-

ликата от 21.02 до 8.03. 
2018 г. 

На официално съби-
тие на 16 март ще бъ-
дат връчени наградите 
на журито, публиката 
и специалните призо-
ве. Приз „Ideal Standard 
Баня на годината“ полу-
чава проектът, събрал 
най-много точки след 
анонимното гласуване на 
журито за всяка от кате-
гориите. 

Проектите се при-
емат  на  нов  с айт  -  
www.thebathroom.bg.

Нови са и критериите, 
по които ще се оценяват 
проектите:

1. Постигнат хармони-
чен и цялостен образ на 
интериора

2. енергоефективни 

решения за баня чрез 
продуктите на Ideal 
Standard

3. Организация на 
пространството и ерго-
номичност

4. Реализуемост и 
приложимост на про-
екта.

В 14-ото издание на 
конкурса „Ideal Standard 
Баня на годината 2017“ 
жури ще бъдат: арх. Бо-
рислав Игнатов, доц. д-р 
арх. Мария Давчева, арх. 
Гергана Милушева, арх. 
Радина Гешева, арх. Пла-
мен Братков, арх. Пенка 
Станчева, Иван Гроздев, 
Георги Дучев, проф. д-р 
инж. арх. Пеньо Стола-
ров, арх. Ирина Тамбу-
кова, Светослав Тодоров, 
Красимир Капитанов. 

Наближава крайният срок за участие 
в 14–ия конкурс на Ideal Standard

С 300 хИЛядИ евро

Правителството отпусна 300 хил. евро за обновяване и разширяване на Българ-
ския културен дом в Будапеща. Средствата ще бъдат заделени от бюджета на 
Министерството на външните работи за 2018 г. в полза на Българското републи-
канско самоуправление в унгарската столица. Нашият културен център е открит 
през 1957 г. и е построен с дарения на семействата на българските градинари в 
Унгария. Сегашното му състояние не отговаря на изискванията за многофункци-
онално културно средище и има нужда от ремонт. Планиран е основен ремонт 
и разширяване на сградата, като вече са готови проучвателните и макетните 
проекти за реконструкцията.

БАНя НА годИНАтА 2017
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За промени в Закона за 
устройство на територията 
(ЗУТ), които касаят индус-
триалните паркове и тере-
ни в страната, настояват 
от „Национална компания 
индустриални зони“ и че-
тирите национално пред-
ставени работодателски 
организации. Това стана 
ясно по време на второто 
заседание на Консулта-
тивния бизнес съвет към 
НКИЗ, провело се в края 

на миналата година.
Функциите на индус-

триалните зони и паркове 
трябва да бъдат законово 
дефинирани и регламенти-
рани, е единната позиция 
на НКИЗ, КРИБ, аИКБ и 
БТПП. На бизнес съвета 
изпълнителният директор 
на НКИЗ антоанета Ба-
рес представи нуждата от 
въвеждането на понятие 
за „затворени разпредели-
телни системи“ в законо-

дателството. Тя посочи, че 
е логично инвеститорите 
да контактуват само с едно 
дружество, чиято е соб-
ствеността на терените, 
което да влезе в ролята на 
единен посредник с раз-
личните доставчици на 
услуги (поддръжка на ин-
фраструктура, ВиК, елек-
трическа мрежа, поддръж-
ка на улично осветление 
и др.).

Страните се договори-

ха НКИЗ да изготви про-
ект за промени в ЗУТ и 
примери за аналогични 
законови текстове от дру-
ги държави. Те ще бъдат 
изпратени за разглеждане 
от управителните съвети 

на работодателските ор-
ганизации. ако се постиг-
не съгласие и принципна 
единна позиция, ще може 
съвместно да се предпри-
емат стъпки към промени 
в закона.

Участниците в среща-
та обсъдиха и проблеми, 
свързани със Закона за 
обществените поръчки. 
Притеснително е, че не-
обосновани обжалвания 
често водят до забавяне 

ТеМаТа

Засилен интерес на   бизнеса към индустриалните хъбове
От „Национална компания индустриални зони“ искат       промени в ЗУТ, които да регламентират функционирането им

Ирина ГЕНОВА

През 2018 г. акцент ще 
бъде осигуряване на до-
веждаща инфраструктура 
до индустриални терени 
със заявени инвестицион-
ни намерения и привли-
чане на нови производ-
ства. Това съобщи кметът 
на Бургас Димитър Нико-
лов, който представи рам-

ката на Бюджет 2018 г.
От тази година общи-

ната предоставя допълни-
телни стимули за серти-
фицирани инвеститори. 
Освен бързо администра-
тивно обслужване те ще 
заплащат и намалени так-
си за всички технически 
услуги.

Развитието на индус-
триалните зони е про-
цес, на който общината 

постави началото през 
2009 г. със създаването на 
Индустриален и логисти-
чен парк - Бургас, заяви 
кметът. 

До този момент са из-
градени улици, локално 
пътно платно, улично 
осветление, противопо-
жарни хидранти, улични 
канализационни мрежи за 
битови и дъждовни води, 
водопроводи, електропре-

носни съоръжения, тра-
фопостове.

Общата площ на зо-
ната е 240 дка, като към 
момента 80% от капа-
цитета й е запълнен. В 
зоната вече има над 30 
инвеститори, повечето от 
които в момента строят 
базите си. Част от тях ще 
открият производствата 
си през 2018 г. В процес 
на строителство са про-

изводствени бази за хи-
дравлични компоненти, 
пропан-бутан, метални 
изделия, месни продукти, 
хлебни изделия, изработ-
ване на сувенири и др. 
Заявен е и инвестиционен 
интерес за производство 
на части за железопътна-
та индустрия и автомо-
билостроенето. Общият 
размер на привлечените 
инвестиции в зоната над-
хвърля 80 млн. лв. и се 
очаква да бъдат откри-
ти над 800 нови работни 
места. Изчерпването на 
капацитета на зоните на-

ложи да се търсят нови 
производствени терени, 
обясни кметът Димитър 
Николов. Затова през 
2018 г. стартира фаза 2 на 
Индустриалния парк. 

На територия от 600 
дка в Южна промишлена 
зона в Бургас ще бъдат 
обособени парцели от 20 
до 160 дка. Това ще даде 
възможност да се търсят 
големи инвеститори.

През изминалата годи-
на бяха изпълнени клю-
чови инфраструктурни 
проекти за Бургас, ка-
къвто е изграждането на 

ПреЗ 2018 г.

Бургас завършва инфраструктурата на промишлени терени

С раздвижването на ин-
вестициите все повече об-
щини искат да се включат 
в групата на индустри-
алните хъбове. Това е и 
повод за диференциация 
на терените и повече сти-
мули за администрациите 
по места. Изискването на 
инвеститорите е до всеки 
от парцелите да е изгра-

дена необходимата инфра-
структура - газ, ток, вода 
и канализация. Като осно-
вен проблем за тях обаче 
остава мудната работа по 
издаването на разреши-
телни за изграждането на 
промишлени обекти. 

При избора за локация 
на дадено производство 
цената на терена невинаги 

е основно определяща, 
коментират брокери. Спо-
ред тях икономическите 
фактори, работната ръка и 
държавните стимули са на 
първо място за инвести-
торите. Те дават примери, 
че има градове в България 
с под 50 хил. жители, къ-
дето земята би могла да 
бъде придобита и за по-

ИНвеСтИцИИ

Лилия ЛОЗАНОВА

Със средства на ОП 
„Региони в растеж“ ще 
бъде обновена Запад-
ната промишлена зона 
във Велико Търново. 
Целта е тя да има мо-

дерен облик чрез подо-
бряване на свързаната 
с бизнеса и предпри-
емачеството техническа 
инфраструктура. Внед-
ряването на озелени-
телни и ландшафтни 
решения пък ще позво-
ли на територията да се 

Индустриален и логистичен парк - Бургас

Земя за нови фабрики се търси     вече и в по–малките градове

С евросредства моде  рнизират Западната 
производствена зона   във Велико Търново
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разположат леки, асем-
блирани и преработва-
щи индустрии и бази, 
логистични и търговски 
центрове. Около 47% 
от терените са слабо 
развити или свободни, 
затова „инвестицията 
ще увеличи интереса на 

предприемачите за из-
граждане на нови про-
изводства", прогнозира 
заместник-кметът на 
старопрестолната общи-
на проф. Георги Кама-
рашев.

Продължава на стр. 11

на мащабни инвестици-
онни проекти дори с го-
дини. Бизнес съветът се 
обедини около мнението, 
че оптимално процедур-
ните срокове за разглеж-
дане на обжалванията от 

КЗК и ВаС е добре да се 
сведат съответно до 1 и 3 
месеца. Според участни-
ците трябва да се търси ба-
ланс между решението на 
проблема с некоректните 
практики при обжалвания-

та и правото на достъп до 
правосъдие. Обмисля се и 
създаването на обща база 
данни с индустриални те-
рени и технологични пар-
кове, собственост на чле-
нове на работодателските 
организации. Г-жа Барес 
изрази готовност НКИЗ да 
съдейства за насочването 
на инвеститорите към кон-
кретни зони, отговарящи 
на нуждите и изискванията 
им, в които да развиват 
бизнеса си.

www.metalcominvest.comwww.metalcominvest.com; office@metalcominvest.com; тел.: +359 73 881608
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ул. „Крайезерна“. Така е 
осигурена пряка връзка 
между Индустриален и 
логистичен парк - Бур-
гас, фаза 1 и фаза 2, с 
магистрала „Тракия“, до-
пълни градоначалникът. 
Индустриална зона Бъл-
гарово е другата зона, 
където ще бъдат вложени 
средства за изграждане 
на инфраструктура, под-
черта Николов.

Общата площ на зона-
та е 110 дка, като към мо-
мента 50% от капацитета 
й е запълнен. Закупени 
са терени от 5 компании 
- италиански производи-
тел на детайли за обув-
ната промишленост, тър-
говско-сервизни бази за 

земеделска техника, про-
изводство на ВиК про-
дукти за канализационни 
мрежи, складова база за 
земеделска продукция. 
Заявените инвестиции са 
в размер на 18 млн. лв. 
Ще бъдат открити над 
130 работни места. 

През 2018 г. ще бъде 
доизградена довеждаща-
та инфраструктура, под-
земните комуникации, 
канално-помпена стан-
ция с тласкател.

През годината ще бъде 
осигурена довеждаща 
инфраструктура и до ин-
дустриални терени, по-
сока кв. „Ветрен“, където 
има заявени инвестици-
онни намерения.

ПреЗ 2018 г. Терените на нерабо-
тещото Летище Стара 
Загора да бъдат използ-
вани за индустриална 
зона, като в нея дялове 
имат държавата, общи-
ната и частният бизнес, 
e идея на администра-
цията. Тя бе обсъдена 
на среща, инициирана 
от Съюза на работода-
телите в града на липи-
те. Вече били проведени 
разговори за изгражда-
нето на жп терминал. 
Идеята е там да се съ-
средоточат високотехно-
логични производства 
със сравнително малък, 
но висококвалифициран 
персонал. 

„В момента липсва 
интерес на инвеститори 
към Летище Стара Заго-
ра. Няма интерес и към 
реализацията на проект 
за създаването там на 
логистичен транспортен 

хъб, коментира предло-
жението през есента на 
миналата година минис-
търът на икономиката 
емил Караниколов.

Според анализ в Ста-
ра Загора има 4 удоб-
ни места за икономи-
ческа зона, в три от тях 
би могъл да се приложи 
принципът на публич-

но-частното партньор-
ство. Прилагането му 
обаче изисква промяна, 
тъй като не действа и до 
момента по него няма 
реализиран нито един 
проект. Разработва се 
законопроект, който да 
обедини този закон със 
Закона за концесиите.

От Съюза на работо-

дателите пък коменти-
раха, че потенциални 
инвеститори от Герма-
ния искат максимум 
10-месечен срок, за да 
стартират работата на 
бъдещите си заводи у 
нас. Като изключително 
тежък за тях се очертава 
и проблемът с работната 
ръка.

Предлагат Летище Стара Загора за база 
на високотехнологични производства

Летище Стара Загора пустее, пистите се използват веднъж годишно за селско-
стопанско изложение

малко от 10 евро/кв.м, но 
за инвеститорите са важни 
наличието и квалификаци-
ята на работната ръка.

Според статистиката 
най-високи цени за мо-
мента държат терените 
край Летище София. Те се 
търсят главно за цехове и 
фабрики. Има интерес и 
към малки работилници 

и производствени поме-
щения от по 300 до 700 
кв. м, но не липсват и ин-
веститори за по-големи 
производствени помеще-
ния от 1500 до 3000 кв. м. 
Ценовите нива за такива 
имоти в София са между 
2,5 и 4 евро на кв. м, а в 
цялата страна - от 1 до 3 
евро на кв. м. 

Кметът на Бургас Димитър Николов представи инвес-
тициите на общината в индустриалните зони

Земя за нови фабрики се търси     вече и в по–малките градове

С евросредства моде  рнизират Западната 
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Разговаря  
Катя КОСТОВА

- Инж. Киров, кои са основ-
ните приоритети на Агенция-
та през новата 2018 г.?

- Основните приоритети на 
агенцията по геодезия, картог-
рафия и кадастър за 2018 г. са 
увеличаване покритието на Ре-
публика България с кадастрална 
карта и кадастрални регистри 
(КККР), усъвършенстване и уве-
личаване на функциoналностите 
на информационните системи на 
агенцията, развитие на геодези-
ческите и картографските дей-
ности, подобряване процесите 
по поддържане на КККР, както 
и обслужването на гражданите.

В края на 2016 г. стартира 
процесът за служебно преобра-
зуване на картата на възстанове-
ната собственост (КВС) в КККР, 
регламентирано с изменението 
на Закона за кадастъра и им-
отния регистър, публикувано 
в ДВ, бр. 57 от 22 юли 2016 г. 
През 2018 г. ще продължи ра-
ботата по преобразуването на 
данните от КВС по график, ут-
върден от изпълнителния дирек-
тор на агенцията и съгласуван 
от министъра на земеделието и 
храните. Създаването на кадас-
трална карта за значителна част 
от територията на страната е 
важна предпоставка за създава-
нето на имотния регистър и на 
специализирани карти, необхо-
дими за планирането на различ-
ните видове територии.

електронното обслужване, 
както и реализацията на елек-
тронни вътрешни администра-
тивни услуги е друг приоритет 
на агенцията. От 2009 година 
агенцията има внедрена ин-
формационна система, която 
съдържа актуална база данни на 
кадастъра и може да обслужва 
в реално време потребители-
те с кадастрална информация. 
Важно е да разгърнем предос-
тавянето на електронни услуги 
на потребителите, както и да 
убедим другите администрации 
да достъпват служебно данни-
те, да обменяме по електронен 
път служебно информацията 

помежду си, за да не се налага 
да изискваме от граждани и 
фирми да се редят на опашки в 
една или друга администрация 
за получаването на документ, 
който ние можем служебно и по 
електронен път да си обменим. 
агенцията технологично има 
възможност за предоставяне на 
основните електронни услуги, 
както и да бъде оперативно съв-
местима с други администрации 
за служебен обмен на данни.

Друга важна цел е надгражда-
нето на Интегрираната инфор-
мационна система на кадастъра 
и имотния регистър, което ще се 
извършва с оглед настъпилите 
през 2017 година изменения в 
нормативната уредбa, предвиж-
дащи промяна в обема и съдър-
жанието на данните за обектите 
на кадастъра в системата. Това 
налага през 2018 г. системата 
да започне да се надгражда и 
развива в няколко насоки, ко-
ито да позволяват работата с 
нови видове данни, изготвяне 
и предоставяне на нови услуги, 

осигуряване на автоматизиран 
обмен с външни системи и др.

- А какво нареждате сред 
краткосрочните приоритети в 
работата на екипа си?

- Краткосрочен приоритет 
е облекчаването на режима на 
работа с гражданите и бизнеса, 
както и намаляване на админи-
стративната тежест. Създадена 
е възможност за общинските 
администрации да заявяват и 
получават услуги по електро-
нен път за имотите, собстве-
ност на общината, включително 
скици, схеми и справки, както 
и за провежданите от тях ад-
министративни производства 
пред трети лица. На общинските 
администрации се предоставя 
отдалечен достъп до данните 
в кадастъра, в реално време. 
Откриваме изнесени работни 
места в сградите на общинските 
администрации. През 2018 г. ще 
продължи популяризирането на 
предоставянето на електронни 
услуги от кадастъра чрез медий-
ни кампании.

През 2018 г. ще бъдат разра-
ботени нови или изменени и до-
пълнени нормативните актове, с 
което подзаконовата нормативна 
уредба ще бъде в съответствие 
със ЗКИР. Те ще засягат преци-
зиране на реда и условията за 
извършване на контролните дей-
ности от службите по геодезия, 
картография и кадастър и аген-
цията в процеса на създаване и 
поддържане на кадастралната 

карта и кадастралните регистри 
в актуално състояние; подобря-
ване качеството на одобрените 
кадастрална карта и кадастрал-
ни регистри и на тези, които са 
в процес на създаване; създа-
ване на условия за трансфер на 
структури от кадастрални данни 
между различни информацион-
ни системи.

Друг приоритет на агенцията 
е подобряване качеството на ка-
дастралната карта и кадастрал-
ните регистри. С изменението 
в ЗКИР от 2016 г. и Наредба № 
РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за 
съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната 
карта и кадастралните регистри 
се регламентира нормативно 
процедура по отстраняване на 
явна фактическа грешка (ЯФГ). 
Тази процедура е съществен 
механизъм, чрез който ще се 
подобри качеството на КККР, 
като границите на трайните то-
пографски обекти с естествен 
или изкуствен произход - пъти-
ща, язовири и други, ще бъдат 
нанесени в кадастралната карта 
на вярното им местоположение.

Във връзка с приоритетната 
задача за покриването на стра-
ната с кадастрална карта прио-
ритетни са геодезическите дей-
ности, свързани със създаването 
на Геодезически мрежи с местно 
предназначение (ГММП). ед-
новременно с това нарасналото 
търсене на геодезическа и кар-
тографска информация в цифров 

вид за нуждите на планирането, 
инвестиционното проектиране, 
изграждането на инфраструк-
турни обекти, решаването на 
проблеми при бедствия, опаз-
ване на околната среда и др. 
наложиха бързото развиване 
на дейностите в областта на 
геодезията и картографията. 
Тези дейности се привеждат в 
съответствие с eвропейските и 
световните стандарти и пред-
стои стартиране на големи по 
обем геодезически задачи, най-
приоритетни от които са съз-
даването на нова eдромащабна 
топографска карта на територи-
ята на страната, възстановява-
не работата на мареографните 
станции за измерване нивото на 
Черно море, продължаване на 
измерванията за обновяване на 
държавната нивелачна мрежа, 
разширяване функционалността 
на информационната система на 
агенцията с цел осигуряване на 
достъп до наличните геодезиче-
ски и картографски материали 
и данни, създаване на цялостен 
електронен геоинформационен 
архив със съдържание всички 
налични картографски материа-
ли, налични в Геокартфонда на 
аГКК.

В тази връзка се налага и 
съответна актуализация на нор-
мативната база, изразяваща се в 
изменение и допълнение на За-
кона за достъп до пространстве-
ни данни, създаване на Наредба 
за ГММП с използването на 
ГНСС, изработване и приемане 
на Инструкция за нивелация I и 
II клас, изработване и приемане 
на Инструкция за създаване на 
цифрова едромащабна топо-
графска карта.

- До края на тази година 
колко ще достигне делът на 
покритието на страната с нова 
кадастрална карта?

- От започване на дейността 
на агенцията през 2001 г. до 
20.12.2017 г. са одобрени кадас-
тралната карта и кадастралните 
регистри за 3,993 млн. ха, пред-
ставляващи 35,97% от терито-
рията на страната. Набраната 
информация обхваща 9,413 млн. 
броя недвижими имоти. Кадас-
трална карта има за всички об-
ластни градове, 111 общински 
центрове и 633 други населени 
места и територии с развит па-
зар на имотите и инвестиции-
те, включващи Черноморско-
то крайбрежие и планинските 
курорти. Очаква се до края на 
2018 г. 90% от територията на 
страната да е покрита с кадас-
трална карта.

Продължава на стр. 17

ИНТеРВЮ

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Инж. Михаил Киров, изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър:

И н ж .  М и х а -
ил Киров е роден 
в Ловеч, завършва 
средното си обра-
зование в Строи-
телния техникум 
в Кърджали и ви-
сшето си образо-
вание в УАСГ. Учи 
и във ВТУ „Св. св. 
Кирил  и  Мето -
дий“. От 1985 до 
2000 г. работи в 
„Ловешки тери-
ториален  када -
стър“ ЕООД, като 
от четири години 
е бил управител 
на фирмата, а от 
2001 г. е началник 
на Службата по 
кадастъра - Ловеч. 
От 16 юни 2017 
г. е изпълнителен 
директор на Аген-
цията по геодезия, 
картография и ка-
дастър.

 Важна цел е надграждането на 
Интегрираната информационна система на 
кадастъра и имотния регистър

Приоритет е облекчаването на режима 
на работа с гражданите и бизнеса, както и 
намаляване на административната тежест

Електронното обслужване е друг приоритет на Агенцията

90% от територията на страната ще е покрита 
с кадастрална карта до края на 2018 г.
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МЛаДИТе В БРаНша

- Защо избрахте да се 
реализирате в Бълга-
рия?

- Всъщност не съм се 
замисляла защо съм из-
брала реализация в Бъл-
гария поради факта, че не 
съм си и представяла да 
търся такава навън. Завър-
шила съм образованието 
си тук и смятам, че това 
само по себе си обуславя 
оставането ми в родина-
та. Мисля, че е важно да 
обичаш това, с което се 
занимаваш, а реализаци-
ята ще дойде неминуе-
мо. Не се случват лес-
но нещата, но не мисля, 
че в чужбина е по-лесно. 
Човек трябва да се бори 
където и да се намира, за-
това аз предпочитам да се 
боря на своя земя, където 
чувствам принадлежност. 
Нужно е доста търпение, 
постоянство и вяра във 
възможностите си и в себе 
си. Талантът в повечето 
случаи се възнаграждава 
и не остава незабелязан. 

- Какви са трудности-

те, с които се сблъсквате 
във Вашата работа?

- Проблеми има дос-
та, както във всеки един 
бранш. Те могат да бъдат 
от най-разнообразен ха-
рактер - трудности при 
намиране на нови обекти 
своевременно, намиране 
на подходящи подизпъл-
нители от всякакъв тип, 
избор на най-подходящи-
те и рентабилни матери-
али, проблеми при офор-
мяне на документация и 
т. н. Но въпреки всичко 
именно чрез трудности-
те израстваме и ставаме 
все по-добри и по-кон-
курентоспособни. Така 
че по-скоро смятам, че 
трудностите невинаги са с 
отрицателен заряд. 

- В каква обществена 
кауза във Вашия град 
бихте се включили?

- Бих се включила в ка-
уза, която смятам, че би 
допринесла за културното 
развитие на града и за по-
креативното мислене на 
хората.

ПроектИ

Валерия Радева, интериорен дизайнер:

Валерия Радева e 
родена в Габрово. Ви-
сшето си образование 
завършва в Нов бъл-
гарски университет 
в София през 2010 г. 
Още по време на след-
ването си участва в 
различни арт и дизайн 
проекти. След дипло-
мирането си започва 
да се занимава с ин-
териорен дизайн на 
свободна практика. 
Малко по-късно от-
крива студио за мода 
и дизайн във Велико 
Търново. Към момен-
та работи в Габрово, 
където заедно с баща 
си, който е строите-
лен инженер, и с брат 
си, който е архитект, 
основават студио за 
проектиране и вътре-
шен дизайн. 

Проект за кафене в Габрово Проект за дневен и нощен бар

Carpe Diem - остров Карпатос, ГърцияEtiquette lounge & bar, Ловеч

Трудностите невинаги са с отрицателен заряд
Чрез тях израстваме и ставаме по-конкурентоспособни
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Организират ли се конкурсите у   нас по европейски правила?

В последно време имаше няколко 
частни инициативи на организация-
та WhATA, която организира съби-
тия на много високо ниво, бих казал 
на световно. Неслучайно ги давам 
за пример, защото лично съм участ-
вал в техен конкурс и зная как стоят 
нещата. Но иначе от страна на ад-
министрациите има доста голям не-
достиг в тази посока. архитектур-
ните конкурси, които те провеждат, 
все още не са на нужното равнище. 

Там се процедира като едно стан-
дартно обявяване на поръчка по 
ЗОП и въпреки това имат една не-
изчерпателна програма. Заданието 
не е описано с подробности, за кон-
кретния конкурс няма специално 
разработена самостоятелна програ-
ма. Ползват се стандартни текстове 
от други обществени поръчки. а 
архитектурните конкурси са по-спе-
цифични - изискват предпроектно 
проучване, вложени материали и 
т.н., нещата са доста по-различни 
от поръчките за компютри напри-
мер или за някакви други услуги. 
Затова мисля, че има още много 
какво да се желае. И хубавото е, че 
вече се наблюдава тенденция към 
промяна, но имаме още доста път 
да извървим. Сега се сещам за един 
добър пример, който мога да посоча 
за проведен конкурс на европейско 
ниво - това е заданието за библиоте-
ката във Варна. Там всичко беше из-
пипано до детайли. Мисля, че така 
трябва да се работи.

Арх. Александър Минчев, РК на КАБ - Варна:

Библиотеката във Варна е пример 
за състезание на високо ниво

Община Хасково обяви обществена поръчка за идеен про-
ект за парк до ДНА. Класираният на първо място проект ще 
получи 5 хиляди лева, на второ място - три, а на трето - хиля-
да лева. Наградените проекти стават притежание на община 
Хасково.

На класирания на първо място участник ще бъде възложено 
да изготви и работен проект.

Максималната прогнозна стойност на бъдещия парк е  
3 500 000 лева.

Срокът за подаване на идейните проекти е 30 март 2018 г.

Обществена поръчка 
за идеен проект за парк в Хасково

Конкурси в истин-
ския смисъл на думата 
или според европейската 
практика у нас няма. Про-
веждат се обществени по-
ръчки, търгове, при които 
правилата не се спазват.

единственият крите-
рий при нашите конкурси 
е цената. Приемат се тези 
проекти, които имат най-
ниска цена. Съобразяване 
с качеството на проекта 
няма. Стига се до стотин-

ки за кв. м.
КаБ ще внесе проект 

за конкурсното начало. 
Той ще бъде разработен 
на базата на европейската 
практика. Проучва се оп-
итът в това отношение на 
Белгия, Франция, Герма-
ния, Словакия, Финлан-
дия. Ще потърсим зако-
нодателна инициатива за 
въвеждане на конкурсно-
то начало такова, каквото 
то е в европа.

Арх. Емил Проданов, председател на РК на КАБ - 
Разград:

Единственият критерий тук е цената
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Не знам дали конкурсите в Бъл-
гария са по европейски правила, не 
съм запознат много с практиката в 
другите страни. Но мога да твърдя от 

опит, че самата организация и обявя-
ването на конкурс у нас е сложна за-
дача. Изготвянето на самото задание 
е свързано с огромна документация, 
с много съгласувания по ЗУТ и ЗОП, 
с юридически консултации, финан-
сови и всякакви други. Най-общо 
казано, за да се подготви обявяването 
на един конкурс ,се ангажират повече 
хора, отколокото за реализацията на 
самия проект, за който се обявява 
конкурсът. администрациите по 
места изпитват затруднения, освен за 
текущата работа, да отделят човешки 
ресурс и капацитет, за да подготвят 
и конкурс. а в много случаи след 
провеждането на конкурс даже не 
се стига до реализация на проекта, 
който е спечелил. Това според мен 
са и причините за провеждането на 
толкова малко конкурси у нас. Иначе 
те са най-добрият вариант за избор 
на проект.

Арх. Саранди Сарандиев, РК на КАБ - Хасково:

Изготвянето на заданията е 
обременено с много документация

Организират ли се конкурсите у   нас по европейски правила?

Обявената общест-
вена поръчка е за ана-
лиз, проектиране, раз-
работване и внедрява-
не на Специализирана 
информационна систе-
ма (СИС), електронен 
регистър на недвижи-
мите културни ценнос-
ти и публичен портал.

Изпълнителят ще 
трябва да дигитали-
зира документален 
архив за 1490 обек-
та на недвижими кул-
турни ценности с на-
ционално и световно 
значение, както и за 
недвижимите археоло-
гически културни цен-
ности с национално 
значение.

Прогнозната стой-
ност на дейностите е 
1 196 984 лв. без ДДС. 
Поръчката се финан-

сира по Оперативна 
програма „Добро уп-
равление 2014-2020“. 
Оферти ще се подават 
до 8 февруари 2018 г.

Целта на проекта 
е подобряване на об-
служването на граж-
даните и бизнеса чрез 
развитие на електрон-
ното управление в об-
ластта на опазване на 
недвижимото културно 
наследство чрез диги-
тализация на Нацио-
налния архивен фонд 
на недвижимите кул-
турни ценности от све-
товно и национално 
значение, чрез създа-
ване на информаци-
онна система на Наци-
оналния регистър на 
недвижимите културни 
ценности и осигуря-
ване на публичност и 

достъпност на архива.
Всеки ще има свобо-

ден и безплатен дос-
тъп до електронната 
база данни, което ще 
е изключително по-
лезно за собственици, 
архитекти, урбанисти, 
предприемачи и др.

В момента офици-
ални онлайн данни за 
недвижимите културни 
ценности с категория 
„национално значение“ 
има само в списъците 
на сайта на Министер-
ството на културата 
и на сайта на Наци-
оналния институт за 
недвижимо културно 
наследство (НИНКН), 
където липсват данни 
за някои области, вкл. 
за София. Информа-
цията в тези списъци 
обаче е кратка, като са 

посочени само името 
на обекта, адрес, ви-
дът културна ценност 
и документът за пре-
доставяне на статут.

В Националния до-
кументален архив на 

НИНКН има документи 
за над 40 000 обекта, 
които представляват 
културни ценности от 
местно, национално 
и световно значение. 
Поддържането на ар-

хива към момента е 
изцяло на хартиени 
носители, което огра-
ничава публичността 
и създава рискове за 
опазване на носители-
те в дългосрочен план.

Министерството на културата обявява обществена поръчка 
за електронен регистър на недвижимите културни ценности 

Имам достатъчно на 
брой частни клиенти, 
които ми имат доверие 
и ми възлагат без кон-
курси. Но нали знаете, 
че по принцип каквито 
и конкурси да се про-
веждат, архитектурният 
критерий винаги е бил 
нещо субективно. Хуба-
во, лошо, красиво, гроз-

но - всеки по различен 
начин го разбира. Тъй 
като аз не участвам в 
подобни състезания, не 
съм и компетентен дос-
татъчно по този въпрос, 
а той е доста сериозен. 
В общи линии се осве-
домявам бегло по тема-
та от вас, медиите, от 
това, което пишете.

Арх. Атанас Вангелов, РК на КАБ - Пловдив:

Преценките в тази сфера 
винаги са били субективни

ПоЛеЗНо
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У нас се обявяват и 
провеждат малко на брой 
конкурси. В обявленията 
критериите не са добре 
дефинирани. Детайлите 
трябва да бъдат по-ясни, 
а след това да се държи 

на тяхното изпълнение.
Тъй като конкурсите 

се обявяват публично, те 
са достъпни за всички. В 
тях може да участва все-
ки - и млад, и по-опитен 
проектант, и от района, и 

от друго населено място. 
Това не е проблемът на 
нашите конкурси. Про-
блемът е в ясното дефи-
ниране на заданието, на 
критериите и в изпълне-
нието им след това.

Трудно е, когато няма ясно 
дефинирани критерии

Инж. Мария Маринова, член на РК на КИИП - Плевен:

У нас конкурсите са 
достъпни за всички. Те 
се обявяват и за обекти 
в област Търговище на-
пример могат да участват 
колеги от цялата страна. 
Но печелят тези с ниските 
цени. а когато има ниски 

цени, обикновено качест-
вото пада. За архитекти от 
други региони авторският 
надзор е много труден, 
защото те не познават ха-
рактерната обстановка, 
условията в отделните об-
ласти.

Ние участваме в кон-
курси на общините, а 
повечето общини нямат 
пари. Строителите след 
това също пестят, а и си 
гонят печалбата. Всичко 
това се отразява на изпъл-
нението на проектите.

Важното е, че всеки може да участва 
Инж. Тодорка Димитрова, председател на РК на КИИП - 
Търговище:

Като цяло конкурсите 
остават малко далеч от 
нас инженерите проек-
танти, тъй като повечето 
са на ниво архитектура. 
Нас ни приемат един 
вид като съпътстваща 
дейност, затова нямам 
много опит в конкурси-
те. Мнението ми обаче 

е, че сме далеч от ев-
ропейските правила на 
провеждане.

В България в пове-
чето случаи конкурсът 
се обявява директно за 
определен човек. И това 
се отнася за различните 
сфери в живота, затова 
и няма голямо доверие в 

конкурсите. Според мен 
трябва задължително да 
има промяна в крите-
риите. В много случаи 
сроковете са определящ 
показател за спечелване-
то на дадена поръчка. Те 
обаче нямат нищо общо 
с качеството на изпъл-
нение.

Не сроковете, а качеството 
да стане определящо

Инж. Пламен Бегъмов, зам.-председател на РК на 
КИИП - Благоевград:

Българската асоциация на архитектите и инженерите - консултанти 
Ви кани на практическо обучение на тема:

31 януари /СряДа/ 2018 г.
СОФИЯ, ХОТЕЛ „ЛАЙТ“ /ул. „Веслец“ 37/

ЛЕКТОри: Инж. Нона Георгиева, държавен експерт в Дирекция „Технически правила и норми“ в МРРБ
Инж. Татяна Червенкова, държавен експерт в Дирекция „Технически правила и норми“ в МРРБ

ПрОграМа

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ И СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ. 
НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

И ВЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

ЧаС ТЕМа 
09.15 - 09.30 Регистрация на участниците и сутрешно кафе 
09.30 - 12.30 Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации, На-

редба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи и Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за 
проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи. 

Лектор: инж. Нона Георгиева
12.30 - 13.15 Работен обяд 
13.15 - 16.45 Изисквания за пускане на строителни продукти на Единния европейски пазар съгласно Pегламент (ЕС)№305/2011. Хармонизирани 

технически спецификации. 
Хармонизирани стандарти. Европейски документ за оценяване. Декларация за експлоатационни показатели и маркировка „СЕ“.
Представяне на Наредба № РД-02-20-1 в сила от 01.03.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на 

Република България.
Национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите. Заповед № РД-02-14-1329 от 3.12.2015 г. на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството за определяне на национални изисквания във връзка с предвидената употреба на строи-
телните продукти. Оценка за съответствие с националните изисквания на строителен продукт. Документи, които следва да придружават 
строителния продукт. Декларация за характеристиките на строителен продукт. Звена за контакт относно продукти в строителството.

Лектор: инж. Татяна Червенкова
16.45 - 17.00 Връчване на Сертификати за преминато обучение. 

Организират ли се конкурсите у нас по 
европейски правила?
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ИНВеСТИЦИИ

Стартираха дейностите 
по реализиране на про-
екта „Индустриална зона 
Сандански“. С подписан 
наскоро меморандум дър-
жавата и местната власт 
се споразумяха тя да бъде 
обособена край село Да-
мяница. Причината е до-
брата автомобилна и жп 
свързаност, която лока-
цията може да предложи. 
За това информира кме-
тът Кирил Котев, който 
подписа документа за из-
граждането й с антоане-
та Барес, изпълнителен 
директор на Национална 
компания „Индустриални 
зони“. Той подчерта, че 
това е проект, който се 
подготвя от дълго време в 

общината.
Чуждестранна бизнес 

делегация е посетила 
Сандански, за да се за-
познае с проекта за обо-
собяване на индустриална 
зона в региона, съобщи 
пък заместник-министъ-
рът на икономиката алек-
сандър Манолев. По ду-
мите му, зоната може да 
бъде атрактивна за инвес-
титори от трети страни. 
Той заяви, че вече е имал 
разговори с компании от 
Индия и Китай, търсещи 
подобна локация, която 
може да предложи бли-
зост до Солунското прис-
танище и достъп до един-
ния европейски пазар. 
Според зам.-министъра 

проектът има сериозен 
потенциал, но бъдещето 
му ще бъде определено 
именно от инвеститор-
ския интерес.

Той обърна внимание, 
че сериозни обеми товари 
преминават през това на-
правление. „Достатъчно 
е да посоча, че през пър-
вото полугодие на 2017 
г. стокообменът между 
България и Гърция се е 
увеличил с 8,4% в срав-
нение със същия период 
на 2016 г. и е в размер на 
1,5 млрд. евро. Същевре-
менно износът към Ма-
кедония за 2016 г. възлиза 
на около 390 млн. евро, 
а вносът - 245 млн. евро. 
Част от тези обороти 
също остават или преми-
нават през този регион“, 
обясни зам.-министърът. 
Той е на мнение, че е 
много важно да има ме-
ханизъм не само за при-
вличане на инвестиции в 
региона, но и за тяхното 
задържане, и е убеден, 
че Индустриална зона 
Сандански ще има важно 
значение в тези усилия. 
Тя ще се намира на 500 
км от девет европейски 
столици и най-големия 
град в европа - Истанбул, 
както и на два часа път от 
икономическите центро-
ве на България, Гърция 
и Македония, каза още 
зам.-министърът.

Общината се е ангажирала да им помогне с логистика

Чужди компании с апетити 
да строят край Сандански

Продължение  от 
стр. 4-5

О б щ ат а  с то й н о с т 
на проекта възлиза на  
2 млн. лв., от които съ-
финансирането от еС 
чрез европейския фонд 
за регионално разви-
тие е 1,7 млн лв., а съ-
финансирането от на-
ционалния бюджет е  
300 000 лв., съобщиха 
от общината. 1,3 млн. 
лв. от средствата ще 
бъдат инвестирани за 
инженеринг проекти-
ране, СМР и авторски 
надзор, като е предви-
дено и финансиране за 
изпълнение на мерки 
за информация и кому-
никация, строителен 
надзор, осъществяване 
на независим финансов 
одит и разходи за орга-
низация и управление 
на проекта.

Строителните дей-
ности трябва да стар-
тират през пролетта на 
2018 г. и да приключат 

до 17 юли 2019-а. Подо-
бряването на съществу-
ващата инфраструктура 
включва комуникацион-
на свързаност, рехаби-
литация на улици, по-
ставяне на указателни 
табели, пътни знаци и 
принадлежности, пар-
коустройствени интер-
венции с обособяване на 
места за отдих и разпо-
лагане на парково обза-
веждане в прилежащите 
зони около производ-
ствените мощности. Ще 
се рехабилитират тро-
тоарни настилки, ще се 
извърши реконструкция 
на елмрежи за улично 

осветление. Реализира-
нето на проектните дей-
ности ще допринесе за 
изграждане на една мо-
дернизирана и качестве-
на градска среда в зона, 
характеризираща се с 
концентрация на 35,4% 
от всички икономически 
дейности в града. Тук са 
разположени 40 малки 
и средни предприятия, 
но модернизацията ще 
обхване и 500 други сто-
пански обекта, в които 
работят над 3000 души. 
Тези и други аргументи 
са стратегически повод 
районът да бъде избран 
за финансиране.

С евросредства модернизират...

Кметът на Сандански Кирил Котев (вдясно) и изпълнител-
ният директор на Национална компания “Индустриални 
зони”  Антоанета Барес подписаха меморандум за изграж-
дането на Индустриална зона Сандански
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Над 10 000 храма фи-
гурират в регистъра на 
вероизповеданията в 
България. От тях бли-
зо 8000 са православни 
църкви, както и католи-
чески, а останалите са 
синагоги, джамии и дру-
ги молитвени обекти. 
Състоянието на много 
от духовните религиозни 
средища е лошо, а ре-
монтите и поддръжката 
им изискват средства. 
Основен инструмент за 
финансиране в послед-
ните близо две десети-
летия е по Програмата 
за развитие на селските 
райони (ПРСР), по която 
се отпускат средства не 

само за общински про-
екти, но и за ремонти на 
църкви. За миналия про-
грамен период - 2007-
2013 г., общата стойност 
на платените църковни 
проекти от програмата 
е 60,8 млн. лв., от които 
48,6 млн. лв. са европей-
ски средства, а остана-
лото - държавни пари. 
Финансирането идва по 
линия на мярка 322 „Об-
новяване и развитие на 
населените места“, която 
за настоящия програмен 
период - 2014-2020 г., 

на ПРСР е фиксирана 
като подмярка 7.6 „Про-
учвания и инвестиции, 
свързани с поддържане, 
възстановяване и подо-
бряване на културното и 
природното наследство 
на селата“. Интересът 
към парите на Брюксел 
за църкви и манастири 
расте главоломно във 
времето. Първоначал-
но духовниците от са-
мия храм са решавали 
да кандидатстват за суб-
сидия, като не е било 
нужно дори да съгласу-

ват това с епархийския 
съвет. По-късно синодът 
е поискал от фонд „Зе-
меделие“ да въведе това 
ниво на контрол, за да 
може ръководството на 
синода да решава кои 
храмове в дадена епар-
хия имат спешна нужда 
от ремонт и реставрация 
и са с предимство.

Субектите, които кан-
дидатстват за европари, 
са „местни поделения 
на вероизповедания,  
признати за юридиче-
ски лица по силата на 

На ФОКУС

Настоятелствата по места усвояват ударно европейски средства

Ремонти за милиони на храмове и манастири в страната

Близо 3,5 млн. евро 
са вложени в цялостна-
та реставрация на бъл-
гарската църква „Св. 
Стефан“ в Истанбул, 
която бе открита офи-
циално преди дни. От 
тези средства България 
е предоставила целево 
два транша - за 200 000 
евро и за 190 000 евро.

Строително-ремонт-
ните дейности и ця-
лостната реставрация 
на църквата са извър-
шени в рамките на 7 
години съвместно с 
Истанбулската голяма 
община, Областната 
управа на Истанбул и 
„Фондация на  Пра-
вославната църква на 
българската екзархия“ 
в Истанбул. Опитите 
за цялостното ремон-
тиране на храма и въз-
становяването на пър-
воначалния му вид са 
започнали през 2004 г.

Още преди 17 годи-

ни метални елементи 
са започнали да се от-
късват. Най-трудно е 
било началото, когато 
след обстоен оглед се 
оказало, че колоните 
в основите са силно 
корозирали, а някои и 
напълно разрушени. 

Преди това се е мисле-
ло, че ръждата е само 
повърхностна. Рекон-
струкцията започва от 
носещите колони, като 
някои от тях са подси-
лени, други, към които 
ръждата е било по-без-
милостна, са сменени 
с нови, по-големи. При 
ремонта е възстановена 
на сто процента ориги-
налността на сградата 
от времето на нейно-
то изграждане. Най-
тежка според строите-
лите е била работата, 
свързана с носещата 
конструкция, както и 
с камбанарията, която 
според тях досега е ос-
танала като по чудо на 
мястото си. В архите-
ктурно отношение от-
вън църквата съчетава 
елементи на необарок, 
неоготика и византий-
ски стил. Тя е трику-
полна и с кръстообраз-
на форма, олтарът е 

обърнат към Златния 
рог, а над притвора се 
издига камбанарията. 
Интериорът е израбо-
тен във Виена и включ-
ва коринтски колони, 
ангелчета и флорални 
мотиви, които са за-
винтени към металните 
части.

Църквата е била из-
градена от родолюбиви 
цариградски българи 
след Освобождението 
през 1878 г.

Уникалната построй-
ка е проектирана от ар-
менския архитект Хов-
сеп азнавур и е била 
изработена в австрия 
от  м е т а л у р г и ч н ат а 
фирма „Вагнер“. еле-
ментите на конструк-
цията, които са тежали 
над 500 тона, са пре-
несени с железница 
и сглобени на място. 
Дължината на църквата 
е 32,5 м, а ширината - 
12,5 м. 

Поли ВАСИЛЕВА

Завърши големият 
ремонт на Лопушан-
ския манастир „Све-
ти Йоан Кръстител“, 
съобщи игуменът ар-
химандрит Христодул. 
Светата обител вече е 
възродена за нов духо-
вен живот. 

Големият храм грее в 
свежи цветове, има нов 
покрив и фасади. Под-
менени са водната и 
елинсталацията, а дво-
рът е с плочник вместо 
досегашния калдъръм. 
Реставрирани са икони-

те и иконостасите. Ре-
монтирана е и костни-
цата.

Храмът не е ремон-
тиран от много годи-
ни, а покривът му - от 
1860 г., когато е поста-
вен. Обновлението е 
извършено по проект 
на Видинската митро-
полия, финансиран от 
Програмата за разви-
тие на селските райони. 
Стойността му е 580 
000 лв. Двама депута-
ти - Дилян Димитров и 

Ирена Димова, дариха 
1000 лв. лични пари, 
за да се направят още 
подобрения.

В големия храм се 
намира зазиданата ико-
на на Света Богороди-
ца, която бе открита 
преди 3 години в една 
от стените на храма. 
Заради ремонта по-
клонниците не можеха 
да влизат в голямата 
църква. Службите се 
извършваха в малката, 
която е наречена зимна. 

Лопушанският мана-
стир, който се намира 
на 1 км от село Георги 
Дамяново, е един от 

най-старите във Видин-
ската епархия. Създа-
ден е преди 1000 го-
дини. Разрушаван до 
основи е след всеки по-
голям бунт, в който се 
оказват замесени и не-
говите монаси. Послед-
ното му възстановяване 
започва през 1850-а и 
трае цели 10 години. 
Храмът е умалено ко-
пие на Рилския - по 
идея на тогавашния 
игумен Дионисий. Има 
5 кубета, три иконоста-

са и околовръстен от-
крит нартекс с колона-
да. Дърворезбата е дело 
на Стойчо Фандъков, а 
иконите - на Николай 
Доспевски. Монасите 
вземат дейно участие 
в Чипровското въста-
ние през 1688 г. Тогава 
светата обител също е 
била унищожена, а в 
двора й са избити сто-
тици въстаници. Кос-
тите им още се пазят в 
костницата, която сега 
също е ремонтирана. 

Завърши реконструкцията на Лопушанската обител
СЛед 6 годИНИ уСИЛИя

Желязната църква в Истанбул 
възкръсна за нов живот
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ват това с епархийския 
съвет. По-късно синодът 
е поискал от фонд „Зе-
меделие“ да въведе това 
ниво на контрол, за да 
може ръководството на 
синода да решава кои 
храмове в дадена епар-
хия имат спешна нужда 
от ремонт и реставрация 
и са с предимство.

Субектите, които кан-
дидатстват за европари, 
са „местни поделения 
на вероизповедания,  
признати за юридиче-
ски лица по силата на 

чл. 10 от Закона за ве-
роизповеданията“ - това 
са митрополии, църк-
ви и манастири (други 
вероизповедания са из-
ключени). Понякога, но 
много рядко те избират 
да кандидатстват чрез 
общините и така общи-
ните стават възложители 
и обявяват обществена 
поръчка. Повечето пъти 
системата е, че самият 
храм решава да канди-
датства, като в начало-
то дори е нямало съгла-
суване с епархийския 

съвет, но после сино-
дът е поискал от фонд 
„Земеделие“ да въведе 
това ниво на контрол, за 
да може самата църква 
да решава кои храмове 
в дадена епархия са с 
предимство. Проекти-
те по места варират от 
120 хил. до 300 хил. лв. 
без ДДС. Интересът към 
парите на Брюксел за 
църкви и манастири рас-
те главоломно във вре-
мето.

Към момента в стра-
ната са подписани до-

говори за 56 проекта за 
ремонт на храмове. 31 
проекта по подмярка 7.6 
от Програмата за раз-
витие на селските ра-
йони (ПРСР) 2014-2020 
г. бяха одобрени през 
втората половина на 
2017-а. Заявеното фи-
нансово подпомагане по 
тези проекти е в размер 
на близо 17,9 млн. лв. 
Те са за дейности, свър-
зани с възстановяване, 
реставрация, ремонт и 
реконструкция на сгради 
с религиозно значение.

Настоятелствата по места усвояват ударно европейски средства

Лилия ЦВЕТАНОВА

Благотворителна кам-
пания за завършване на 
новия храм в кв. „Мла-
дост“ тече в Габрово. 
Тя е под мотото „Да 
БЪДе новият храм на 
Габрово!“. Вече е из-
брано името му - „Св. 
св. Онуфрий, Дамаскин 

и всех мучеников Га-
бровских“. В града не е 
издигана православна 
църква от 117 години, а 
идеята отлежава още от 
90-те е години на мина-
лия век. Зад нея застава 
община Габрово, като 
предоставя безвъзмезд-
но терена. архитектур-
ният проект е дарение 
от арх. Иван Николов, а 

от инж. Богомил Белчев 
- техническият проект. 

Първата копка е през 
октомври 2010 г. 6 го-
дини по-късно със съ-
браните над 630 хил. лв. 
стартират строителни-
те работи, положени са 
основите, изградени са 
сутеренът и криптата. 
Със силна кампания по 
набиране на средства 

през 2017 г. Габровското 
архиерейско наместни-
чество успява да събе-
ре парите за строител-
ството до покрива, но 
са нужни още дарения. 
Над 15 хил. лв. са съ-
брани от благотвори-
телен базар по време 
на Коледния прием на 
кмета на Габрово Таня 
Христова, но са нуж-
ни още 400 000 лв. за 
довършването на църк-
вата.

Да опитаме до 25 
март - Благовещение, 
заедно да съберем па-
рите за довършителните 
работи, за да се превър-
не строежът в кв. „Мла-
дост“ в завършен дом 
на вярата, в средище за 
социални каузи и в мяс-
то за неделно училище, 
призовават от админи-
страцията на града.

Още по темата на 
стр. 18

Ремонти за милиони на храмове и манастири в страната

са и околовръстен от-
крит нартекс с колона-
да. Дърворезбата е дело 
на Стойчо Фандъков, а 
иконите - на Николай 
Доспевски. Монасите 
вземат дейно участие 
в Чипровското въста-
ние през 1688 г. Тогава 
светата обител също е 
била унищожена, а в 
двора й са избити сто-
тици въстаници. Кос-
тите им още се пазят в 
костницата, която сега 
също е ремонтирана. 

Манастирът е бил лю-
бимо място на народ-
ния поет Иван Вазов, 
който под лозниците му 
пише няколко глави от 
романа си „Под игото“. 
В манастира е напи-
сал „Хоро“ и писателят 
антон Страшимиров. 
В по-ново време други 
творци също предпо-
читат светата обител 

за своите творчески за-
нимания. В нея цари 
спокойствие, природна 
тишина и много уют, 
създаден от монасите. 
След откриването на 
зазиданата икона, която 
е на над 300 години, 
храмът привлича много 
поклонници и гости, 
които идват да видят 
светинята. 

Завърши реконструкцията на Лопушанската обител

Най-сигурното решение, когато търсите първокласно качество! 
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Лепила за плочки
Фугиращи маси и 

силикониХидроизолации Грундове
Строителни материали и 

замазки

Габровци събират дарения за 
дом на вярата в кв. „Младост“
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Разговаря  
Цвета ИВАНОВА

- Г-н Събков, мина 
времето на половината 
от мандата Ви. Малко 
е, но е достатъчно да се 
забележат първите про-
мени, които направихте 
в града. Кои са най-ва-
жните от тях?

- Това, което се забе-
лязва от пръв поглед, са 
обновените обществени 
и частни сгради. Те са 
по-модерни и най-вече 
изглеждат много чисти. 
За две години санирах-
ме 5 от 7-те жилищни 
сгради, които отговарят 
на критериите на Наци-
оналната програма за 
енергийна ефективност. 
Приключи санирането 
на сградите на полици-
ята, пожарната служба, 
основното училище „Св. 
св. Кирил и Методий, 
средното училище „Иван 
Вазов“, детските гра-
дини „Мир“, „Слънчи-
це“ и „Роза“, социалния 
комплекс. Започнахме 
ремонт на сградата на 
общинската администра-
ция. Общо за саниране 
през 2017 г. сме вложили 
11 млн. лв. Този процес 
ще продължи в 51 част-
ни сгради през 2018-а. 
Ремонтираме и улици - 
асфалтирани са „Яво-
ров“, „Дунав“, „Христо 
Ботев“, „Никола Вапца-
ров“, „Дружба“. Нова ви-
зия придоби паркингът 
на хотел „Родина“, прос-
транството около блок 
„Химик“. Ремонтирах-
ме и пътищата Мездра 
- Брусен, е-79 - Люти 

дол, е-79 - Руска Бяла. 
Всичко това бе завърше-
но през миналата година.

- Готови ли са плано-
вете Ви за тази година? 
Какво предвиждате в 
тях?

- През тази година ще 
ремонтираме улици, за 
което ще вложим близо 
2 млн. лв. 416 000 лв. 
получихме от Министер-
ския съвет, с които ще 
обновим участъци в 14 
населени места. Имаме 
готови проекти за ремонт 
на сградата на читали-
щето в Мездра, за което 
чакаме 400 000 лв. от 
Програмата за развитие 
на селските райони. Ча-
каме одобрение за фи-
нансиране подмяната на 
водопроводната мрежа 
и асфалтиране на ули-
ци в селата Брусен, До-
лна Кремена, Моравица 
и Зверино. Проектът е 
на стойност 6,6 млн. лв. 
Предстои ни и изграж-
дане на дневен център за 
деца и възрастни. За него 
са ни нужни 700 000 лв. 
С финансиране от Тран-
сграничната програма 
Интеррег ще укрепим 
свлачище при село Иг-
натица.

- Известно е, че Ме-
здра  има общинско  
предприятие, което из-
вършва почистването 
на града и се грижи за 
т. нар. ниско строител-
ство. Ефективна ли е 
неговата работа?

- Да. Предприятието 
е поело изцяло почист-
ването и извозването на 
сметта от града. Снабди-
хме се с две рециклира-
ни машини за сметоиз-

возване. Миналата годи-
на то снабди общината с 
1594 нови кофи за смет, 
91 контейнера, тип бо-
бър, и 47 четирикубико-
ви контейнера. Имаме 
техника сами да почист-
ваме снега и да поддър-
жаме живота в общината 
през зимата. Разполагаме 
с багер и автовишка, с 
която се грижим за улич-

ното осветление. Поста-
вихме 300 осветителни 
тела на места, където е 
нямало такива. В пред-
приятието ни „Чистота“ 
изработваме тротоарни 
плочи и бордюри за ре-
монт на пътища, улици, 
сгради. Строителите пра-
вят и хидроизолации на 
покриви - на стадиона, 
на кметствата и учили-

щата в Люти дол, Старо 
село, на здравната служ-
ба в Моравица. Те из-
вършват и укрепителни 
действия на свлачища в 
Люти дол и Лик. 

- Някои от подобре-
нията в инфраструкту-
рата са направени със 
средства от общинския 
бюджет. Какво е финан-
совото състояние на об-
щината? 

- Заварих общината 
със задължения от 8,5 
млн. лв. Успяхме да по-
гасим 4,2 млн. лв., въ-
преки скромните собст-
вени приходи.  Въве-
дохме отговорност за 
харченето на всеки лев, 
ограничихме разходите, 
отрязахме лесните пари 
за услуги, достъпа до об-
щински пари за изпълне-
ние на надути поръчки 
и т.н. 

- Коя от задачите за 
2018-а смятате за най-
важна?

- Имаме много важни 
задачи, свързани с из-
пълнението на проекти-
те. Мездра не получава 
лесно финансиране от 
европейските програми 
като областните градове. 
Предстои ни да обновим 

Спешния център, в който 
търсят медицинска по-
мощ много хора. Ние се 
грижим и за болницата 
- през 2017 г. я подкре-
пихме с 80 000 лв. за ре-
монти около сградата и 
т.н. Но имам една задача, 
която смятам за по-спе-
циална. От години общи-
ната се бори за придоби-
ване на Дома на желез-
ничаря, която е собстве-
ност на БДЖ. Това е една 
представителна сграда в 
центъра на града. ако ус-
пеем да я направим наша 
собственост, то ще я пре-
върнем в културен дом. 
В него ще кипи много 
активен духовен живот. 
Мездра има много худо-
жествени състави, които 
печелят награди от наци-
онални и международни 
фестивали. Само ние в 
района имаме клуб по ху-
дожествена гимнастика. 
Градът заслужава да има 
такава база за развитие 
на духовността. В такъв 
обект вече се превърна 
археологическият ком-
плекс „Калето“. Той носи 
новата слава на града. 
Лично аз ще се гордея с 
още една такава сграда - 
културен дом.

Започва обновлението 
на още четири многофа-
милни жилищни сгради 
във Видин. Те са включе-
ни в Националната про-
грама за енергийна ефек-
тивност. Общинска коми-
сия избра фирми изпъл-
нителки за всяка позиция 
и кметът на града Огнян 
Ценов подписа договори 
с техни представители.

Само след три ме-
сеца нова премяна ще 
имат блоковете 3, 5 и 6 
в жилищния комплекс 
„Вида“, както и блок 5 
от комплекса „Крум Бъч-
варов“. Стойността на 
ремонта на всяка сграда 
е над 800 000 лв. Сроко-
вете за изпълнение са от 
190 до 210 календарни 
дни.

Фирмите, спечелили 
обществената поръчка, 
се задължават да изгот-
вят технически проекти, 
да осъществяват автор-

ски надзор и да изпъл-
нят строителните рабо-
ти. Това са строителни-
те фирми „Кид плюс“, 
„ер строй инжинеринг“, 
„Кота нула строй“ и 
„Перфетострой“.

Със санирането на 

сградите се намаляват 
разходите за отопление 
и се променя обликът 
на кварталите и града, 
изтъкна кметът. Според 
него през 2018 г. още 
сдружения на собствени-
ци ще се включат в На-

ционалната програма за 
енергийна ефективност, 
за да обновят своите до-
мове.

Още за енергийната 
политика на страната 
на стр. 19

РеГИОНИ
Инж. Генади Събков, кмет на община Мездра:

Генади Събков е 
роден на 16.06.1962 
г. в Мездра. Завърш-
ва Техническия уни-
верситет в София 
с основна специ-
алност „Механич-
но уредостроене“. 
Специализира „Ев-
ропейска специали-
зация на местното 
самоуправление“ в 
СУ „Св. Климент 
Охридски“.

10 години рабо-
ти в „Балканкар - 
Искър“ в родния си 
град. Пет мандата 
е заместник-кмет 
на община Мездра, 
а от 2015-а е кмет.

Влагаме близо 2 милиона лева за 
ремонт на улици през тази година
Специалната ни задача е да придобием собствеността на Дома на железничаря

Започва обновление на още 4 блока по 
Програмата за енергийна ефективност

вИдИН
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Поли ВАСИЛЕВА

Общината във Вра-
ца търси изпълнител на 
ремонти в централната 
градска част, обществе-
ната поръчка е обявена, 
съобщиха от админи-
страцията.

Предвидено е да бъ-
дат обновени зоните 3, 
4, 5 и 6, както и участъ-
кът от улица „Поп Сава 
Катрафилов“ до улица 
„Кръстьо Българията“. 
Строителните работи 
обхващат подмяна на 
настилките по улици-
те, озеленяване с нови 
дървесни и растителни 

видове, монтиране на 
осветление, изграждане 
на чешми и поставяне на 
пейки. Съществуващите 
фонтани ще бъдат запа-
зени, но модернизирани. 
Ще има и нови водни 
площи. Предвижда се да 
бъде изградена и систе-
ма за поливане на расти-
телността.

Стойността на проек-
та е 5 295 000 лв. Срокът 
за подаване на оферти е 
30 януари 2018 г. 

Това е второто обявя-
ване на обществена по-
ръчка за ремонта на цен-
тралната градска част. 
През октомври миналата 
година Комисията за за-

щита на конкуренцията 
(КЗК) отмени решението 
за откриване на проце-
дурата. То бе обжалвано 
от един от кандидатите 
- „Пътно поддържане“ - 
Севлиево. Мотивите на 
фирмата бяха, че изпъл-
нение на строителни ра-
боти на площ от 60 дка 
е ограничително и не 
създава възможност за 
конкурентоспособност и 
прозрачност.

Общината обжалва 
решението на КЗК пред 
Върховния администра-
тивен съд. Той се про-
изнесе в нейна полза и 
тя стартира процедурата 
отново.

Ирина ГЕНОВА

Продължават инвести-
циите в строителството 
и оборудването на сгра-
дата на Медицинския фа-
култет към Университет 
„Проф. д-р асен Злата-
ров“ - Бургас, съобщи 
кметът Димитър Нико-
лов.

За последните две го-
дини общината е осигу-
рила близо 4,5 млн. лв. 
за сградата, като основ-
ната част от средствата 
са от продажбата на ме-
дицинския център в „Ме-
ден рудник“ на компания 
„Булфарма“. За 2018 г. са 
заложени още 600 000 
лв. за доизграждането и 
оборудването на факул-
тета. Строителството на 
корпуса е на финален 
етап, продължава подго-
товката на процедурата 
по акредитация.

Сградата на Меди-
цинския факултет към 
Университет „Проф. д-р 

асен Златаров“ - Бургас 
е почти готова. Нейно-
то завършване, заедно 
с оборудването на ба-
зата трябва да стане до 
края на годината. Във 
възможно най-кратки 
срокове ще бъдат обза-
ведени кабинетите и на-

значена акредитационна 
комисия. „Ще направим 
всичко възможно първи 
курс да започне обуче-
ние на новото място още 
тази година. ако не, то 
през 2019-а най-късно“, 
заяви кметът Димитър 
Николов.

Изграждането на Медицинския факултет в 
Бургас е на финален етап
Досега общината е вложила близо 4,5 млн. лв. в 
обекта, а за 2018 г. са планувани още 600 хил. лв.

РеГИОНИ

Община Бургас е от-
делила 1,4 млн. лв., с 
които ще изгради нано-
во сградата на Профе-
сионалната гимназия по 
транспорт, съобщи на 

общественото обсъжда-
не на Бюджет 2018 зам.-
кметът по образование 
Йорданка ананиева. Ре-
монтът ще продължи 
една година, като плано-

вете са през това време 
всички 231 ученици да 
се преместят в Профе-
сионалната гимназия по 
морско корабоплаване 
и риболов „Свети Ни-
кола“. 

Предстои сградата на 
училището да бъде съ-
борена и изградена на-
ново, а към нея ще бъде 
построен и нов физкул-
турен салон. Финанси-
рането за това е оси-
гурено и е включено в 
капиталовата програма 
за Бюджет 2018.

акцията най-веро-
ятно ще започне през 
следващия месец. За 
целта обаче първо тряб-
ва да се преместят уче-
ниците на гимназията 
в другата база, тъй като 
строително-монтажните 
дейности ще продължат 
близо година. 

Сградите и приле-
жащият терен на гим-
назията по транспорт 
са собственост на об-
щина Бургас от нача-
лото на 2016 г., когато 
бяха прехвърлени без-

възмездно от страна на 
правителството. Това 
на практика развърза 
ръцете на общината да 
извърши ремонта. 

П р о ф е с и о н а л н ат а 
гимназия по транспорт 
е една от най-старите 
в Бургас, открита през 
далечната 1968 г. Поме-
щава се в монолитна ед-
ноетажна сграда на ул. 
„Демокрация“ № 5, има 
11 класни стаи и каби-
нети, 12 работилници, 
лаборатории и гаражни 
съоръжения.

Цвета ИВАНОВА

Проекти за 8,3 млн. 
лв. на фирми, неправи-
телствени организации, 
училища и читалища от 
Лом са одобрени за фи-
нансиране, съобщават 
от общината. Те тряб-
ва да бъдат изпълнени 
през следващите две го-

дини. Това е индикация 
за оживление и за нача-
ло на отдавна чаканата 
в града икономическа 
активност, обяви кме-
тът Пенка Пенкова.

Проектите са на мал-
ки и средни фирми, ко-
ито искат да подобрят 

инфраструктурата и да 
постигнат конкурен-
тоспособност на сво-
ите фирми. Неправи-
телствени организации, 
училища и читалища са 
предложили проекти, 
свързани с развитие на 
духовната и културната 
дейност. 

Проектите са разра-
ботени със стратегия-

та за местно развитие, 
изготвена от местна-
та инициативна група. 
В нея влизат предста-
вители на бизнеса, об-
ществени организации 
и общината в Лом. Про-
ектите ще бъдат финан-
сирани по 6 оператив-

ни програми. За кон-
цепции от земеделския 
сектор се дават 2,9 млн. 
лв. чрез Програмата за 
развитие на селските 
райони, 1,9 - за иконо-
мическите фирми от 
„Иновации и конкурен-
тоспособност“. От про-
грамата за наука и ин-
телигентен растеж Лом 
взима близо 1 млн. лв.

Местната инициатив-
на група в града е уч-
редена през 2017 г. За 
кратък период тя успя 
да разработи стратеги-
ята за местното разви-
тие през следващите 
години, допълниха от 
общината. 

Почти е завършена сградата на Медицинския факултет към Университет “Проф. д-р Асен 
Златаров” -  Бургас

Ето как изглежда сега Професионалната гимназия по 
транспорт в Бургас

АктИвНоСт

Лом получава 8 млн. лв. за 
финансиране на проекти

Събарят и ще строят наново сградата на гимназията по транспорт

Избират изпълнител за реконструкцията 
на центъра във Враца
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Седми мост над река 
Марица ще строи община 
Пловдив. Кметът Иван То-
тев е категоричен, че има 
голяма вероятност изграж-
дането му да започне още 
тази година, като лятото 
ще бъдат пуснати търго-
вете. 

Съоръжението не е 
включено в капиталовата 
програма за 2018 г., но 
предстои тя да бъде до-
пълнена с нови обекти и 
едва тогава да се гласува 

на сесията на 31 януари. 
Проектът е подготвен и 
одобрен, като цялото съо-
ръжение с подходите към 
него ще струва близо 25 
млн. лв. Пътната връзка 
е част от т. нар. западна 
тангента на Пловдив и 
ще свързва бул. „Коприв-
щица“ и бул. „България“, 
западно от съществува-
щия жп мост. Техниче-
ският проект за новото 
пътно съоръжение е из-
готвен от „Илия Бурда“ 
еООД. Мостът е 9-отво-
рен с осово разстояние 
между стълбовете 29,50 
м, като само крайните от-

вори са по-къси (22,5 м) 
с цел намаляване височи-
ната на гредите, а оттам 
осигуряване на по-голям 
подмостов габарит. Об-
щата дължина на съоръ-
жението е 248 м, с по две 
ленти в двете посоки на 
движение, два тротоара и 
велоалея. Мостът ще за-
почва от входа на стадион 
„Пловдив“ и ще достига 
западната страна на ста-
дион „Марица“. Връзката 
с бул. „България“ ще се 

извърши чрез оформяне 
на кръгово кръстовище и 
двулентово платно за дви-
жение. За новото съоръже-
ние ще се търси държавно 
финансиране. Последният 
мост в Пловдив е строен 
през 2008 г. от тогавашния 
кмет Иван Чомаков с бан-
ков заем. Той е дублиращ 
и свързва бул. „Руски“ с 
ул. „Победа“. Останалите 
мостове са на адата, на 
бул. „Васил априлов“, до 
панаира, Пешеходният и 
Железният, който е само 
за влакове.

Другият голям проект, 
който се очаква да започне 

през тази година, е разши-
рението на Голямоконар-
ско шосе. Инвестицията 
възлиза на около 50 млн. 
лв., като се очаква поет-
апно финансиране от дър-
жавния бюджет.

Процедурите по от-
чуждаване на имоти във 
връзка с проекта за удво-
яване на Голямоконарско 
шосе от бул. „Дунав“ до 
транспортен възел Цара-
цово - път III-85 включи-
телно, с изграждане на 

пълни развръзки към аМ 
„Тракия“ стартираха. Вече 
е получено разрешение 
за придобиване на имот, 
принадлежащ на бившата 
консервна фабрика. Така 
вече е налице изчистено 
трасе за стартиране на 
първия етап. 

Общата дължина на 
пътното трасе е 5100 м. 
Има изготвен ПУП-ПП, 
който е съгласуван с Ми-
нистерството на земедели-
ето и храните за промяна 
на статута на 32 дка земе-
делски земи. Инвестици-
онният проект е възложен 
на Сдружение „Инфра 

Пловдив“ през 2013 г. Раз-
работката включва реха-
билитация на съществу-
ващия път, изграждане на 
второ платно за движение 
и два локала с велоалеи 
за връзка с прилежащите 
предприятия и търговско-
логистични бази. Пред-
видени са 6 нови кръгови 
кръстовища. След рекон-
струкцията ще бъдат пус-
нати линии на пловдив-
ския градски транспорт 
до Индустриалната зона и 
близките населени места 
на територията на община 
„Марица“. 

Одобрен е и проек-
тът на НКЖИ за разви-
тие на железопътен възел 
Пловдив. Финансиране-
то е на стойност 224 870 
976,80 лв. по Механизма 
за свързване на европа 
(МСе) в сектор „Транс-

порт“. Проектът се състои 
от няколко части, едната 
е тунелът под жп ареал 
Централна гара - Пловдив. 
Стойността на комуни-
кационно-транспортния 
пробив е 45 млн. лв. Във 
финансирането от МСе е 
включено проектирането 
и изграждането на трасе-
то. То следва предвидено-
то в Общия устройствен 
план на Пловдив подзем-
но преминаване от бул. 
„В. априлов“ към бул. 
„Македония“ под района 
на гаровия комплекс. Пе-
риодът на строителство е 
2018-2020 г. Проектант е 
ДЗЗД „Тракия консулт“, в 
обединението влизат фир-
мите „Трансгео“ и „екип 
2000“. Според НКЖИ в 
момента  се  подготвя 
процедурата за избор на 
изпълнител за „Проек-

тиране и изграждане на 
участъци от железопътен 
възел Пловдив“. Очаква 
се реално процедурата да 
стартира през пролетта на 
2018 г. Проектът започва 
от кръговото откъм бул. 
„Васил априлов“. Съо-
ръжението ще преминава 
успоредно на подлез под 
Централна гара. В тунела 
има заложени две спирки 
на масовия градски транс-
порт. Подземното преми-
наване ще свършва отново 
на повърхността при ул. 
„Кукуш“ в район „Южен“. 
Огромното желание на 
община Пловдив е тази 
година да се придвижат и 
работите по проекта „Мо-
дър - Царевец“, където 
също ще се търси дър-
жавно финансиране. До 
2019 г., когато Пловдив ще 
бъде европейска столица 
на културата, трябва да 
приключи и реализаци-
ята на проектите за нова 
визия на площад „Цен-
трален“ с експониране на 
археологически комплекс 
„античен Филипопол“, да 
се изградят нови градски 
пространства като кино 
„Космос“, „Тютюневият 
град“, Художествената га-
лерия на ул. „Гладстон“. 
В плановете влиза и со-
циализацията на река Ма-
рица, и изграждането на 
пътна инфраструктура, ко-
ято достойно да посрещне 
очакваните около 3 мили-
она туристи.

Реконструкцията на Голямоконарско 
шосе е друг основен приоритет

Седми мост над р. Марица в плановете 
на община Пловдив за 2018 година

За проекта “Модър - Царевец” щ е се търси държавно финансиране Преди дни община Пловдив обяви инженеринг за новата визия на площад “Централен"

Вътрешноградска магистрала до АМ “Тракия”  е един от 
най-мащабните проекти, заложени в програмата на общи-
на Пловдив за следващите години

Най-дългият мост в Пловдив ще свързва булевардите “Копривщица” и  “България”
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С пускането на новата 
пътна връзка с дължина 
от 1,1 км между еста-
кадата на бул. „Брюк-
сел“ и Летище София 
на практика от „Орлов 
мост“ до втория терми-
нал на аерогарата ще 
може да се пътува, без 
да се спира на светофа-
ри.

Завършихме скорост-
ната пътна връзка до 
Летище София след по-
вече от 14-годишно за-
бавяне, обясни минис-
търът на транспорта, 
информационните тех-
нологии и съобщенията 
Ивайло Московски по 
време на официалното 
пускане на трафика по 
новоизграденото трасе 
в столицата. През 2009 
г.  заварихме проекта 
в състояние, което не 
позволяваше неговото 
продължаване, и това 
наложи да направим 
консервация на обекта“, 
посочи още министърът. 
През 2012 г., с реше-
ние на втория кабинет с 
премиер Бойко Борисов, 
осигурихме необходи-
мите 13,7 млн. лв. за 

довършването му и той 
вече е факт два месеца 
предсрочно. Финанси-
рането бе осигурено от 
бюджета на Министер-
ството на транспорта, 
информационните тех-
нологии и съобщенията.

Изграждането на ес-
такадата бе проект с го-
ляма сложност от техни-
ческа и инженерна глед-
на точка и до момента 
у нас не бяха реализи-
рани подобни проекти, 
съобщи транспортният 
министър. Новата път-
на отсечка и връзката 
на столичното метро 
до Летище София ще 
доведат до значително 
облекчение на трафика 
към Терминал 2, заяви 
още той.

Според кмета на сто-
лицата Йорданка Фан-
дъкова, която също взе 
участие в символич-
ното отваряне на дви-
жението, това е много 
важен обект за София 
и за връзката с Терми-
нал 2 от гледна точка 
на това, че облекчава 
движението в района. 
Тази директна връзка от 
центъра на София към 
летището спестява мно-
го тежко движение на 

кв. „Дружба“ и на биз-
нес зоната, която се раз-
вива особено усилено 
през последните години. 
Спестява и допълнител-

ни емисии, тема, по ко-
ято говорим всеки ден, 
заяви тя. Искам да под-
чертая, че се довърши 
един от занемарените в 
миналото обекти. едно 
пространство в София, 
покрай което не ни се 
искаше да минаваме, но 
ни се налагаше, комен-
тира кметът и благода-
ри на министър Ивайло 
Московски и министър-
председателя Бойко Бо-
рисов за поетия и из-
пълнен ангажимент за 
проекта.

Освен за граждани-
те на София това трасе 
е важно за развитието 
на туризма в столица-
та. След като свърза-
хме летището с метрото, 
посредством него и с 
града, сега имаме и тази 
пътна връзка, за да бъде 
София привлекателна и 
гостоприемна за много 
туристи, каза още кме-
тът.

Булевардът има обща 
визия с досега изграде-
ния участък, има шумо-
изолираща стена и е с 

две платна. За него ще 
се грижи Летище Со-
фия, към чиято структу-
ра новият пътен участък 
принадлежи, съвместно 
със Столична община.

П р о е к т ъ т  „ П ъ т -
на връзка за Летище 
София е с обхват от 
бул. „Брюксел“ до ул. 
„ М и м и  Б а л ка н с ка “ . 
Строителството старти-
ра през септември 2016 
г., а срокът за завършва-
не бе февруари 2018 г. В 
обхвата на дейностите е 
включено изграждането 

на директно скорост-
но трасе от бул. „Брюк-
сел“ до Терминал 2 на 
Летище София и две 
пътни връзки до Терми-
нал 1. Общата дължина 
на директното трасе е 
1100 м, които включват 
360-метрова естакада. 
Изпълнител на проекта 
е „Брюксел 2015“ ДЗЗД, 
с ъ с т а в е н о  от  „ П С Т 
Груп“ и „Инфраструк-
турно строителство“. 
Строителният надзор се 
осъществява от „Тран-
сконсулт-БГ“ ООД.

В новата четирилентова отсечка са инвестирани 13,7 млн. лв., а на символичното пускане на движението присъстваха 
кметът Йорданка Фандъкова и транспортният министър Ивайло Московски

ИНФРаСТРУКТУРа
С НовА ПътНА връЗкА в СофИя

От „Орлов мост“ до Терминал 2 
на летището без светофари

Продължение от стр. 6

- Г-н Киров, научиха 
ли се хората, основно 
в столицата, да полз-
ват другите офиси на 
Агенцията, а не да ид-
ват до централата ви в 
кв. „Павлово“? 

- Откритите офиси на 
агенцията в София на 
ул. „Сердика“ № 5 и ул. 
„Кракра“ № 3 са в услу-
га на нашите клиенти, 
за да си спестят опаш-
ки, време и за удобство, 
но изборът на офис за 
подаване и получаване 
на документи е на граж-
даните. В този смисъл 
потоците не са показа-
телни за ефективността 
на офисите, тъй като 
предпочитанията и съ-
ображенията на хората 
за избор са различни. За 
изминалите вече 6 месе-
ца тези изнесени работ-
ни места се утвърдиха, 
известни са, местополо-
жението им е в центъра 
на София и поемат зна-
чителна част от пода-
ваните заявления. Това 

съществено облекчи по-
ложението в приемната 
на централния офис в 
кв. „Павлово“. 

- Каква част от ус-
лугите, предлагани от 
Агенцията, са цифро-
визирани?

- Както казах по-горе, 
поддържането, съхраня-
ването на кадастралната 
информация и предос-
тавянето на услуги за 
гражданите, дружества-
та, общините и ведом-
ствата е чрез внедрената 
и функционираща ин-
тегрирана информаци-
онна система за када-
стър и имотен регистър. 
За обезпечаване на дър-
жавните потребности и 
подобряване обслужва-
нето на потребителите 
с информация през 2014 
г. в пълна степен запо-
чна да функционира 
новата кадастрална ад-
министративна инфор-
мационна система на 
агенцията, чрез която 
се създаде възможност 
всички услуги да бъдат 
реализирани в електро-

нен вид. Предостави се 
възможност на всички 
клиенти на агенцията 
за подаване на заявле-
ния за предоставяне на 
административни услу-
ги по електронен път да 
извършват електронни 
справки и плащания, 
както и да получават 
официалните документи 
(скици, схеми, удосто-
верения и други) от вся-
ка служба по геодезия, 
картография и кадастър 
за цялата територия на 
страната, независимо от 
местоположението на 
обекта на кадастъра. 

- Какъв е процентът 
на грешките в нови-
те кадастрални карти, 
изработени през 2017 
година? 

-  Н е п ъ л н о т и т е  и 
грешките в кадастрал-
ните карти се отстраня-
ват в продължение на 
години след изработ-
ването и одобряването 
им. По същество те са 
породени от различни 
фактори, независещи 
от една администрация 

или от предвидими при 
изработването на кадас-
тралната карта обсто-
ятелства. Има грешки, 
които не са очевидни, 
понякога е налице спор 
за материални право, 
а има и твърдения за 
допуснати грешки, за 
които в хода на адми-
нистративното произ-
водство се установява, 
че не са налице таки-
ва. След изменението 
на ЗКИР (ДВ, бр. 57 
от 2016 г.) одобрени-
те КККР не подлежат 
на обжалване. Съгласно 
чл. 40, ал. 2 от ЗКИР, 
ако грешката в КККР се 
дължи на несвършена 
работа от изпълнителя 
на КККР, тя се отстра-
нява безплатно за соб-
ственика. Независимо 
от това в договорите за 
изработка на КККР е 
предвиден срок за от-
страняване на дефекти, 
при който изпълните-
лят отстранява за своя 
сметка всички грешки в 
КККР. 

- Предвиждате ли 

да се увеличи броят 
на изнесените работни 
места и офиси и къде 
ще са?

- Всъщност за Со-
фия - освен централ-
ния офис на „Мусала“ 
1 в кв. „Павлово“, из-
несените работни места 
на улиците „Сердика“ 
5 и „Кракра“ 3 - има-
ме офиси и в районите 
„Надежда“, „Люлин“, 
„Подуене“, „Нови Ис-
кър“ и „Илинден“.

Предстои отваряне на 
офис във „Възраждане“, 
водят се разговори с ра-
йон „Триядица“.

- Агенцията има ли 
достатъчно подготве-
ни кадри, има ли де-
фицит на геодезисти в 
България?

- Голяма част от слу-
жителите в агенцията 
са дългогодишни кадри, 
участвали във всички 
дейности, определени 
като задачи на нашата 
администрация. През 
последната година се 
назначиха и млади спе-
циалисти, които в про-

цеса на работа обогатя-
ват познанията си, ус-
воени в университета. 

- Какво трябва да се 
направи за подобрява-
не работата на Аген-
цията?

- Освен предприетите 
мерки в посока подо-
бряване обслужването 
на граждани с кадас-
трална информация за 
по-качествено и по-бър-
зо обслужване, аген-
цията ще популяризира 
отдавна предлаганите 
електронни услуги. Ще 
продължи провежда-
нето и на обучения и 
срещи с общини, но-
тариуси и служби по 
земеделие относно пре-
доставяне на електрон-
ни кадастрални услуги 
чрез КаИС. Привли-
чането на млади спе-
циалисти  т рябва  да 
стане важен приоритет, 
да се използват също 
стажантски програми 
и може би най-важното 
- повишаване статута и 
заплащането на служи-
телите.

90% от територията на страната ще е покрита с кадастрална карта...
Инж. Михаил Киров, изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър:
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Поли ВАСИЛЕВА

В Чипровци ще бъде 
издигнат параклис на 
видния българин Петър 
Богдан Бакшев, един от 
най-големите духовни-
ци, книжовници и ди-
пломати на България от 
ХVII век, съобщи кметът 
Пламен Петков. 

Той е роден през 1601 
г. в Чипровци, умира 
през 1674-та, а в завеща-
нието си пише да бъде 
погребан в католическа-
та църква „Света Мария“ 
в родния си град.

Решение за строител-
ството на параклиса е 
взел Общинският съ-
вет, който е определил 
и терен за постройката. 
Тя ще бъде на Истори-
ческия хълм, където е 
кипял целият духовен 
живот в селището по 
времето на Петър Богдан 
Бакшев. Там се намират 
и останките от католи-
ческата катедрала „Све-
та Мария“. В нея Петър 
Богдан като епископ от 
Софийската католическа 
архиепископия е изнасял 
служби и проповеди.

Параклисът  в  Чи-
провци се изгражда, за 
да бъдат поставени в 
него костите на големия 

българин. Те са открити 
през 80-те години на ми-
налия век при разкопки в 
католическата църква. В 
нея са били погребани и 
епископ Илия Маринов, 
който също е бил софий-
ски епископ преди Петър 
Богдан, както и на дру-
ги видни католици. От 
тогава до сега костите 
се съхраняват в стъклен 
саркофаг в историческия 
музей на град Чипровци.

Петър Богдан Бакшев 
има големи заслуги за 
популяризиране на Бъл-
гария в страните от За-
падния свят. Той е тър-
сил помощ от западните 
царства за избавление 
на родината от османско 
робство, а не от Русия. 
Обикалял е различни 
кралски дворове, увеща-
вал ги е, че „българският 
народ живее потиснат, 
винаги зает да работи за 
тираните...“.

За разлика от офици-
алните хроники у нас, 
има редица историци, 
между които и проф. Бо-
жидар Димитров, които 
смятат, че не Раковски, а 
Петър Богдан е идеоло-
гът на националното ос-
вободително движение. 
Той се опитва да създаде 
коалиция от европейски 
държави и представите-

ли на поробените наро-
ди за обща борба срещу 
Османската империя. 
Той създава и съзакля-
тническа организация, 
която да вдигне въстание 
в България и да я осво-
боди. И всичко това 200 
години преди Левски!

Петър Богдан е сред 
идеолозите и организа-
торите на Чипровско-
то въстание. То избухва 
през 1688 г., за съжале-
ние, след неговата смърт, 
но въпреки това Богдан 
е считан за апостол на 
това въстание.

Той има големи за-
слуги за отечеството си 
- прави първия герб с 
изправен разярен лъв, 
пише първото стихотво-
рение у нас и пръв пише 

историята на България 
- близо век преди Паис-
ий. Това става 97 годи-
ни преди Хилендарския 
монах да напише своята 
епохална творба.

Дълги години от ис-
торията на Петър Бо-
гдан няма нито следа. 
След написването той я 
предава за печат във Ва-

тикана, но оттам я пре-
пращат във Венеция и 
следите й се губят във 
времето. Преди години 
проф. Божидар Дими-
тров открива във Ва-
тикана предговора и 4 
глави от историята. Има 

учени, като проф. Иван 
Дуйчев например, които 
цял живот търсят ценния 
труд на Петър Богдан в 
архиви и библиотеки. 
Наскоро проф. Лилия 
Илиева от Югозападния 
университет в Благоев-
град обяви, че е намери-
ла 70 глави от история-
та в библиотека в град 
Модена, Италия. Това 
е достоверна и много 
по-добра история от Па-
исиевата, твърдят учени. 

Все пак Петър Богдан за-
вършва Климентинския 
колеж в Рим, имал е до-
бро образование, владе-
ел е няколко езика, което 
обяснява достойнствата 
на неговия литературен 
и исторически труд за 
страната.

Петър Богдан пръв 
създава и герб на Бъл-
гария. Това става през 
1643 г. На него е изобра-
зен разярен лъв с полу-
месец в краката.

Видният българин е роден и погребан 
през ХVII век в историческия град

Параклис на епископ Петър Богдан 
вдигат в Чипровци

Паметникът на Петър Богдан в Чипровци

Гр. Чипровци

Портрет на Петър Богдан в периода, в който пише историческия трактат за България

Ръкопис на историята писана от Петър Богдан

Музеят, в който в стъклен саркофаг се съхраняват костите на именития българин

Гербът, създаден от Петър 
Богдан през 1643 г.
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а ктуа л и з а ц и и  н а 
Националния план за 
действие по енергийна 
ефективност за подо-
бряване на енергийни-
те характеристики на 
отопляваните или ох-
лажданите сгради дър-
жавна собственост бяха 
приети от Министер-
ския съвет в последния 
работен ден на декем-
ври 2017-а. Одобрени 
са и допълнения към 
Програмата за насър-
чаване на инвестиции 
в сградния фонд, които 
ще подпомогнат изпъл-
нението на национал-
ния план. ежегодното 
обновяване на 5% от 
разгърнатата застро-
ена площ на сградите 
държавна собственост, 
каквото е изискване-
то на Закона за енер-
гийна ефективност, ще 
осигури спестяване на 
енергия в размер на 

10,26 хил. т нефтен ек-
вивалент и над 12 хил. 
т въглероден диоксид. 
Обновяването на 1% от 
разгърнатата застроена 
площ на жилищните 
сгради годишно ще до-
веде до спестяване на 
284 хил. т нефтен ек-
вивалент енергия и 384 
хил. т въглероден диок-
сид. Тези мерки са част 
от актуализациите за 
енергийна ефективност 
и подобряване на енер-
гийните характеристи-
ки на отопляваните или 
охлажданите сгради 
държавна собственост.

България трябва да 
спестява годишно енер-
гия в размер на 716 
хил. т нефтен еквива-
лент до 2020 г. Отче-
тът за 2016 г. сочи, че 
за периода 2014-2016 
г. вече са направени 
спестявания в размер 
на 303,8 хил. т нефтен 

еквивалент. Изпълне-
нието на национални-
те цели ще доведе до 
намаление през 2020 
г. на първичната енер-
гийна интензивност на 
страната с 41% спрямо 
тази през 2005 г. Съ-
гласно изискванията 
на Директива 2012/27/
еС планът е изготвен 
и представен в евро-
пейската комисия през 
2014 г. и следва да бъде 
актуализиран от Бъл-
гария след три години. 
До 2020 г. първичното 
енергийно потребление 
в България следва да 
бъде намалено от 18,46 
млн. т нефтен еквива-
лент (каквото би било 
без прилагане на мерки 
за енергийна ефектив-
ност) на 16,87 млн. т 
нефтен еквивалент. 

Мерките за енергий-
ни спестявания се фи-
нансират от различни 
източници, сред кои-
то повечето оператив-
ни програми, Програ-
ма BG04 „енергийна 
ефективност и възобно-
вяема енергия“, финан-
сирана от Финансовия 
механизъм на европей-
ското икономическо 
пространство,  Фонд 
„енергийна ефектив-
ност и възобновяеми 
източници“, Национал-
ната програма за енер-
гийна ефективност на 
многофамилни жилищ-
ни сгради и други.

Списъкът със задъл-
жени лица по Закона за 
енергийна ефективност 

и техните индивиду-
ални цели за енергий-
ни спестявания също 
е част от одобрения 
Национален план за 
действие по енергий-
на ефективност. Пред-
видено е търговците 
с електрическа и то-
плинна енергия и тези 
с природен газ, теч-
ни и твърди горива да 
спестяват по 51,69 хил. 
т нефтен еквивалент 
енергия годишно.

Правителството одо-
бри допълнителни раз-
ходи от 1 млрд. лв. по 
бюджета на Министер-
ството на регионално-
то развитие и благоу-
стройството за 2017 г. 
за изпълнение на На-

ционалната програма 
за енергийна ефектив-
ност на многофамил-
ните жилищни сгради. 
Мерките за енергийна 
ефективност в жилищ-
ния сграден фонд из-

останаха значително 
по нива на енергийна 
ефективност в сравне-
ние със сградите за об-
ществено обслужване, 
коментират обаче екс-
перти.

18 млн. лв. за подо-
бряването на енергийна-
та ефективност на сгра-
ди са залегнали в про-

ектите, които стартират 
в Пловдив през новата 
година. Парите обаче са 
през европейски фондо-
ве, а не по националната 
програма на правител-
ството, която се отнася 
за цялата страна.

В следващите три 
години задължително 
трябва да се санират 
сгради за 18 млн. лв., 
тъй като са неизменна 
част от проектите на 
„Региони в растеж“. ако 
това перо не бъде из-
пълнено, то може да се 
наложи финансови ко-
рекции на целия проект, 
който включва три зони.

Това е пълното прео-
бразяване на т. нар. Со-
циална зона, заключе-
на между река Марица, 
бул. „Източен“, „Княги-
ня Мария Луиза“ и „Цар 
Борис III Обединител“. 
Там ще бъде ремонтира-
но всичко публично - от 
тротоари, през градинки 
до улици.

Втората позиция е за 
изграждането на пло-
щад пред Централна 

гара и пробива, който 
ще свързва „Васил ап-
рилов“ с „Македония“ и 
„Димитър Талев“.

Последната ос е из-
граждането на т.нар. 
втори градски център 
на Пловдив в квартал 
Гладно поле.

Програмата обаче е 
направена така, че па-
ралелно с тези дейности 
трябва да се извърши и 
подобряването на енер-
гийната ефективност на 
сгради като определен 
процент от цялата стой-
ност на проекта.

С тези 18 млн. лв. мо-
гат да се санират как-
то обществени сгради, 
така и многофамилни 
жилища. Критериите за 
сградите, които могат 
да бъдат санирани по 
тази програма, все още 
не са оповестени. По 
предварителни инфор-
мации обаче от „Регио-
ни в растеж“ ще могат 
да се възползват соб-
ствениците на редица 
по-малки сгради и бло-
кове.

ДИРеКТИВИ

Актуализират Националния план за действие 
по енергийна ефективност

Цвета ИВАНОВА

Приключи двегодиш-
ният ремонт на сгра-
дата на общината в 
Белоградчик. Тя вече 
грейна в нова премяна, 
съобщават от админи-
страцията. Фасадата й е 
модернизирана по про-

екта „Осъществяване 
на енергийна ефектив-
ност в общински ад-
министративни сгра-
ди“, финансиран с 606 
961 лв. от европейската 
програма „Региони в 
растеж“.

Направени са укреп-
вания на конструкци-
ята,  топлоизолация, 

сменени са дограмата, 
осветителните тела и е 
ремонтиран покривът.

Реновирането на об-
щинската сграда запо-
чна през 2016 г. Тогава 
бяха монтирани нови 
котли, които работят 
само на пелети и дър-
вен чипс. Дотогава за 
отоплението е използ-
вано течно гориво. Смя-
ната стана по проекта 
„Реконструкция на ото-
плението в общинската 
администрация“, фи-
нансиран от финансо-
вия механизъм на евро-
пейското икономическо 
пространство. Общин-
ската сграда осигурява 

отопление и за намира-
щото се в близост на-
чално училище „Васил 
Левски“. Новият вид 
гориво намалява значи-
телно количеството на 
парниковите газове.

Целта на ремонта е 
създаването на по-до-
бри условия за работа 
на персонала и търсе-
щите услугите на об-
щината граждани, на-
маляване на потреб-
лението на енергия и 
удължаване живота на 
сградите.

Заедно с основната 
сграда пълна промяна е 
претърпяла и помощна-
та сграда на общината. 

България трябва да спестява годишно енергия 
в размер на 716 хил. т нефтен еквивалент до 2020 г.

Общината в Белоградчик с 
нова премяна

18 млн. лв. за саниране в Пловдив 
през 2018–а
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По традиция всяка държа-
ва, която поема на ротационен 
принцип председателството на 
Съвета на еС, осъществява ди-
зайн и артинсталации в сгради-
те. Освен да радва окото, инте-
риорът, който България ще съз-
даде в две от зданията в Брюк-
сел - Justus Lipsius и Europa 
Building, ще може да се пипне 
и усети. Това предвижда про-
ектът Abecedarium Bulgaricum, 

спечелил конкурса на Минис-
терството на културата. Той е 
дело на екип от Националната 
художествена академия (НХа) 
с ръководител доц. д-р Венелин 
шурелов. Основните участни-
ци са студенти и преподаватели 
от магистърска програма „Ди-
гитални изкуства“, но са вклю-
чени и някои от най-успешните 
студия в областта на дизайна и 
архитектурата.

Abecedarium 
Bulgaricum

Средновековните западно-
европейски книжовници са на-
ричали така старата славянска 

писменост. Понятието е отправ-
на точка за целия проект и на-
сочва вниманието към българ-
ския произход на кирилицата. 
Abecedarium бил и нещо като 
буквар, който имал множество 
функции, като е служил и за 
различни практически упраж-
нения. „На мен ми беше много 
любопитно, че този образ съче-
тава и познание, и игра. Това е 
начинът, по който подходихме 
за атриума в Justus Lipsius, кой-
то трябваше да „обзаведем“. 
Инсталацията е комбинация 
между образност, познание и 
игра“, разкрива доц. Венелин 
шурелов.

Инсталацията се състои от 
30 кутии, всяка от които има 
метална рамка и страни от по-
лупрозрачен плексиглас, устой-
чиви на натиск. Те съдържат 
по една лазерно изрязана буква 
от азбуката. Специален сензор 
реагира при сядане и активира 
високоговорител, който про-
изнася оригиналното звучене 
на буквата. През останалото 
време буквите се включват ав-
томатично на случаен принцип. 
Кутиите и кабелите са позици-
онирани свободно, но предста-
вляват и визуална метафора за 
връзките между буквите в обра-
зуването на думи. 

Другият акцент от про-
екта е представянето 

на Владимир Дими-
тров - Майстора с 

25-минутен филм 
за големия бъл-
гарски художник, 
създаден от д-р 
ш у р е л о в  п р е з 
2014 г. по пока-

на на фонд „13 века Бълга-
рия“. Освен него в чакалнята на 
председателството на етаж 50 в 
сградата Justus Lipsius ще бъдат 
прожектирани и други филми, 
които интерпретират елемен-
ти от историческото наслед-
ство чрез съвременни визуални 
средства. Всеки месец мулти-
каналната видеоинсталация ще 
представя различен проект. 

На още няколко локации ще 
бъдат представени колекция 
мебели на български дизайне-

ри. Брандът за мебели Almost 
представя и собствената разра-
ботка на екстравагантен стол. 
Именно на този стол ще седи 
всеки, който влезе в залите на 
еС по време на българското 
председателство. Произведе-
ният в една от най-големите 
български фабрики за столове 
модел е изработен от масивно 
дърво и детайли от слепени 
фурнири и се предлага в ня-
колко различни варианта - дъб, 
ясен и в цветен байц.

Освен мебелната експозиция, 
серия принтове на студенти и 
преподаватели от Национал-
ната художествена академия, 
както и 28 дървени фигури - 
като символично представяне 
на съюза между 28-те държави 
членки - са част от българското 
присъствие в сградите на еС в 
Брюксел. 

ИНТеРИОР

На няколко локации ще бъдат аранжирани също колекция мебели на 
наши дизайнери и серия принтове на студенти и преподаватели от НХА

Българска артинсталация става част 
от сградата на Съвета на ЕС в Брюксел

Другият акцент от про
екта е представянето 

на Владимир Дими
тров - Майстора с 

25-минутен филм 
за големия бъл

2014 г. по пока
на на фонд „13 века Бълга
рия“. Освен него в чакалнята на 
председателството на етаж 50 в 
сградата Justus Lipsius ще бъдат 
прожектирани и други филми, 
които интерпретират елемен
ти от историческото наслед
ство чрез съвременни визуални 
средства. Всеки месец мулти
каналната видеоинсталация ще 
представя различен проект. 

На още няколко локации ще 

Доц. д-р Венелин Шурелов - ръководител на проекта Abecedarium Bulgaricum
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Съвсем скоро в Ню Йорк ще 
се появи най-новата забележи-
телност - наблюдателната пло-
щадка Vessel, която има формата 
на кошер или плавателен съд. 
Конструкцията представлява 
пресичащи се огромни стълби-
ща, които водят към различни 
страни на съоръжението, създа-
вайки ефект на безкраен лаби-
ринт, в който можеш да се луташ 
с часове, докато разглеждаш 
най-големия недвижим имот в 
американската история - Hudsоn 
Yards. Любопитната структура 
се изгражда в сърцето на мега-
комплекса, който ще включва 
16 небостъргача. В тях ще има 

жилищни, търговски и офисни 
помещения, разположени на не-
вероятната площ от 28 акра. Ог-
ромното здание ще бъде изграде-
но в среден Манхатън, Ню Йорк.

Проектът е най-мащабният от 
1936 г. насам, когато бе построен 
Рокфелер център. Също както 
него, Hudson Yard ще предложи 
на гражданите възможност да се 
разходят в пространството около 
сградата и да се насладят на пло-
щада, където ще има фонтани 
и различни скулптури. Плано-
вете за външните пространства 
включват изграждането на 5 акра 

площадна част и цветна гради-
на по идея на архитект Томас 
Уолтс. 

Най-впечатляващата част от 
проекта несъмнено е сградaта 
Vessel, която се очаква да бъде 
официално открита през есента 
на 2018 г. Дизайнът е на Томас 
Хийтъруик. Тя ще включва 154 
стълбища, 2800 стъпала и 80 
площадки, разположени над пло-
щадите и градините долу, а об-
щата й дължина ще бъде около 
една миля. 

Първият стоманен елемент бе 
положен на 18 април миналата 

година. Той е бил произведен в 
Италия и е доставен с кораб за-
едно с още 10 на брой. 

Cпоред Хийтъруик строящият 
се в момента обект ще образува 
интересна геометрия с намира-
щия се наблизо High Line парк 
в Манхатън. Двете пространства 
ще бъдат свързани помежду си 

и хората ще могат да се наслаж-
дават на този невероятен пъ-
зел и да се разхождат свободно. 
Дизайнът е бил вдъхновен от 
известни индийски стълби, кон-
струирани в сложна геометрия 
и водещи до водоизточник в 
подножието им. В тази връзка не 
е случайно, че и Hudson Yard се 
намира близо до река - р. Хъд-
сън. „В град, пълен с грабващи 
окото структури, нашата първа 
мисъл беше да изградим нещо, 
което да не е просто за гледане. 
Всъщност искахме да построим 
нещо, до което всеки да може да 
се докосне и да използва“, обяс-
нява архитектът. Новата забеле-
жителност ще може да приюти 
хората под сенките на дървесни 
горички и над 28 000 вида други 
насаждения. В откритите площи 
ще бъде разположен и фонтан с 
дължина 200 фута, както и мно-
жество пешеходни пътеки, стени 
за сядане и пространства с маси 
за хранене. 

Стойността на проекта ще 
надхвърли 200 млн. долара, въ-
преки че първоначално заявени-
ят бюджет е бил 75 милиона.

еКСТеРИОР

Любопитната структура се изгражда в сърцето на мегакомплекс, който ще включва 16 небостъргача

Безкраен лабиринт от стълби - 
новата забележителност на Ню Йорк
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Седмичен хороскоп за периода 15-21 януари

Може да разчитате 
на късмет във финан-
совите дела и в бизнес 
преговорите. Онези от 
вас, които насочат уси-
лията си в посока пече-
лене на пари или тър-
сене на нови източници 
на доходи, имат големи 
шансове да постигнат 
успех. Периодът е бла-
гоприятен и за купува-

не на собственост, и за 
сключване на сделки. 
В края на седмицата 
ще можете по-лесно да 
осъществите планове-
те и намеренията си, 
а и ще имате повече 
свободно време да об-
мислите действията си. 
Почивните дни ще има-
те поводи за радост и 
забавления.

Добро време за 
преговори

Ще разполагате с 
достатъчно плюсове за 
реализиране на целите 
си. Но и негативните 
влияния, формиращи 
ситуации на напреже-
ние, никак не са слаби. 
Избягвайте конфли-
ктите! Ще последват 
тежки противникови 
удари. Проявете повече 
активност и се съобра-

зявайте с обстоятел-
ства, които непрекъс-
нато се променят. Не 
обръщайте внимание 
на дреболиите! анали-
зирайте само думите, 
които касаят вас и ра-
ботата ви.

Със сигурност ще 
спечелите, ако заста-
нете на страната на ис-
тината.

Избягвайте 
конфликтите

Навлизате в добър 
период. Ще имате де-
лова стабилност и фи-
нансова печалба. Ще 
се сближите с влиятел-
на личност, на която 
ще разчитате. Това ще 
се отрази на поведе-
нието ви в службата. 
Дистанцирайте се от 
чуждото мнение. Не 
се намесвайте в споро-

ве и конфликти! През 
седмицата ще успее-
те да разрешите личен 
проблем, което ще ви 
удовлетвори и ще ви 
накара да забравите за 
вълненията на работ-
ното място.

През почивните дни 
обърнете повече вни-
мание на семейството 
си.

Финансова 
сполука

Започвате седми-
цата активно. Пъл-
ни сте с желание и 
идеи за работа. Из-
ползвайте максимал-
но мощното влия-
ние на планетарните 
енергии. Време е за 
сключване на нови 
договори и за създа-
ване на нови парт-
ньорства. Не изпус-

кайте шанса!
В личен план си-

туацията ви действа 
като допинг. Ще се 
заемете с домашни 
дела, които дълго сте 
отлагали. Постарай-
те се да свършете 
колкото може повече 
от работата, защото 
този заряд у вас няма 
да трае дълго.

Седмицата ви няма да 
е натоварена, но въпре-
ки това сте неспокойни. 
Партньорите ви няма 
да бъдат въодушевени 
от новите ви планове за 
работа. Разминаването 
между тяхното и вашето 
мнение ще ви създаде 
вътрешно напрежение.

Най-добре е да по-
търсите отдушник от 

ситуацията у дома. Пре-
карайте повече време в 
усамотение или в ком-
панията на най-близкия 
ви човек и си направете 
план как да действате 
оттук нататък.

Може би така е най-
добре, тъй като има ве-
роятност общуването 
с повече хора да ви из-
нерви докрай.

Неспокойствие и 
тревога

Периодът изисква 
повишено внимание и 
по-голяма активност в 
действията ви на всич-
ки фронтове. Пред нов 
етап сте, а развитие-
то му ще зависи имен-
но от стъпките, които 
ще предприемете през 
тази седмица. Преумо-
рата не е добър съвет-
ник, затова, ако трябва 

да подписвате важни 
документи, отложете за 
друг ден. 

Избягвайте риска 
и не се поддавайте на 
негативни внушения! 
Слушайте сърцето и 
разума си!

Интуицията която е 
била винаги ваш добър 
съветник и този път 
няма да ви изневери.

Бъдете 
по–активни

а г р е с и в н о т о  н а -
строение, завладяло 
преобладаващата част 
от Водолеите, е ясно 
доловимо от околните. 
Разбираемо е, че подо-
бен стил на изразност 
едва ли ще ви е поле-
зен. По-скоро обратно 
- това ще ви навреди и 
може да последват за-
губи. Последните ще са 

особено характерни за 
тези, които водят пре-
говори. Имайте пред-
вид, че седмицата ви 
носи изненади, илюзии, 
заблуди и лъжи, които 
могат да ви отклонят от 
правия път. Простете 
обидите към себе си и 
бъдете пример за добро 
и великодушно пове-
дение!

Притъпете 
агресията

Пред голяма част от 
представителите на зо-
дията се откриват го-
леми възможности за 
сделки и нови контакти. 
Те обаче не идват да-
ром, а са плод на ваша-
та работа през 2017 г. 
Финансовото ви със-
тояние е стабилно, ко-
ето ще ви помага да се 
разгърнете. Старайте 

се да поддържате съща-
та линия на усилия, за 
да имате резултати! Не 
бързайте да споделяте 
успехите си с близки 
хора, все още е рано! 
Изчакайте всичко да се 
подреди така, както сте 
го планирали, и тогава 
се похвалете! шансът 
е на ваша страна, ако 
действате логично.

Шансът е 
с вас

Понижете дело-
вата си активност, 
за да избегнете фи-
нансови загуби. Въз-
можни са дребни не-
приятности в служ-
бата - реорганизация 
или разногласие с 
колеги. Не се опит-
вайте да надхитри-
те съдбата! Нещата, 
които в момента се 

случват, не зависят 
от вас. 

През втората по-
ловина на седмицата 
комуникативността 
ви ще нарасне. За 
тогава е добре и да 
насрочите срещите, 
преговорите и пъту-
ванията. Резултатни 
ще се окажат всич-
ките ви контакти. 

Намалете 
темпото 

Седмицата ще е пол-
зотворна за Стрелците. 
Ще успеете с лекота 
да реализирате профе-
сионалните и лични-
те си цели. Това касае 
и осъществяването на 
по-значими ангажи-
менти в обществените 
и деловите среди. Из-
бягвайте конфликтите 
и бъдете по-съсредото-

чени!
Преценявайте ситу-

ацията на момента и 
ако се налага, направе-
те компромиси!

Духовни прозрения 
ще ви подтикнат към 
промени и с по-ведро 
чувство в душата си 
ще влагате от енерги-
ята си за доброто на 
другите.

Реализирате 
целите си

В а ш и т е  в ъ з м о ж -
ности за сполука са не-
ограничени, а вероят-
ността да се възползва-
те от тях е във вашите 
ръце. Имате възмож-
ност и за нова реали-
зация. Възможно е да 
участвате в конкурс, 
който ще спечелите. 
Звездите са на ваша 
страна и ще ви пома-

гат. Не се поддавай-
те на провокации и не 
влизайте в конфликти, 
защото ще провалите 
всичко! Чудесно схва-
щате хората с лошо 
влияние. Стойте далеч 
от тях и не позволявай-
те да ви обземат нега-
тивни емоции! Напра-
вете си подарък и се 
радвайте на живота!

Печелите 
конкурс

Очаква ви успеш-
на седмица. Страстта, 
която влагате в слу-
жебните си дела, ще 
захрани действията 
ви с  неподозирана 
енергия и ще успеете 
да постигнете всич-
ко, което искате. На 
работното ви място е 
възможно да възник-
нат противоречия, но 

вашата обективност 
ще помогне много, за 
да се намери правил-
ното решение. Сед-
мицата има и силна 
романтична аура за 
вас. Ще усетите по-
ложителни емоции и 
всичко, което сте ис-
кали в този аспект до 
момента, ще се на-
реди. 

Успешен
периодБЛИЗНАЦИТЕЛЕЦ

Енергиен 
приливОВЕН

РАК ЛЪВ ДЕВА

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ

КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ

аСТРОЛОГ
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Поли ВАСИЛЕВА

Необичайна изложба - ума-
лени макети на знакови сгради 
от двете страни на Дунава, е 
експонирана във фоайето на Дра-
матичния театър в Монтана. Тя е 
наречена „Дунав - река с много 
история“. Малките сгради са 
изработени много прецизно по 
проект на българската фондация 
„Отворена длан“ и на румънска-
та фондация на работодателите 
от окръг Олтения - Крайова. 
Финансирането е осигурено от 
Трансграничната европейска 
програма Интеррег Румъния - 
България.

Създаден е уникален и един-
ствен по своята същност мо-
дел на Трансграничната зона, 
включващ 45 реалистични об-
емно-пространствени умалени 
модели на значими обекти по 
поречието на р. Дунав, събрани 
в един общ макет на Дунавската 
равнина. Целта на експозицията 
е да популяризира богатството 
от културно-исторически обекти, 
разположени по двата бряга на 
реката. Туроператорите също 
могат да включат обектите от 
изложбата в своите оферти за 
посещения.

25 от сградите са от България, 
а 21 - от Румъния. експонатите 
са от осемте дунавски области 
у нас - от Видин до Силистра, и 
от седемте румънски - от Турну 
Северин до Гюргево. Сред тях 

от българска страна са средно-
вековната крепост „Баба Вида“, 
Синагогата във Видин, джамията 
на независимия турски владетел 
Осман Пазвантооглу, Клисур-
ският манастир, храмът „Св. св. 
Кирил и Методий“ в Монтана, 
къщата музей на Иван Вазов в 
Берковица, легендарният пара-
ход „Радецки“ от пристана на 
Козлодуй, националният парк 
„Христо Ботев“, връх Околчица, 
където е лобното място на войво-
дата Христо Ботев, църквата на 
Софроний Врачански във Враца, 
дворецът на румънската кралица 
в Балчик. На другия бряг на Ду-
нава посетителите могат да ви-
дят Траяновия римски мост край 
град Турну Северин, Двореца на 
културата в Крайова, катедралата 
„Свети александър“, часовни-
ковата кула на Гюргево, водната 
кула на Кълъраш, казиното в 
Констанца.

Цялата инсталация е с разме-
ри 18 метра дължина и 4 метра 
ширина, като в нея е пресъздаде-
на и самата река. Всеки един от 
макетите е снабден със собстве-
но осветление и озвучаване със 
слушалки. Интерактивното пред-
ставяне на обектите дава на по-
сетителите кратка информация 
за историята им - данни, факти и 
териториално местонахождение. 

Изложбата ще бъде показана в 
4 български града - Русе, Плевен, 
Добрич и Монтана, а след това и 
в 4 румънски, като първият от 
тях е град Крайова.

Към уникалната експозиция 
има голям интерес заради атрак-
тивния начин на показването на 
големите културно-исторически 
обекти от двата бряга на Дунав. 
Изложбата триумфира с голя-
мото архитектурно наследство, 
което имат България и Румъния в 
своята Дунавска част.

еКСПОЗИЦИЯ

Необичайна изложба показва 45 макета на 
архитектурни шедьоври от България и Румъния
Авторите популяризират богатството от културно-исторически обекти по поречието на Дунав


