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Новите сгради без Акт 16, ако не са адаптирани 
за хора със специални потребности

Ще работя за обединяване на браншовите организации 
и обща платформа за решаване на проблемите

Изпълняват ли се стандартите за   
достъпна градска среда у нас?

Инж. Атанас Ангелов, председател на УС на БААИК:

Ударно строим тунели, 
17 ще са готови в следващите пет години

Подробности на стр. 4-5
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България като предсе-
дател на Съвета на Евро-
пейския съюз ще подпо-
мага активно развитието 
на Южния газов коридор 
като проект, който га-
рантира енергийната си-
гурност в Европа. Чрез 
проектите за развитие на 
газовата инфраструктура 
с Гърция и Турция стра-
ната ни е неразделна част 
от Южния газов коридор 
- интерконекторите Гър-
ция - България и Турция - 
България чрез българската 
национална газопреносна 
система и връзките с Ру-
мъния и Сърбия ще оси-
гурят достъпа до Южния 
газов коридор и на други-

те страни от региона на 
Югоизточна и Централна 
Европа. Това каза минис-
търът на енергетиката Те-
менужка Петкова по време 
на четвъртата министер-
ска среща на Консултатив-
ния съвет за изграждане 
на проекта. По думите й, 
Азербайджан продължа-
ва да е основен източник 
на енергийни ресурси и 
двигател за успешната ре-
ализация на Южния газов 
коридор. Пред колегите си 
от Азербайджан, Албания, 
Грузия, Гърция, Италия, 
Турция, Хърватия, Чер-
на гора, Великобритания, 
САЩ и Европейския съюз 
Петкова подчерта, че ра-

ботата по проекта за из-
граждане на интерконек-
тора Гърция - България е 
в напреднала фаза. При 
изпълнение на дейност-
ите съгласно заложения 
график се планира стро-
ителството да започне в 
средата на тази година и 
да приключи през 2020 г., 
подчерта тя. Признаваме 
постигнатия напредък по 
строителството на газовия 
интерконектор Гърция - 
България, чийто прогрес 
е видим благодарение 
на усилията и правител-
ствената подкрепа на на-
шите партньори от двете 
страни. Това е проектът 
в най-напредналата фаза 

на развитие, който е не-
разделна част от Южния 
газов коридор, осигуря-
ващ диверсификация на 
източниците и маршру-
тите за доставка на газ в 
Югоизточна Европа, зая-
ви зам.-председателят на 
Европейската комисия и 
комисар по въпросите на 
Енергийния съюз Марош 
Шефчович. 

Участниците в четвър-
тата министерска среща 
на Консултативния съвет 
по Южния газов коридор 
подчертаха значението на 
проекта за устойчивото 
развитие на европейския 
Енергиен съюз с насочена 
към бъдещето политика 

в областта на изменени-
ето на климата за пости-
гане на преход към нис-
ковъглеродна, сигурна и 
конкурентоспособна ико-
номика. Приветствана бе 
инициативата на България 
и Турция за създаване на 
възможност за двупосоч-

ни доставки на природен 
газ между двете газоп-
реносни системи. Стра-
ните се обединиха около 
стратегическото значение 
на продължаването на из-
граждането на интерко-
нектора между Гърция и 
България.

оТ СЕдМИЦАТА

Държавата ще подпомага развитието 
на Южния газов коридор
Строителството на интерконектора Гърция - България започва в средата на тази година

Участниците в срещата приветстваха инициативата на Бъл-
гария и Турция за създаване на възможност за двупосочни 
доставки на природен газ между двете газопреносни системи

На 26 март стартираме 
с дискусиите за райони-
рането на страната, обяви 
по време на заседание 
на Комисията по реги-
онална политика, бла-
гоустройство и местно 
самоуправление в Народ-
ното събрание министър 
Николай Нанков. През 
2018 г. трябва да вземем 
експертното, а в края на 
годината и политическото 
решение, уточни той.

„Това не трябва да при-
теснява гражданите от 
гледна точка на промяна 
на граници или закрива-
не на области и общини. 
Няма да има и промени 
в целенасочените мерки 
на правителството за раз-
витие на регионите, каза 

министър Нанков. На об-
ществено обсъждане ще 
се предложат три вариан-
та за промяна в обхвата 
на районите за планира-
не. В тази връзка върви 
подготовка на дискусии 
с участието на предста-
вители на местните вла-
сти. „Предприемането на 
тази стъпка се налага от 
необходимостта от по-
устойчиви във времето 
райони по отношение на 
броя на населението в тях 
и осигуряването на съот-
ветствие с нормативна-
та рамка на ЕС“, посочи 
министърът. И уточни, 
че съгласно европейския 
регламент минимални-
ят брой население за ра-
йон от ниво 2 е 800 000 
души, а максималният -  
3 000 000 души. Според 
статистическите данни в 
момента Северозападни-
ят район за планиране е 
под 800 000 души, а Се-

верен Централен район 
е с население малко над 
изискуемия минимум. 
„Целта ни е да създадем 
силни и жизнени райони, 
които са по-добре гео-
графски обособени и раз-
положени по основни оси 
на развитие, със силни, 
достъпни и притежаващи 
капацитет и възможности 
центрове на райони“, каза 
още регионалният ми-
нистър. Той допълни, че 
промяната се обуславя от 
нуждата от изграждане 
на ефективна територи-
ална основа, на която да 
се базира разработването 
и изпълнението на стра-
тегическите документи за 
регионално развитие, как-
то и на програмите, които 
ще бъдат съфинансирани 
от европейските фондове 
след 2020 г.

Министър Николай 
Нанков отбеляза още, 
че очаква в контекста на 

Българското председател-
ство на Съвета на ЕС да 
бъдат подновени разгово-
рите с румънската страна 
за проектите на нови мо-
стове над р. дунав.Спо-

ред него в най-напредна-
ла фаза откъм проекти и 
финансиране е изгражда-
нето на мост при Силист-
ра - Кълъраш. Министър 
Нанков обаче обоснова и 

необходимостта от стро-
ителство на втори мост 
при Русе заради огромния 
пътникопоток и строител-
ството на магистралата 
Русе - Велико Търново. 

Стартираме дискусиите за районирането на страната

Три нови инсталации 
за компостиране на раз-
делно събрани отпадъци 
и една за предварително 
третиране на смесено съ-
брани битови отпадъци 
ще бъдат изградени в об-
ласт Пазарджик. Те ще 
обслужват седем общини 
- Пазарджик, Батак, Бе-
лово, Брацигово, Лесичо-
во, Пещера и Септември, 
съобщиха от Министер-
ството на околната среда 
и водите (МоСВ). дого-
ворите за изпълнение на 
проектите по оперативна 
програма „околна среда 
2014-2020“ бяха подписа-

ни от министъра на окол-
ната среда и водите Нено 
димов.

общият размер на ин-
вестицията е 19.7 млн. 
лв. Европейската про-
грама осигурява безвъз-
мездна финансова помощ 
в размер на 14 млн. лв. 
останалата сума е от 
бюджета на общините. 
Срокът за изпълнение на 
проекта е 30 месеца.

Трите компостиращи 
инсталации за разделно 
събрани зелени и биораз-
градими отпадъци са с 
общ капацитет 12 598 
тона годишно. Към пло-

щадката на съоръжени-
ето в Белово ще бъде 
изградена довеждаща 
инфраструктура. По про-
екта се планира изграж-
дането на инсталация за 
предварително третира-
не на смесено събрани 
битови отпадъци, гене-
рирани на територията 
на седемте общини. Ин-
сталацията е с капацитет 
до 43 000 т годишно и 
ще бъде разположена в 
с. Алеко Константиново, 
община Пазарджик.

Съоръженията ще об-
служват над 170 000 жи-
тели.

В Пазарджишко ще се изграждат 4 инсталации за отпадъци 

Министър Николай Нанков:

Екоминистър Нено Димов подписа договор за проектиране и изграждане на четири инста-
лации за преработка на отпадъците с кметовете на общините Пазарджик, Батак, Белово, 
Брацигово, Лесичово, Пещера и Септември 

Районирането на страната към момента 

Северозападен

Северeн 
централен

Североизточен

ЮгоизточенЮгозападен

Южен централен



бр. 7 (1215), 19 - 25 февруари 2018 г.

3
оТ СЕдМИЦАТА

Катя КОСТОВА

Европейски субсидии 
за транспортна инфра-
структура получава сто-
лицата. Проектът включ-
ва  рехабилитация на 
трамвайни линии, достав-
ка на нови трамвайни мо-
триси и надграждане на 
интелигентната система 
за управление на трафика 
и съществуващата систе-
ма за информация на път-
ниците в реално време. 

Безвъзмездните евро-
пейски средства по про-
грама „Региони в растеж“ 
са 107 333 495 лв., а ос-
таналата част от сума-
та е съфинансиране със 
собствени средства на 
Столична община. Пред-
стои да започнат дейност-
ите по рехабилитация на 
няколко трамвайни от-
сечки, включително ли-
нията по бул. „Цар Борис 

III“. Ще бъдат купени 13 
нископодови съчленени 
трамвайни мотриси. Про-
ектът цели насърчаване 
ползването на електро-
транспорта, като по този 
начин ще допринесе за 
решаване на проблемите 
в столицата, свързани с 
увеличаващия се трафик 
през деня, нарастващи-
те задръствания, ниската 
скорост на придвижване, 
пътнотранспортни про-
изшествия, високи кон-
центрации на въглероден 
диоксид и други.

Планират 
разширяване на 
зелената зона за 
паркиране с 5000 

нови места

Кметовете на столич-
ните райони „оборище“, 
„Лозенец“,  „Възраж -
дане“ и „Красно село“ 

искат разширяване на 
зелените зони за парки-
ране. В случай че пред-
ложението им бъде при-
ето, местата за платен 
престой на автомобили-
те в София ще се увели-
чат с 5000, пресметнаха 
от Центъра за градска 
мобилност (ЦГМ).

За нарастване на зе-
лената зона в столицата 
се заговори през мина-
лата година. от Сто-
личния общински съвет 
(СоС) тогава обясниха, 
че са готови да разгле-
дат предложения за от-
криване на още платени 
места за паркиране, но 
след като районните ад-
министрации проведат 
обществени обсъждания 
с живеещите в квартали-
те, което впоследствие 
стана факт.

И д е я т а  е  в  р а й о н 
„Красно село“ зелената 
зона да е между между 

булевардите „Иван Ге-
шов“, „Пенчо Славей-
ков“, „Ген. Тотлебен“ и 
улица „Георги Софий-
ски“. Във „Възражда-
не“ за паркиране ще 
се плаща и между бу-
левардите „Сливница“, 
„Константин Величков“, 
„Александър Стамбо-
лийски“, улиците „Гю-
ешево“, „Партений Ни-
шавски“, „Българска мо-
рава“, „Камен Андреев“, 
„добруджански край“, 
бул. „Ген. М. д. Скобе-
лев" - ул. „опълченска“ 
и ул. „димитър Петков“. 
В район „оборище“ се 
предлага зелената зона 
да се разшири на изток 
и да обхване и каре-
то между булевардите 
„Христо и Евлоги Ге-
оргиеви“, „данаил Ни-
колаев“ и „Ситняково“ 
и улиците „Черковна“ и 
„Султан тепе“.

През октомври в ра-

йон „Средец“ в участъка 
между булевардите „Ца-
риградско шосе“, „Евло-
ги и Христо Георгиеви“, 
„Михай Еминеску“ и 
улиците „Мизия“ и „Хан 
омуртаг“ бе обособе-
на зелена зона с 1193 
платени паркоместа и 
други 31 за инвалиди. В 
„Лозенец“ бяха въведе-
ни 3500 места за плате-
но паркиране в участъ-
ка между булевардите 
„Евлоги и Христо Ге-
оргиеви“, „драган Цан-
ков“, „джеймс Баучер“ 

и „Черни връх“. Сега ра-
йонният кмет Любомир 
дреков предлага да се 
плаща за спиране на ко-
лите и в останалата част 
от квартала.

Решението  да ли  и 
къде ще има още места 
за платено паркиране 
трябва да вземе СоС. 
от ЦГМ припомниха, че 
ако общинарите гласуват 
всички искания, ще са 
им нужни около 2-3 ме-
сеца да обособят новите 
зони за паркиране и те 
да заработят.

Инвестициите позволяват и надграждане на системата за управление на трафика

Българката Маргари-
та Занеф, емигрирала 
в Австралия преди 50 
години, завеща имуще-
ството си на Национал-
ната галерия в София. 
Става въпрос за близо 2 
млн. лв. Това е най-го-
лямото дарение, праве-
но за изкуство в Бълга-
рия. Сумата се равнява 
на повече от полови-
ната от годишния бю-
джет на галерията за 
миналата година. Па-
рите ще бъдат използ-
вани за обогатяване на 
колекцията в галери-
ята. Едно от малкото 
неща, които се знаят 
за покойната дарител-
ка, е, че през 1960 г. тя 
емигрира в Австралия 
заедно със съпруга си и 
сина си.

Маргарит а  Зане ф 
няма живи наследни-
ци. През 2008 година 

тя изготвя завещание, 
според което след про-
дажбата на недвижимо-
то й имущество парите 
трябва да бъдат разпре-
делени между Нацио-
налната художествена 
галерия в София и Ху-
дожествената галерия 
„Ню Саут Уелс“ в Сид-
ни. По думите на ад-
воката, изготвил заве-
щанието на Маргарита 
Занеф, тя е била голям 
любител на изкуството 

и е осъзнавала значени-
ето му за обществото. 

от ръководството на 
Националната галерия 
заявиха, че това е жест 
на помощ към българ-
ското изкуство и култу-
ра, които „имат нужда 
от подкрепа“. В края 
на годината се очаква 
изложба с първите но-
возакупени творби. На 
името на Маргарита За-
неф ще бъде направена 
и дарителска плоча. 

Българка завеща близо 
2 млн. лв. на Националната галерия

София получава 125 млн. лв. евросубсидии за 
транспортна инфраструктура

ДАРЕНИЕ

Наскоро времето за платено паркиране в зелената 
зона на столицата бе удължено с час и половина - до 
19,30 часа
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общо 17 нови туне-
ла по строящите се пъ-
тища в България са в 
различен етап на под-
готовка и строителство. 
Това коментира минис-
търът на регионално-
то развитие и благоу-
стройството Николай 
Нанков. Само на магис-
трала „Струма“ ще има 
8 тунелни съоръжения, 
5 от които на т.нар. из-
точен обход, по който 
движението ще се осъ-
ществява от Кулата в 
посока София, както и 
тунела при Железни-
ца, за който още няма 
избран изпълнител. На 

магистралата Русе - Ве-
лико Търново се пла-
нират 6 съоръжения. 
Скоро ще тръгне и търг 
за предпроектни про-
учвания за тунел под 
„Петрохан“.

В процес на строи-
телство е тунел с дъл-
жина 540 м на обхода 
на Габрово, който ще 
води до бъдещия тунел 
под Шипка, стана ясно 
от думите на министъ-
ра. За последния обаче 
финансиране още не е 
осигурено, няма и кон-
кретен проект, както и 
срокове за реализаци-
ята му, макар и Бълга-

рия да е поела ангажи-
мент пред европейските 
власти да го построи 
заради инвестираните 
европейски средства в 
обходния път. Според 
Нанков всички нови ту-
нелни съоръжения ще 
бъдат готови до 2023 г.

Той обясни, че Бълга-
рия обаче може да бъде 
санкционирана от ЕС 
заради поддръжката на 
съществуващите сега 
34 съоръжения. Зато-
ва ще се вземат мерки 
по обезопасяването им 
и поетапно ще се из-
вършват ремонти. Тази 
година се очаква да за-

Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ (АПИ) 
стартира през март об-
ществената поръчка за 
избор на изпълнител 
на участъка Мездра - 
Ботевград от път E-79. 
общата дължина на от-
сечката е 33 км и е част 
от направлението Ви-
дин - Ботевград. Това 

съобщиха от пътната 
агенция във връзка с 
протестите на жителите 
на Видин и областта. 
Хората там отказват да 
търпят лошото състоя-
ние на пътната настил-
ка и настояват за магис-
трала между София и 
Видин, както и за тунел 
под „Петрохан“.

от АПИ обещават 
през втората половина 
на годината да бъдат 
обявени процедурите за 
строителство и надзор 
на още 52 км - от Ви-
дин до Ружинци. През 
2018 г. трябва да стар-
тират и тръжните про-
цедури за изграждане-
то на общо 85 км по 

пътя. Проектите ще се 
изпълняват със сред-
ства от републиканския 
бюджет.

С изпълнението на 
проекта транзитният 
трафик ще бъде изведен 
от населените места, 
с което ще се повиши 
безопасността на дви-
жение и ще се ограничи 

вредното въздействие 
на шума и замърсяване-
то на околната среда от 
интензивния тежкото-
варен трафик от дунав 
мост 2. Новото трасе в 
отсечката от Видин до 
Ружинци ще се отделя 
от път І-1 на около 500 
м след пътния възел за 
Видин - „Връшка чука“ 
и ще се развива изця-
ло по нов терен. Пътят 
ще преминава източно 
от Новоселци и Слана 
Бара, по-нататък меж-
ду дунавци, Търняне и 
Синаговци. Продължа-
вайки към гр. димово, 

трасето ще минава на 
изток от Ивановци и 
ще пресича път ІІІ-141 
между гара Срацимир и 
с. Срацимирово.

След това ще продъл-
жава между с. Вълчек 
и съществуващата жп 
линия Видин - София. 
По-нататък трасето ще 
пресича съществува-
щия път І-1, ще обхож-
да гр. димово от запад 
и отново ще пресича 
съществуващия път І-1. 
Продължавайки към с. 
Ружинци, новият път 
ще минава на юг от 
първокласния път меж-

ТЕМАТА

АПИ стартира обществената поръчка за 
изпълнител на участъка Мездра – Ботевград от път E–79

Заради заплаха от санкции от ЕС, започват поетапни ремонти и на       съществуващите 34 съоръжения

Ударно строим тунели, 17 ще са    готови в следващите 5 години

ПРЕЗ МАРТ

о с н о в е н  п р и о р и -
тет на правителството 
е развитието на авто-
магистралната мрежа 
в Северна България и 
тази година стартират 
проектите Видин - Бо-
тевград, АМ „Хемус“ и 
АМ Русе - Велико Тър-
ново. Изграждането им 
ще модернизира целия 

регион и няма минис-
тър или председател на 
АПИ, който да не иска 
да се строи по-бързо, 
коментира в ефира на 
БНТ председателят на 
УС на АПИ инж. дон-
чо Атанасов.

Заради обжалване 
на доклада по оВоС е 
блокирана работата по 
участъка между Враца 
и Монтана. „Искам да 
уверя жителите на ре-
гиона, че не забавяме 
проекта, а по негова-
та подготовка работим 
изключително сери-
озно. Тежката и неви-
дима част от работата 
на администрацията е 
свързана с изпълнение-
то на много законови и 
поднормативни актове. 

Строителството на 540-метровия тунел под Бакойския баир в Габрово продължава

Инж. Дончо Атанасов, председател на     УС на АПИ:
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ду селата Медовница и 
орешец. След това от-
ново ще пресича път І-1 
и изнасяйки се на север 

от І-1,ще завършва пре-
ди с. Ружинци при км 
58+128.

В участъка ще има 5 

пътни възела, чрез ко-
ито новото трасе ще се 
свързва с пътната мре-
жа и с населените места 
в региона. 

За намаляване на шума 
ще бъдат монтирани и шу-
мозащитни съоръжения 
по участъците от трасето, 
които са в близост до насе-
лените места.

отсечката Мездра - 
Ботевград ще бъде с две 
платна с по две ленти за 
движение в посока. Тра-
сето ще следва съществу-
ващия път, като се развива 
по нов терен в участъците, 
обхождайки селата Люти 
дол, Типченица, Новаче-
не и Скравена. Ще бъдат 
изградени редица съоръ-

жения - над жп линията 
Мездра - София, мостове 
над р. Искър, Малата река, 
Калница, Бебреш, Рударка, 
както и пътен възел при 
село Новачене. Пресича-
нията на републиканските 
и общинските пътища ще 
се осъществява чрез кръго-
ви кръстовища „Мездра“, 
„дърманци“, „Ребърково“, 
„Люти дол“, „Скравена“ и 
„Ботевград“. Предвидено 
е построяването на селско-
стопански надлези, пло-
щадки за отдих и т. н.

Път I-1 (Е-79) Видин - 

Ботевград е приоритетен 
проект в инвестиционната 
програма на АПИ до 2022 
г., тъй като с цялостното 
хомогенизиране и модер-
низация на трасето от ду-
нав мост 2 ще се осигури 
бърза и удобна връзка меж-
ду автомагистралите „Хе-
мус“, „Тракия“ и „Струма“. 
Трасето, което ще се из-
гради, е с обща дължина 
167 км. Предвидено е през 
2019 г. да стартират тръж-
ните процедури за строи-
телството на всички учас-
тъци от направлението.

почне реконструкцията 
на тунела на обхода на 
град Ловеч, финансира-
нето за което ще бъде 
с европейски ресурси, 
подчерта регионалният 
министър и допълни, че 
в рамките на годината 
ще бъдат довършени и 
ремонтите на тунелите 
по АМ „Хемус“. Става 
въпрос за съоръженията 
в изградения участък на 
магистралата, тунела в 
Кресненското дефиле 
на съществуващия път 
за Гърция, два тунела 
на пътя Русе - Велико 
Търново и този на пътя 
Кричим - девин.

Нанков припомни, че 
текат и процедурите за 
изграждането на двата 
участъка на магистра-
лата София - Калотина. 
Предстои отваряне на 
финансовите оферти на 
кандидатите - най-го-
лемите български ком-
пании с опит в пътното 
строителство, и избор на 
изпълнител. Министъ-
рът изтъкна, че се очак-
ва до месец търговете да 
приключат. „Ако няма 
жалби, още през 2018 г. 
стартираме с изпълне-
нието и в рамките на 2 
години ще сме готови“, 
посочи той. Това означа-

ва, че до края на 2020 г. 
пътят за връзка със Сър-
бия и Централна Евро-
па ще е готов, ако няма 
непредвидени обстоя-
телства. През март ще 
тръгне и строителството 
на отсечката от Боаза до 
разклона за Ябланица 
от магистрала „Хемус“. 
Предсрочно ще бъдат 
пуснати в движение и 
строящите се в момента 
отсечки на магистрала 
„Струма“ - през ноем-
ври вместо през про-
летта на 2019 г. Тече и 
подготовка за доизграж-
дането на магистралата 
в Кресненското дефиле. 
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Хората от Северозапада периодично протестират, искат магистрален път София - Видин

п. в. „Видин“ - при отделяне от около-
връстния път на гр. Видин;

п. в. „Дунавци“ - при пресичането с 
път ІІІ-1413 за връзка с гр. Дунавци и Си-
наговци и Грамада;

п. в. „Кула“ - при пресичането с път 
ІІІ-141 за връзка с гара Срацимир и с. 
Срацимирово и от там към Грамада;

п. в. „Макреш“ - при пресичането с 

път за с. Вълчек и от там за връзка с 
път ІІІ-1403 към Макреш. Този пътен въ-
зел ще се ползва и за връзка с гр. Димово;

п. в. „Бела“ при пресичането с път І-1 
за връзка за гр. Димово, Скомля и Бела.

Предвидени са и пресичания с път ІІ-
12 за връзка с гр. Видин и гр. Брегово и с 
път ІІ-14 за връзка с гр. Видин, с Войни-
ца, гр. Кула и ГКПП „Връшка чука“.

ВРЪЗКИТЕ

даде ли се разреше-
нието за строеж, про-
ектът е станал“, заяви 
инж. Атанасов. Той по-
сочи, че през послед-
ните години в пътната 
инфраструктура в об-
ласт Видин са инвес-
тирани над 50 млн. лв. 
Тази година ще бъдат 
ремонтирани 43 км от 
прохода „Петрохан“ от 
страната на Софийска 
област, с което ще се 
осигури по-бърза връз-
ка със столицата. Ще се 
подобри и състоянието 
на пътя Лом - Видин, 
където е най-голямото 
свлачище в България, 
дълго почти 8 км.

относно постъпили-
те две жалби по до-
клада по оВоС за АМ 

Русе - Велико Търново 
инж. Атанасов подчер-
та, че избраният комби-
ниран вариант на трасе 
е най-балансираният 
и от екологична, и от 
икономическа гледна 
точка. Избягват се и 
най-хълмистите райо-
ни, за да може изграж-
дането на трасето да 
е по-евтино, най-оп-
тимално и най-бързо. 
Председателят на УС 
на АПИ каза, че в ди-
алог с хората, подали 
жалбите, ще бъдат до-
пълнително обсъдени 
преимуще стват а  на 
трасето, връзката на 
Горна оряховица с ма-
гистралата, за да не се 
бави работата по про-
екта. 

Инж. Дончо Атанасов, председател на     УС на АПИ:
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Разговаря  
Виолета ВЛАСТАНОВА

- Инж. Ангелов, изминаха 
близо 2 месеца, откакто сте на 
поста председател на УС на 
Българската асоциация на ар-
хитектите и инженерите кон-
султанти. Кои бяха първите 
задачи, с които се заехте?

- Първите задачи, които си 
поставих, бяха да се срещна с 
ръководствата на браншовите 
организации - Камарата на ин-
женерите в инвестиционното 
проектиране (КИИП), Камара-
та на архитектите в България 
(КАБ), Съюза на архитектите в 
България (САБ) и Камарата на 
строителите в България (КСБ). 
Целта беше да обединим уси-
лията за решаване проблемите в 
нормативната уредба в областта 
на строителството и проблеми-
те в инвестиционния процес 
като цяло. Успях да се срещна 
с новото ръководство на дирек-
цията за национален строителен 
контрол (дНСК), за да коорди-
нираме съвместната дейност 
между дНСК и БААИК. 

През 2016 г. Министерството 
на регионалното развитие и 
благоустройството (МРРБ) съз-
даде работна група за измене-
ние на Закона за устройство на 
територията (ЗУТ), в която бяха 
включени и представители на 
браншовите организации. След 
като експертите приключиха ра-
ботата си в началото на 2017 г., 
проектът за изменение на ЗУТ 
беше предоставен за общест-
вено обсъждане от заинтересо-
ваните организации в бранша. 
Резултатът не беше положите-
лен, тъй като всяка организация 
предложи своя версия за изме-
нение на проекта, без да отчита 
и без да съгласува предложени-
ята си с останалите. Въпреки 
че от страна на БААИК беше 
направен опит различните пред-
ложения да бъдат обединени в 
едно предложение, приемано от 
всички браншови организации, 
това не се осъществи и изме-
ненията на ЗУТ бяха внесени в 
Народното събрание и приети 
във вид, който не удовлетворява 
всички засегнати страни. В тази 

връзка считам, че е от особена 
важност браншовите организа-
ции да имат единна позиция при 
всяко изменение на нормативна-
та уредба в областта на строи-
телството, както и при прилага-
нето й в процеса на изпълнение 
на строителството. И именно 
по тази причина ще насоча уси-
лията си в тази посока. Вече 
се срещнах с председателя на 
КИИП - инж. Иван Каралеев, и 
се обединихме около идеята да 
работим съвместно за решаване 
на общите за двете организации 
проблеми. Проведох среща и 
с председателя на САБ - арх. 
Георги Бакалов, с когото набе-
лязахме конкретни действия за 
работа на останалите браншови 
организации. 

Предстоят срещи и с ръковод-
ствата на КСБ и КАБ.

В началото на годината орга-
низирахме и проведохме среща 

с ръководството на дНСК и 
консултантските фирми, която 
предизвика голям интерес и по-
стави началото на конструктив-
но взаимодействие.

- От дълги години сте в 
Контролния съвет на БААИК, 
което предполага, че позна-
вате отблизо работата на асо-
циацията. Кои са основните 
проблеми за консултантите по 
строителство в България?

- основните проблеми са 
нормативната база и несъответ-
ствията между закони и подза-
конови нормативни докумен-
ти, свързани с инвестиционния 
процес, както и подготовката на 
кадри в консултантските фир-
ми. Често се случва от админи-
стративните служби на отделни 
институции да се изискват до-
пълнителни документи, които 
не са законово или нормативно 
регламентирани.

- Неведнъж БААИК е пов-
дигала въпроса за равнопо-
ставеност на консултантите с 
всички останали участници 
в строителния процес. Какво 
ще направите в посока регу-
лиране работата на консул-
танта със закон?

- Първо ще търсим обеди-
няване на всички браншови 
организации чрез създаване на 
обща платформа за решаване на 

проблемите. В този процес все-
ки трябва да направи разумни 
компромиси, за да постигнем 
приемлива и балансирана рамка 
за всички участници.

- Кои ще са другите Ви при-
оритети на работа?

- Ще продължим да оказваме 
помощ на нашите членове по 
конкретни казуси, с които се 
сблъскват при осъществяване 
на своята дейност. За тази цел 
от януари месец тази година в 
офиса на асоциацията ще бъде 
на разположение юрист, който 
по направена по-рано заявка ще 
отговаря на предварително зада-
дени въпроси. Също така пред-
виждаме да осигурим периодич-
ни консултации с представители 
на дНСК по конкретни въпроси.

- Имате опит с обекти на 
културно-историческото на-
следство. Каква е Вашата 
оценка за състоянието им и 
прави ли се достатъчно за 
тяхното опазване и реставра-
ция?

- Това е една много специ-
фична тема и в обществото 
няма единно мнение за обектите 
с културно-историческо пред-
назначение. Считам, че това е 
въпрос на държавна политика 
и имам намерение БААИК да 
провежда обучения, със съдей-
ствието на Министерството на 

културата, по процедурите по 
прилагане на Закона за култур-
ното наследство.

- Периодично БААИК ор-
ганизира обучителни курсове, 
насочени към специалисти-
те от фирмите за строителен 
надзор. Предвиждате ли та-
кива през тази година, още 
повече че споменахте, че има 
проблем с кадрите?

- Мога да кажа, че от години 
БААИК има утвърдена от Ми-
нистерството на регионалното 
развитие и благоустройството 
програма за обучение на спе-
циалисти по прилагане на нор-
мативната уредба в строител-
ството, както и обучения извън 
утвърдената от МРРБ програма 
по прилагането на нови наред-
би. Тази тенденция ще продъл-
жи, тъй като тя е в основата на 
подобряването на качеството на 
консултантската дейност.

- Срещате ли подкрепа в 
лицето на държавата?

- да, имаме подкрепа в лице-
то на дНСК, МРРБ, държавни 
и общински администрации, но 
ще продължим да търсим тяхно-
то съдействие и в бъдеще. досе-
га имаше добро сътрудничество 
и с браншовите организации, 
но амбициите ми са то да бъде 
по-конструктивно и резултатно 
занапред.

ИНТЕРВЮ

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Инж. Атанас Ангелов, председател на Управителния съвет на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти:

Атанас Ангелов завършва ВИАС - София, спе-
циалност „Промишлено и гражданско строител-
ство - конструкции“. След дипломирането си през 
1984 г. става технически ръководител към НИПК 
„Тракия“, Пловдив. От 1985 г. започва работа в 
ЦИПТТ „Машпроект“, Пловдив, като проектант, 
а по-късно главен специалист и главен проектант 
по част „Строителна“. В момента е управител 
на фирмата, преименувана по ТЗ в „Машпроект - 
Пловдив“ ООД. Участва в проектирането по част 
конструкции на основни и спомагателни корпуси 
на БССП „Автоелектроника“, КМ „Рекорд“, МЗ 
„Пневматика“, Кърджали, НПСКР „Берое“, Ст. 
Загора, МЗ „Хидравлика“, Казанлък, ОЗЗУ, Пловдив, 
и много други. От 1993 г. е лицензиран оценител на 
цели предприятия и недвижими имоти. От 1994 г. 
е вещо лице - съдебно-техническа експертиза към 
Пловдивския окръжен съд, а от 2004 г. е в списъка 
на специалистите, утвърдени за вещи лица от ко-
мисията по чл. 200ж, ал. 1 от Закона за съдебната 
власт - раздел III - „Строителство, архитектура 
и геодезия“. През 1999 г. става управител на фирма 
„Контрол-Инвест“ ЕООД с дейност независим 
строителен надзор в проектирането и строител-
ството. От 2001 г. е вписан в публичния регистър 
на лицата, упражняващи технически контрол по 
част конструктивна на инвестиционните проек-
ти, а от 2004 г. - в публичния регистър на проек-
тантите с пълна проектантска правоспособност 
по части конструктивна и организация и изпълне-
ние на строителството на КИИП.

На 6 декември 2017 г. е избран за председател 
на Управителния съвет на Българската асоциа-
ция на архитектите и инженерите консултан-
ти (БААИК).

Основните проблеми са нормативната база и 
несъответствията между закони и подзаконови 
документи, свързани с инвестиционния процес

Измененията на ЗУТ бяха внесени в Народното 
събрание и приети във вид, който не удовлетворява 
засегнатите страни

Трябва да имаме единна позиция при всяко изменение на нормативната уредба в областта на строителствотоТрябва да имаме единна позиция при всяко изменение на нормативната уредба в областта на строителствотоТрябва да имаме единна позиция при всяко изменение на нормативната уредба в областта на строителствотоТрябва да имаме единна позиция при всяко изменение на нормативната уредба в областта на строителствотоТрябва да имаме единна позиция при всяко изменение на нормативната уредба в областта на строителствотоТрябва да имаме единна позиция при всяко изменение на нормативната уредба в областта на строителствотоТрябва да имаме единна позиция при всяко изменение на нормативната уредба в областта на строителствотоТрябва да имаме единна позиция при всяко изменение на нормативната уредба в областта на строителствотоТрябва да имаме единна позиция при всяко изменение на нормативната уредба в областта на строителствотоТрябва да имаме единна позиция при всяко изменение на нормативната уредба в областта на строителствотоТрябва да имаме единна позиция при всяко изменение на нормативната уредба в областта на строителствотоТрябва да имаме единна позиция при всяко изменение на нормативната уредба в областта на строителствотоТрябва да имаме единна позиция при всяко изменение на нормативната уредба в областта на строителствотоТрябва да имаме единна позиция при всяко изменение на нормативната уредба в областта на строителствотоТрябва да имаме единна позиция при всяко изменение на нормативната уредба в областта на строителствотоТрябва да имаме единна позиция при всяко изменение на нормативната уредба в областта на строителствотоТрябва да имаме единна позиция при всяко изменение на нормативната уредба в областта на строителствотоТрябва да имаме единна позиция при всяко изменение на нормативната уредба в областта на строителствотоТрябва да имаме единна позиция при всяко изменение на нормативната уредба в областта на строителствотоТрябва да имаме единна позиция при всяко изменение на нормативната уредба в областта на строителството

Ще работя за обединяване на браншовите организации 
и обща платформа за решаване на проблемите
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МЛАдИТЕ В БРАНША

- Защо избрахте да се 
реализирате в България?

- Разноликата в културно, 
етническо и историческо 
отношение среда у нас е 
голямо богатство за мен. Тя 
според мен е и предизви-
кателство за реализацията 
на всеки млад човек у нас. 
другата причина, която ме 
кара да остана в България, 
е моята чувствителност по 
въпросите, касаещи опаз-
ването и популяризирането 
на архитектурното и кул-
турното ни наследство. Тя 
датира още от обучението 
ми в университета. Виждам 
голямо поле за изява в бъ-
деще, защото в България по 
тези въпроси предстои да 
се работи много.

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

- Натъжава ме фактът, 
че в градове с богато кул-

турно наследство като Со-
фия, родния ми Смолян 
и т.н., архитектурното и 
културното ни наследство 
се неглижира, вместо да 
се изучи и синтезира, да 
се съхрани, експонира или 
претвори, така че ново и 
старо да живеят ръка за 
ръка, да формират орга-
нично цяло. Ежедневно се 
сблъсквам с наболелите 
проблеми, свързани с цен-
ностната система, градоу-
стройството и устойчивото 
развитие на обществото не 
само в работата ми, но и 
като гражданин.

- В каква обществена 
кауза във Вашия град би-
хте се включили?

- Ще е голямо удоволст-
вие за мен да се включа в 
кауза, свързана с опазване-
то и адекватното експони-
ране на нашето уникално 
културно наследство.

ПРоЕКТИ

Арх. Нина Речникова:

Нина Речникова е родена на 
29 март 1986 в Смолян.

Завършва Природомате-
матическата гимназия „Ва-
сил Левски“ в родния си град, 
специалност „Математика 
и информатика, български 
и английски език“. От 2005 
до 2011 г. учи в УАСГ - спе-
циалност „Архитектура“, 
дипломант е в Катедра „Ис-
тория и теория на архитек-
турата и опазване на архи-
тектурното наследство“. 
През 2007 г. започва работа 
като 3D художник в студио 
за архитектурни и рекламни 
3D визуализации. След това 
се занимава с изработване на 
различни видове технически 
чертежи. От 2011-а насам 
се изявява като архитект. 
Работи в Артек Студио и в 
ИСА 2000, София. От 2012 г. 
до момента е архитект в Ар-
хитектурно ателие Архихол в 

столицата.
Дейността й е свързана 

с проектиране и управление 
на инвестиционни проекти 
в областта на интериорния, 

промишления и продуктовия 
дизайн, строителство и архи-
тектура на сгради и съоръже-
ния, устройствено планиране 
и благоустройство. 

Интериор в София, Манастирски ливади

Натъжава ме фактът, че културното наследство се неглижира
Ценностите трябва да се претворят и съхранят, така че ново и старо да вървят ръка за ръка

Дом на водата - визуализация

Трансформация на изоставена промишлена сграда в център за нови технологии, Париж
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Изпълняват ли се стандартите за   достъпна градска среда у нас?

достъпност в град-
ската среда има за об-

ществените сгради. Къ-
дето е възможно, рампи 
се направиха на съ-
ществуващите сгради, 
които се посещават от 
много хора. Но достъп-
ността до старите сгра-
ди не се контролира. Тя 
и не навсякъде може 
да се направи. Наскоро 
коригирахме рампа, на-
правена на стълбата на 
стара болница.

За новото строител-

ство обаче рампи и 
асансьори са задължи-
телни. Те са включени 
в проектите и никой 
не може да ги прене-
брегне. В старите учи-
лищни сгради и детски 
градини не навсякъде 
има рампи. Но в сега 
построено частно учи-
лище са налице. В него 
средата задължително 
трябва да е достъпна и 
за деца с увреждания.

Арх. Красимир Пампоров, председател на РК на КАБ - 
Добрич:

В новото строителство 
рампите са задължителни

По отношение  на 
достъпната градска сре-
да мисля, че още сме 
длъжници на хората с 
увреждания. Това се от-
нася особено за по-мал-
ките населени места в 
България и градовете 
със стара архитектура. 

Там картината е като 
от времето на социа-
лизма. В училището, 
което съм завършила, 
например се налагаше 
всеки час да се местим 
по етажите, в различни 
кабинети. Нямаше нито 
рампи, нито асансьори 

и това беше проблем, 
ако някой е със счупен 
крак. Затрудненията са 
и за хората в инвалидни 
колички, налага се по-
някога на ръце да бъдат 
пренасяни, за да прео-
долеят три стъпала.

Но съм оптимист по 
отношение на новото 
строителство. Там са 
заложени елементите 
за достъпна среда и на-
истина са предвидени 
начини хората със спе-
циални потребности 
да се движат и да имат 
достъп. Архитектите 
обръщат все  повече 
внимание на това. Има 
много информация, гра-
ниците са отворени, хо-
рата пътуват, виждат, 
сравняват. И промяната 
вече е видима не само 
в София, но и на пове-
чето места, където има 
активно строителство.

Арх. Мартина Камбурова, РК на КАБ - София:

Бавно се доближаваме 
до европейските норми

С т р о и т е л с т в о -
то се нуждае от своя 
дом. Платформа, която 
предлага правилните 
решения за бизнеса и 
рационалните идеи за 
жилището. от 7 до 10 
март ще се проведе 18-
ото поредно издание на 
утвърдилото се и един-
ствено пролетно изло-
жение за строителство 
у нас за 2018 г. - Бъл-
гарска строителна сед-
мица. 

Изложението ще се 
проведе в Интер Експо 
Център. Месец преди 
началото му организа-
торите отчитат, че нови-
те фирми участници ще 
бъдат 55. По този начин 
се затвърждава тенден-
цията за положителен 
растеж на изложението 
Българска строителна 
седмица.  Миналого -
дишното издание отчете 
ръст при участващите 
фирми и заетите площи 
от над 45%. Провеждай-
ки се паралелно с изло-
жение Секюрити експо, 

Българска строителна 
седмица привлече вни-
манието на повече от 
8500 бизнес посетители 
и крайни клиенти.

Ландшафт зона

Насочен към енер-
гийната ефективност, 
екологичността и функ-
ционалното строител-
ство, от тази година из-
ложението се превръща 
и в основна „спирка“ 
за  профе сионалните 
озеленители.  С гру -
пов щанд на Българска 
строителна седмица се 
включва Асоциацията 
на професионалните 
озеленители в Бълга-
рия. Те ще насочат вни-
манието на присъства-
щите към изграждането, 
оформянето и поддър-
жането на озеленените 
площи и значението на 
използване на качест-
вени и сертифицирани 
продукти. Компаниите 
от бранша ще предста-
вят многобройни про-

дукти и професионални 
практики, свързани с 
проектирането и създа-
ването на зелени площи 
от разнообразен харак-
тер, сред които японски 
и покривни градини, 
вертикално озеленяване 
в интериора и ексте-
риора, доставянето и 
засаждането на едрора-

змерна растителност, 
както и противоерозни 
техники. 

Нискоенергийни 
къщи

Затвърждавайки ре-
путацията си на изло-
жение, което обединява 
екологичните практики, 

Българска строителна 
седмица ще предложи 
на присъстващите раз-
нообразни решения за 
създаване на ниское-
нергиен и щадящ при-
родата дом. Такава е 
SIP технологията със 
структурни изолацион-
ни панели и скелетно 
гредова конструкция с 

изолация от минерал-
на вата, която предста-
вя фирма, участник в 
изложението. Тя е във 
връзка с  технологи -
ите за изграждане на 
нискоенергийни къщи 
с конструкция от дър-
во. Посетителите ще 
открият на друг щанд 
екологични решения за 
биокъщи, изградени от 
естествени материали, 
без влагане на синте-
тични такива.

За всички 18 годи-
ни от своето създаване 
Българска строителна 
седмица се превърна в 
истински „дом за стро-
ителството“.  Защото 
изложението създава 
реална платформа за 
развитие на бизнеса, 
осъществяване на кон-
такти и предлага богат 
избор от продукти. Това 
е мястото, в което нови-
те високотехнологични 
и иновативни продукти 
отново ще докажат пре-
димствата и качествата 
си от 7 до 10 март.

Асоциацията на професионалните озеленители у нас 
с групов щанд на Българска строителна седмица
Японски и покривни градини, вертикално озеленяване в интериора и екстериора 
ще видят посетителите на форума, който бележи сериозен ръст и на участници
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Най-общо казано , 
стандартите за достъпна 
градска среда на прак-
тика не се спазват. Аз се 
разхождам много и като 
пешеходец, и с автомо-
бил и виждам какво е 
положението. Например 
рампите трябва да бъдат 
с определени размери 
и наклони, асансьори-
те, вратите, тоалетните 
и т.н. също имат габа-

рити, но никой не ги 
спазва. Слагат се там 
някакви табели и озна-
чения, че уж са в полза 
на хората с уврежда-
ния, но нищо повече. 
Местата за паркиране, 
които трябва да бъдат 
с размери 3,60 на 6 м и 
6 на 6 м, ако са двой-
ни, също не се изпъл-
няват правилно. Може 
би само на паркингите 

на немските магазини 
нормите са спазени. Но 
не и другаде. И обясне-
нието е много просто 
- у нас всичко е бутафо-
рия. Имаме институции 
всякакви, които се за-
нимават с писането на 
закони, с изготвянето 
на правила, стандарти и 
прочее, но само на хар-
тия. Реалността е съв-
сем друга. 

Арх. Николай Стоянов, РК на КАБ - Велико Търново:

Не се спазват нито размерите на паркоместата, 
нито габаритите на асансьори и врати 

През последните 4-5 
години в Кърджали въ-
просът за достъпност-
та на градската среда 
бе взет присърце. Бяха 
построени подходи за 
хора с увреждания на 
почти всички общест-
вени сгради - община-
та, областната админи-
страция, театъра, по-
ликлиниката, пощата, 
НАП. В някои стари 
здания изграждането на 
рампи е невъзможно. 
За жилищните сгради 
този въпрос не стои, за-
щото входовете са само 

на 20-30 см от терена.
В някои сгради по 

парапетите са поставе-
ни асансьори. Но впе-
чатленията ми са, че те 

не се ползват често.
При реконструкция-

та на улиците задължи-
телно се правят подхо-
ди за колички на хора с 
увреждания. Скосеното 
ниво ги улеснява, но те 
много бързо се обруш-
ват и в момента не са 
в добро състояние. С 
други думи, общината 
и инвеститорите знаят 
какви са изискванията, 
стараят се да ги покри-
ят и в това отношение 
Кърджали е пример за 
достъпна градска сре-
да.

Арх. Стоянка Коюмджиева, председател на РК на 
КАБ - Кърджали:

Кърджали взе този въпрос присърце

Международният съюз на архитектите (UIA) 

обявява 

конкурс за плакат

в чест на световния ден на архитектурата 
01.10.2018 г., който тази година съвпада с 
отбелязването на 70-годишнината от ос-
новаването на съюза. престижно между-
народно жури, съставено от американеца 
Майкъл Бирут, корейския екип сулки и Мин 
и швейцареца трикс Барметлер ще излъчи 
победителя. 

успех на всички участници!
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През последните го-
дини в Благоевград има 
стремеж да се осигури 
достъп на всички посе-
тители до основните ад-
министративни сгради. 
Изграждат се рампи с 
парапети по европейски-
те стандарти за наклон, 
настилка и т.н. Но тези 
рампи са обект на ванда-
лизъм. Проблем е и това, 
че те се изграждат в по-
големите градове с мно-

го обществени сгради. 
В малките общини - не, 
тъй като те нямат ресурс 
за тази цел.

Трябва да се обръща 
внимание и на подхо-
дите по улиците, които 
да улеснят движението 
на количките. При об-
новлението на улиците 
задължително се правят 
понижени контури, на-
клони, които улесняват 
движението на пешехо-

дците, на майките с ко-
лички и на количките на 
хора с увреждания.

При новото строител-
ство достъпността на 
всички граждани ста-
ва норма. Най-изпълни-
телни в това отношение 
са общините и частните 
инвеститори. Те правят 
ремонти за достъп до 
старите сгради, а при 
новите такъв проблем не 
съществува. 

Рампите стават норма 
при новото строителство

В момента достъпът 
до градската среда във 
Враца е частичен. общи-
ната има рампа, област-
ната управа не. Музеят 
има рампа, театърът не. 
Подходи по тротоари-
те на улиците има само 
по новоремонтираните 
участъци след подмяната 
на тръбите от водния ци-

къл на града. По старите 
улици няма. При новото 
строителство проблем 
не съществува - достъп-
ността е елемент от про-
екта.

Във Враца се санират 
много жилищни сгради, 
някои са повдигнати на 
много стъпала от терена, 
но нямат рампи. Защо-

то проектите включват 
само мерките за енер-
гийна ефективност. ос-
таналата част не влиза в 
тях. Това би могло да се 
поправи. С други думи, 
бавно, но във Враца се 
изгражда достъпна град-
ска среда. Нататък вър-
вим и това е европейска-
та практика. 

Макар и бавно, догонваме 
европейската практика

Инж. Веселин Колев, член на РК на КИИП - Враца:

Инж. Пламен Радев, председател на РК на 
КИИП - Благоевград:

Изпълняват ли се стандартите за достъпна 
градска среда у нас?

ТеХНиЧеСКи уНиверСиТеТ
СОфиЯ, фиЛиаЛ ПЛОвДив

ДНи На НауКаТа На Ту - СОфиЯ

ПОКаНа
ЗА

СЕДМА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

ТеХНиКа, ТеХНОЛОгии и СиСТеМи „ТеХСиС 2018“

17-19 МаЙ 2018
ПЛОвДив

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
ЗА ОФОРМЯНЕТО НА ДОКЛАДИТЕ

Пълният текст на докладите трябва да бъде подготвен с помощта на WinWord 
и не трябва да превишава 6 страници. За по-лесно оформяне на докладите в съ-
ответствие с изискванията на редакционния борд предлагаме „образец“, който за-
дължително следва да използвате за оформяне на доклада. Макет и подробна ин-
струкция за оформлението на докладите ще намерите на сайта на конференцията:
http://techsys.tu-plovdiv.bg/articles.html

Докладите, които не са подготвени съгласно изискванията и не са получени до 
определения краен срок, няма да бъдат представени за рецензиране.

Изнесените доклади на конференцията ще бъдат издадени в сборник на CD 
носител. След селекция от редакционния борд на списание Journal of the Technical 
University Sofia, Plovdiv Branch, Fundamental Sciences and Applications (ISSN 1310-
8271) измежду написаните на английски език доклади ще бъдат избрани и включени 
за публикуване в списанието.
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ЕКоЛоГИЯ

обявените процедури 
по оперативна програ-
ма „околна среда 2014-
2020“ са 28 на обща стой-
ност над 1,54 млрд. лв. 
Това представлява 45% 
от ресурса на програма-
та, обяви министърът на 
околната среда и водите 
Нено димов по време на 
десетото заседание на Ко-
митета за наблюдение на 
оПоС. Той посочи, че 
общата цел е ясна - да се 
осигури по-добра среда 

и здраве за българските 
граждани. Ръководителят 
на Управляващия орган 
(Уо) на програмата Цон-
ка дрянкова представи 
актуалното състояние на 
оПоС 2014-2020 г. с осо-
бен фокус върху Прио-
ритетна ос „Води“, и по-
специално изпълнението 
на ВиК проектите и на-
предъка по подготовката 
на регионалните предин-
вестиционни проучвания. 
Сключените договори за 
безвъзмездна финансо-
ва помощ по оперативна 
програма „околна сре-
да 2014-2020“са 54 на 
обща стойност над 834 
млн. лв., или над 24% от 
ресурса на оПоС. до 
момента на бенефици-
ентите на програмата са 
изплатени над 197 млн. 

лв. (5,70% от бюджета 
на оПоС). „Трябва да се 
отчете спецификата на 
изпълняваните проекти, 
както и обжалването на 
обществените поръчки. 
За сравнение - изплатени-
те средства по настоящия 
програмен период над-
вишават с 24,6 млн. лв., 
или 0,76% извършените 
плащания по оПоС 2007-
2013 г. за същия период 
на изпълнение“, каза още 
Цонка дрянкова.

М а р е к  Те п л а н с к и ,  
представител на Гд „Ре-
гионална политика“ в 
Европейската комисия, 
отбеляза, че оПоС 2014-
2020 г. е предизвикателна 
програма, която включ-
ва много институции и 
заинтересовани страни. 
„Трябва да сме наясно, че 
е необходимо работата да 
продължи с голяма интен-
зивност през следващите 
месеци - да постигнем 
инвестиции, които да са 
устойчиви в бъдещето. 
оценяваме отчетения на-
предък по програмата и 
постигнатите резултати. 
Ще трябва да запазим фо-
куса и да следваме този 
път в бъдеще“, добави 
Марек Теплански. 

На форума бе предста-
вен проектът на измене-

ние на Индикативна го-
дишна работна програма 
за 2018 г. на оперативна 
програма „околна среда 
2014-2020“. Управлява-
щият орган запозна при-
състващите със Стратеги-
ческия план по Приори-
тетна ос 1 „Води“, който 
разглежда въздействието 
на планираните инвести-
ционни мерки върху пос-
тигането на индикаторите 
за резултат и изпълнение. 
Членовете на комитета 

обсъдиха и одобриха ме-
тодология и критерии за 
оценка на проектни пред-
ложения по процедура 
„Изграждане на ВиК ин-
фраструктура“ с индика-
тивен бюджет 1,35 млрд. 
лв. На заседанието беше 
представена и Инвести-
ционната стратегия за 
финансови инструмен-
ти по Приоритетна ос 1 
„Води“ на оПоС 2014-
2020. Управляващият ор-
ган предостави на вни-
манието на членовете на 
Комитета за наблюдение 
и информация относно 
предприетите действия 
по интегриране на поли-
тиката по околна среда и 
политиката по изменение 
на климата в проектите, 
които се финансират по 
същата програма.

За ВиК проекти до момента са изплатени близо 197 млн. лв.

Стартират процедури за над 
1,5 млрд. лв. по ОП „Околна среда“

Десетото заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС
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Комисията за защита 
от дискриминация (КЗд) 
е инициатор на кампа-
ния под наслов „достъп-
на България“, чиято цел 
е да се осигури масова 
достъпна среда за хората 
с увреждания. Кампани-
ята стартира символично 
в Международния ден на 

хората с увреждания - 3 
декември, и ще остане 
отворена до достигане 
на поставените цели. 
Подкрепа за „достъпна 
България“ вече са заяви-
ли председателят на На-
родното събрание Цвета 
Караянчева, президентът 
Румен Радев, депутати, 

обявиха от КЗд.
Според организатори-

те и членове на Комиси-
ята за защита от дискри-
минация не само отдел-
ните ведомства трябва да 
работят по проблема за 
изграждане на достъпна 
среда у нас, а е необхо-
дим национален консен-

сус по темата. Така всеки 
човек с двигателни или 
други проблеми, създа-
ващи му затруднения в 
придвижването и ориен-
тацията в градска среда, 
ще има куража и моти-
вацията да алармира за 
наличието на проблем. 
Философията на кампа-
нията не е единствено 
да се констатират про-
блемите и да се сипят 
обвинения, че средата в 
момента не е достъпна. 
Целта е обединение като 
общество и реална про-
мяна на градската среда.

Създаден е вече и кон-
кретен план за дейст-
вие. В рамките на насто-
ящата година ще бъдат 
обследвани обществени 
сгради, бюра по труда 
и дирекции „Социално 
подпомагане“ в страна-
та, банки, офиси на дос-

тавчици на комунални 
услуги, частни и редица 
други обекти за наличие 
на достъпност. Анали-
зът на резултатите ще 
даде ясна картина къде 
положението е най-зле и 
ще се търсят начини за 
промяна.

от КЗд обмислят още 
възможността да се под-
готвят сертификати за 
работодатели, които не 
осъществяват дискри-
минация на работното 
място, както и стикери с 
логото на КЗд на техни-
те сгради, които са дос-
тъпни за хората с увреж-
дания - както техни слу-
жители, така и граждани.

СТАТИСТИКАТА

В България, по дан-
ни на Националния ста-
тистически институт, 

с призната трайно на-
малена работоспособ-
ност или със степен 
на увреждане са около  
500 000 души, от които 
10 000 са деца. Значи-
телна част от проблеми-
те на тези хора са свър-

зани с недостъпната 
архитектурна среда и с 
реалната невъзможност 
да посетят определени 
места, сгради и инсти-
туции. Затова решава-
нето на казуса е наци-
онална задача. Недос-

НА ФоКУС

Според НСИ над 500 хил. българи с увреждания имат затруднения при придвижване и посещение на институции

Катя КОСТОВА

Всички новопостро-
ени сгради, предназна-
чени за социални услу-
ги в София, разполагат 
с достъпна архитектур-
на среда, показват дан-
ни на Столична община.

от тази година в най-
големия град на стра-
ната действа новата 
Стратегия за достъпна 
градска среда на тери-
торията на Столична 
община. Тя бе приета в 
средата на септември и 
има хоризонт на дейст-

вие до края на 2022 г. 
документът предвижда 
при обявяването на об-
ществени поръчки за 
проектиране на обек-
ти и сгради, ремонтни 
работи, закупуване на 
транспортни средства 
или предоставяне на 
транспортни услуги в 
заданието да има изрич-
на клауза за прилага-
нето на минималните 
стандарти за достъп-
но ст.  освен  това  в 
стратегията е записано 
още, че преди да бъде 
пуснат в експлоатация, 
всеки обект (публичен 

или частен) първо ще 
бъде оценяван дали е 
съобразен с критериите. 
Новопостроени сгра-
ди няма да получават 
Акт 16, ако в тях не са 
осигурени условия за 
достъпност на хора с 
увреждания.

По отношение на со-
циалните и администра-
тивните услуги, които 
се извършват в стари 
сгради, при извършване 
на ремонтни дейности 
поетапно трябва да се 
изпълняват мерки в 
рамките на възможното, 
съобразно конструктив-

ните специфики на съ-
ответния обект. досега 
мерки за осигуряване 
на достъпност за хора 
с увреждания са изпъл-
нени в 11 спортни зали 
и 6 стадиона. В култур-
ната сфера е осигурена 
достъпност в общин-
ските културни инсти-
тути „Красно село“, 
„Надежда“ и „Средец“, 
Софийската градска ху-
дожествена галерия и 
Регионалния историче-
ски музей - София.

от сградите на об-
щинската администра-
ция напълно достъп-

ни са 2 обекта - на ул. 
„Московска“ 33 и ул. 
„Сердика“ 5. В здани-
ето на „оборище“ 44 

са въведени частични 
мерки. Там предстои из-
граждане на асансьорна 
уредба с финансиране 
от Столична община, 
както и ремонт на сани-
тарните възли, като на 
първи етаж е предвиде-
но специално помеще-
ние за хора с уврежда-
ния. В постройките на 
13 районни администра-
ции вече са реализирани 
мерки за осигуряване на 
частична или цялостна 
достъпност.

от всички 176 об-
щински училища в 18 
е изградена подходяща 

Новите сгради без Акт 16, ако не са адаптирани за хора със специални потребности
В СофИя

Комисията за защита от дискриминация с кампания за достъпна градска среда

данните на Центъра 
за градска мобилност в 
София сочат, че от общо 
770 превозни средства, 
обслужващи линиите на 
обществения транспорт, 
550 са нископодови и те 
могат да се ползват от 
трудноподвижни хора.

В почти всички стан-
ции на метрото е осигу-
рена достъпност, за ко-
ето има международно 
признание. „Метропо-
литен“ ЕАд е притежа-
тел на специалната на-
града на Секретариата 
на Съвета на Европа в 
петото издание на кон-
курса Les Trophees de 
l’Accessibilite 2015. За 
хора с нарушено зре-
ние в края на 2016 г. е 

пуснато съобщение в 
метровлаковете, указ-
ващо крайната дестина-
ция на конкретния влак. 

Такова гласово оповес-
тяване има и на метро-
станция „Младост 1“, 
указващо дали влакът 

продължава към лети-
щето, или бизнес парка.

освен това Центърът 
за градска мобилност в 

столицата публикува на 
своята интернет стра-
ница - раздел „Виртуал-
ни табла“, информация, 
указваща със символ 
дали превозното сред-
ство, в което се пътува, 
е с улеснени условия за 
достъп. По спирките са 
монтирани и 1053 елек-
тронни информационни 
табла с гласово оповес-

тяване.
В някои от общин-

ските културни инсти-
тути и библиотеки се 
развиват информацион-
ни услуги специално за 
хората с увреждания, за 
да се подпомогне дос-
тъпът им до електрон-
ни информационни и 
базирани на интернет 
ресурси.

В ГРАДСКИя ТРАНСПоРТ

От 770 превозни средства 550 вече са нископодови

Тепърва много от подлезите в София трябва да се ре-
монтират основно, за да станат достъпни за инвалидите

Част от подстъпите за хора в колички са доста стръмни
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зани с недостъпната 
архитектурна среда и с 
реалната невъзможност 
да посетят определени 
места, сгради и инсти-
туции. Затова решава-
нето на казуса е наци-
онална задача. Недос-

тъпната архитектурна 
среда също е форма на 
дискриминация, катего-
рични са от КЗд. Затова 
и организацията актив-
но участва и е включена 
във ведомствена работ-
на група към Министер-

ството на труда и соци-
алната политика. освен 
това със заповед на кме-
та на Столична община 
Йорданка Фандъкова ко-
мисията е включена със 
свои представители в 
изработването на план-
стратегия за достъп до 
архитектурна среда в 
столицата. 

Всички се  раждат 
свободни и равни по 
достойнство и права, 
не е някаква прищявка 
на хората с увреждания 
да съществуват и да се 
придвижват нормално, 
е становището на Коми-
сията за защита от дис-
криминация, огласено 
пред медиите.

Ще се търсят начи-
ни да бъдат поощрени 
всички работодатели, 
за които имаме инфор-
мация, че са осигурили 

достъпна архитектурна 
среда. Ще се направят 
проверки и ще се изгот-
вят специални стикери, 
които ще се поставят 
на сградите, които са 
достъпни. Те ще бъдат 
с логото на КЗд и ще са 

знак, че това е достъпна 
архитектурна среда. 

Кампанията е в за-
щита правата на всички 
хора, които имат увреж-
дания и които всъщност 
не могат нормално да 
ползват инфраструкту-

рата и архитектурната 
градска среда. Това не 
е само придвижването 
по тротоарите, това е 
възможността свободно 
тези граждани да имат 
достъп до различни ин-
ституции, да ползват 

техните услуги, да мо-
гат да посетят различни 
театри, кина или други 
обществени заведения, 
хранителни вериги или 
магазини, независимо 
от степента на своите 
увреждания. 

Според НСИ над 500 хил. българи с увреждания имат затруднения при придвижване и посещение на институции

ни са 2 обекта - на ул. 
„Московска“ 33 и ул. 
„Сердика“ 5. В здани-
ето на „оборище“ 44 

са въведени частични 
мерки. Там предстои из-
граждане на асансьорна 
уредба с финансиране 
от Столична община, 
както и ремонт на сани-
тарните възли, като на 
първи етаж е предвиде-
но специално помеще-
ние за хора с уврежда-
ния. В постройките на 
13 районни администра-
ции вече са реализирани 
мерки за осигуряване на 
частична или цялостна 
достъпност.

от всички 176 об-
щински училища в 18 
е изградена подходяща 

среда за хора с увреж-
дания. В останалите 
са монтирани отделни 
съоръжения. По отно-

шение на общинските 
детски градини данните 
на столичното кметство 
сочат, че от общо 199 в 
85 от тях има изградена 
цялостна общодостъпна 
среда. В останалите 144 
са осигурени съоръже-
ния за улеснен достъп. 
Условия за хора с ув-
реждания има и в 24 
самостоятелни детски 
ясли и 4 комплекса за 
детско хранене с общо 
32 раздавателни пункта.

от здравните заведе-
ния към Столична об-
щина съоръжения за 
достъпност има в 28 

диагностично-консул-
тативни, медицински и 
дентални центъра. На-
пълно достъпни са 12 

болнични заведения и 
специализирани клини-
ки за продължително 
лечение и рехабилита-
ция.

Стратегията изисква 
още създаване на спе-
циална комисия, която 
да следи за спазване на 
изискванията за достъп-
ност на средата. В нея 
ще влязат представите-
ли на администрацията 
на Столична община и 
направление „Архитек-
тура и градоустройство“ 
към Со, а също така и 
хора с увреждания, ко-
ито ще правят тестове 

на достъпността на съ-
ответната сграда. Само 
след тяхното становище 
комисията ще може да 
издава одобрение, че 
обектът е достъпен за 
хора с увреждания, и 
съответно той ще полу-
чава Акт 16.

В София има над 
7322 кв. м тактилни 
цветни плочи с релефни 
елементи, които се раз-
личават от традицион-
ната настилка и насоч-
ват хората с нарушено 
зрение. По линия на те-
кущи ремонти за обно-
вяване на тротоарните 
настилки са положени 
още 4250 кв. м тактил-
ни плочи. Изграждат се 
и други съоръжения, ко-
ито улесняват придвиж-
ването - устройства за 
звукова сигнализация на 
кръстовища, регулира-
ни със светофари. Инве-
стира се и в изпълнение 
на мерки за достъпност 
на пешеходни подлези, 
разположени на ключо-
ви кръстовища, инфор-
мират от общината.

Всяка година Столич-
ният общински съвет 
трябва да приема и план 
за действие през годи-
ната за подобряване на 
достъпността. Страте-
гията обхваща периода 
до 2022 г. Преди изтича-
нето на този срок се оч-
аква разработването на 
нов документ, задаващ 
рамката за действие за 
следващия петгодишен 
период.

Новите сгради без Акт 16, ако не са адаптирани за хора със специални потребности

Комисията за защита от дискриминация с кампания за достъпна градска среда

Целта на кампания-
та на КЗд е да накара 
всички държавни инсти-
туции, министерства, 
хора, които са в публич-
ната сфера, да могат да 
осигурят достъпност на 
хората с увреждания, за-
щото никой не е застра-
хован от такова нещо и 
всеки може да допри-
несе по някакъв начин. 
Законодателно България 

стои много добре по от-
ношение на норматив-
ната уредба. Има добри 
закони, но трябва да има 
ефективност от тях.

Въпросът за осигу-
ряване на достъпност-
та на хората с увреж-
дания е много важен в 
България. Апелирам 
всички - институции, 
министерства, област-
ни управители, местна 

власт, кметове, граждан-
ски организации, да се 
включат в този процес, 
за да може да решаваме 
въпросите на хората с 
увреждания. Така те ще 
могат да участват в ико-
номиката на държавата, 
брутния вътрешен про-
дукт и всички в XXI век 
ще живеем един норма-
лен, социално-културен 
живот.

Апелирам държава и граждани да работят заедно за каузата
Баки Хюсеинов, зам.-председател на КЗД:

При връчването на музикални на-
гради 359 HipHop Awards 2018 изпъл-
нителите от група „СкандаУ“, които 
бяха отличени за Група на годината, 
се качиха на сцената на инвалидни 
колички. Те обясниха, че наградите са 
нещо важно за всеки артист, но има и 

по-важни неща. „Недостъпната среда 
е дискриминация. Ние се включваме 
в кампанията „достъпна България“ 
и искаме да призовем всички заедно 
да направим така, че хората с увреж-
дания да бъдат част от обществото“, 
заявиха Лъчо и Тото. 

СЪПРИЧАСТНоСТ

Част от подстъпите за хора в колички са доста стръмни
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Разговаря  
Цвета ИВАНОВА

- Г-н Лалов, опла-
квате се от малкия бю-
джет на общината. За 
какво ще ви стигнат 
5-те милиона лева за 
тази година?

- За малко неща. За-
дълженията на община-
та към хората са много, 
а средствата - малко. В 
града и селата живеят 
5500 души. Намалява 
населението, но дей-
ността ни се разширя-
ва, защото ни възлагат 
и нови услуги. Парите 
обаче остават същите. 
Например изравнител-
ната ни субсидия не е 
променяна от 5 години. 
Тя е 397 000 лв. Мини-
малната работна запла-
та бе увеличена, но това 

не е предвидено в тази 
субсидия. досега много 
от служителите имаха 
заплати от 460 лв., сега 
съм длъжен да ги на-
знача на 510 лв. Малко 
са и парите ни за ка-
питалови разходи, ава-
рийни ситуации, кул-
тура. Всъщност само 
капиталовите разходи 
са увеличени с 18 000 
лв. и вече са 273 000 
лв. За какво може да 
ни стигнат тези пари? 
За изкърпване на дуп-
ки по някоя пътна от-
сечка, на някой покрив 
на общинска сграда. В 
същото време всичко 
се увеличава - цената 
на електроенергията, 
строителните материа-
ли, хранителните про-
дукти, които купуваме 
за детските заведения, и 
т.н. Брегово е на риско-

во място - всяка пролет 
река Тимок приижда и 
залива брега и площи 
навътре. Преди години 
се разминахме на косъм 
от голямо наводнение.

- Получи ли общи-
ната в Брегово пари 
от последното разпре-
деление на средства от 
кабинета?

- Не. Във Видинска 
област такива средства 
получиха общините във 
Видин и Бойница. Ние 
се спасяваме сами.

- Как?
- С различни хватки! 

Пет-шест души от ад-
министрацията се пен-
сионират, а на тяхно 
място няма да назна-
чаваме нови. Така ще 
спестим пари за новите 
заплати. Но това е за 
сметка на останалите 
служители, защото те се 

натоварват с повече ра-
бота. Заедно с бюджета 
за 2018 г. общинският 
съвет утвърди и новата 
структура на общинска-
та администрация.

- Имате ли одобре-
ни проекти, по които 
започвате работа през 
2018 г.?

- да. Подписах дого-
вори за два проекта. С 
първия обновяваме 12 
улици в Брегово. Стой-
ността му е 1,6 млн. 
лв. С другия проект ре-
монтираме сградата на 
читалището. Той е за  
400 000 лв. донор ни е 
Програмата за разви-
тие на селските райо-
ни. Стартирахме проце-
дурата за избор на из-
пълнител и ако всичко 
върви гладко, започваме 
работа през пролетта.

- Общината от дъл-
ги години води дела 
със софийската строи-
телна фирма „Райко-
мерс“. Кой спечели?

- делото още не е 
приключило.  движи 
се между инстанции-
те вече 9 години. През 
2009 г. фирмата под-
мени довеждащия водо-
провод, който снабдява 
с вода много от селата 
на общината. Проектът 
е изпълнен, водопрово-
дът отдавна е предаден 
на ВиК - Видин, който 
го експлоатира и събира 
пари за водата. Но об-
щината не получава па-
рите си от фонда-донор, 
за да се разплати с из-
пълнителя. Той се бил 
отклонил от проекта, 
не го изпълнил точно. 
Много време и нерви 

загубихме и ние, и фир-
мата, но ефект няма.

- Какво решение би 
било най-удачно и за 
общината, и за изпъл-
нителя? Какво може 
да сложи край на тази 
съдебна сага?

- общината не може 
да даде близо милион и 
да приключи с делото. 
Щом не може от фонда, 
да ни помогне държа-
вата! да получим тези 
средства целево и да се 
разплатим! Но досега 
това не се случи. Иска-
ли сме такава помощ от 
всички правителства, 
но ни се отказва.

- Как близостта на 
Брегово до границата 
със Сърбия се отразя-
ва на живота в града 
и селата наоколо? В 
предишните години 
хората печелиха от 
нея. Сега как е?

- Преди години цъф-
теше крайграничната 
търговия. Най-големи 
печалби се реализираха 

по време на югоембар-
гото. Сега и помен няма 
от нея. Цените са израв-
нени и в двете страни 
и крайграничната тър-
говия изчезна. Няколко 
души от Брегово гледат 
възрастни хора в села-
та отвъд границата - в 
Сръбско, други извърш-
ват земеделска работа 
на парче. И при съседи-
те текат нездравослов-
ни процеси. В селата 
им са останали повече-
то стари хора, младите 
са на Запад. Много от 
големите къщи, които 
се построиха преди го-
дини, сега са под ключ. 

В цялата община Него-
тин има само едно сред-
но училище - като при 
нас. В селата няма учи-
лища, детски градини. 
демографската криза 
завлича и западната ни 
съседка. Така че грани-
цата тук ни става безпо-
лезна, ако разчитаме на 
нея за бизнес или друг 
обмен.

РЕГИоНИ

от седмица община 
Ямбол стартира дей-
ностите по обновяване 
на централните пар-
кови зони, намиращи 
се източно от пл. „ос-
вобождение“. „Цялата 
градинка в центъра е 
опасана със загражде-
ния, за да препятстват 
достъпа до обекта. Така 
осигуряваме нормална 
работа на строителя и 
гарантираме безопас-
ността на гражданите“, 
поясниха от админи-
страцията.

Модернизирането на 
централните паркови 
площи, източно от Бе-
зистена, между ул. „Г. 

Раковски“ и ул. „Тър-
говска“, е в изпълнение 
на дейностите по про-
ект „Устойчиво и ин-
тегрирано развитие на 
градската среда на об-
щина Ямбол“ по опера-
тивна програма „Регио-
ни в растеж 2014-2020“. 

Целта на ремонтни-
те дейности е даването 
на нов облик на този 
ключов район от цен-
тралната част на града 
и свързването му с об-
новените вече по друг 
европейски проект пе-
шеходни зони на пл. 
„освобождение“ (Бе-
зистен) и ул. „Г. Раков-
ски“ в града.

На фирмата изпъл-
нител е издадено раз-
решително за преми-
наване на тежка техни-
ка по ул. „Търговска“ 
- в участъка от улица 
„Преслав“ до площад 
„освобождение“ .  С 
оглед на това община 
Ямбол е изпратила уве-
домления до живеещи-
те в района, до собстве-
ниците и наемателите 
на търговски обекти 
и  админист ративни 
сгради с препоръка за 
стриктно спазване на 
правилата за движение 
и ограничаване до ми-
нимум влизането с ав-
томобили в района.

Инж. Милчо Лалов, кмет на община Брегово:

Принудени сме да оцеляваме с малък бюджет
Средствата за капиталови 
разходи никога не стигат

Започна обновяване на централната зона и парковете в Ямбол
По ПРоЕКТ

Инж. Мил-
ч о  Л а л о в  е 
кмет на об-
щина Брегово 
от 1999 г. Ро-
ден е в града, 
израснал е в 
него. По про-
фесия е  ин-
женер химик, 
но от 1987 г. 
не работи по 
специалност-
та си. Бил е 
з а м е с т н и к -
кмет на об-
щината. По-
знава пробле-
мите на града 
и хората, за-
щото продъл-
жава да жи-
вее сред тях.
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Поли ВАСИЛЕВА

общината в Лом обно-
ви една от старите къщи 
на ул. „Любен Караве-
лов“, която е нейна соб-
ственост, съобщиха от 
администрацията. Сме-
нена е изцяло визията й 
- ремонтиран е покривът, 
фасадите са топлоизоли-
рани и боядисани, смене-
на е дограмата, освежени 
са и помещенията вътре, 
купени са нови офис ме-
бели. Направена е и вер-
тикална планировка на 
двора. Финансирането на 
ремонта е осигурено от 
общинския бюджет.

В общинската къща 
се помещава Комисията 
за борба с противооб-
ществените прояви на 

малолетни и непълно-
летни лица. Там рабо-
тят 11 души, както и 8 
обществени възпитате-
ли. В сградата заседава 
и консултативен съвет по 
проблемите на децата и 
учениците с отрицателни 
прояви. досега всички 
те са работили в амор-
тизираните помещения 
на сградата. Подобре-

ните условия на труд по 
европейски стандарти 
са предпоставка за по-
висока ефективност на 
превенцията, надяват се 
служителите в институ-
циите.

обновената къща бе 
открита официално, като 
лентата преряза кметът 
на общината Пенка Пен-
кова. 

Лилия ЛОЗАНОВА

Увеличение на издаде-
ните разрешения за стро-
еж през последните две 
години отчита община 
Горна оряховица, което е 
знак за сериозно раздви-
жване в строителния сек-
тор. 114 строителни раз-
решения са издадени през 
миналата година, докато 
през 2016 г. те са били 93. 

„Изминалата 2017 г. 
беше доста по-активна от 
предходната по отноше-
ние на строителството. 
Идват и много граждани 
за информация, издаване 
и обработване на докумен-
ти и строителни книжа“, 

коментира главният архи-
тект на общината Аталия 
Братованова. 

освен в града актив-
ност по отношение на 
строителството има и в 
най-големите села в об-
щината - Първомайци и 
Поликраище. В с. Правда 
също са издадени разре-
шения за 4 къщи, коменти-
ра още арх. Братованова.

През 2017 г. строителни 
разрешения са издадени за 
саниране на 11 блока и оУ 
„отец Паисий“, както и за 
строителство и разшире-
ние на сладкарски цехове, 
автосервизи, цех за бетон-
ни изделия, на магазини 
и кафенета. Разрешение 
за изграждане на сервиз-

на база и търговска сгра-
да е издадено и на фирма 
„Скания“. обектът й ще 
бъде с близо 1600 кв. м 
разгъната площ. Разреше-
ния са издадени още за 
разширение на кабелни 
мрежи, кръговото кръсто-
вище в центъра на града, 
изграждане на канализа-
ционна мрежа, на елек-
тронносъобщителна мре-
жа на „Цифрови системи“ 
- Варна, както и за обекти 
за газификация в Горна 
оряховица и др., уточни-
ха от администрацията в 
града.

През изминалата година 
в експлоатация са въведе-
ни 56 обекта, докато през 
2016-а те са били 39. 

114 разрешения за строителство издадени 
в Горна Оряховица за миналата година

Въведени са в експлоатация 56 нови обекта

РЕГИоНИ

Николай АНТОНОВ

Златни апликации, 
сребърен средновековен 
потир и рядък гладиатор-
ски афиш са сред най-
интересните експонати 
на новата изложба „Сан-
дански от Праистория-
та до Средновековието“, 
подредена в Археологи-
ческия музей в Сандан-
ски.

Изложбата е експони-
рана в две от наскоро 
реновираните зали на 
музея. Представени са 
находки, обхващащи пе-
риода от новокаменната 
епоха до Средновекови-

ето, открити при проуч-
вания на археологически 
обекти на територията 
на община Сандански, 
включително праисто-

рическите селища край 
селата Ковачево и дамя-
ница, античния Партико-
полис и средновековната 
столица Мелник. 

Антропоморфни фи-
гури, бронзови лабри-
си, мраморна надгробна 
пластика, експонати от 
керамика, стъкло, сребро 

и злато, накити, антични 
и средновековни монети 
ще потопят посетителите 
в миналото на града и 
общината. Самостоятел-
ни витрини представят 
находките от по-богати-
те и интересни обекти в 
античния Партикополис 
- града, който се е на-
мирал под съвременния 
Сандански.

Работното заглавие 
на изложбата е „Кога-
то бъдещето се среща 
с древността“, поясни-
ха уредниците. Гостите 
на музея ще могат да се 
срещнат с миналото чрез 
магията на съвременните 
технологии. Чрез доба-

вена реалност са пред-
ставени древни занаяти. 
Легендарният тракиец 
Спартак, вожд на роби-
те, които умряха свобод-
ни, разказва за живота 
и борбата си. Подготве-
ни са и други изненади. 
Така посетителите могат 
да се насладят на експо-
зицията, представяща по 
иновативен начин цен-
ни експонати от древ-
ната история на южния 
български град, който се 
утвърждава като цело-
годишна туристическа 
дестинация и посреща 
много гости от страната 
и чужбина през всички 
сезони.

„Значението на турис-
тическата индустрия за 
икономиката на всяка 
от държавите - членки 
на ЕС, както и за наши-
те съседи от Западните 
Балкани и Турция, е го-
лямо“, коментира кметът 
на Банско Георги Иконо-
мов по време на участие-
то си в срещата на висо-
ко ниво на министрите 
на туризма на държавите 

- членки на ЕС, както и 
на държавите от Запад-
ните Балкани и Турция. 
десет на сто от брутния 
вътрешен продукт на ЕС 
се формира с приходи от 
този сектор. Паралелно 
с търсенето на варианти 
за растеж на приходите 
в туризма в ЕС е важно 
да върви дискусия и съз-
даване на мерки за подо-
бряване на сигурността 
на пътуващите в съвре-
менната геополитическа 
обстановка, дискусия за 
значимостта от сътруд-
ничество и постигане 
на устойчивост. „още 
преди повече от три го-
дини при разговори с 
мои колеги - кметове от 
Гърция и Македония, 
представих своята идея 
за изработването на общ 
туристически продукт, 

обхващащ географската 
област Македония и ис-
торическите и природ-
ните забележителности 
на нейна територия, ко-
ито биха били любопит-
ни за далечните източни 
пазари“, допълни Георги 
Икономов. Той изрази 
увереност, че е поставил 
правилните въпроси за 
интеграцията на Запад-
ните Балкани и Турция 
на туристическата карта 
на Европа. още повече 
че съвместните турис-
тически продукти имат 
своето пряко въздейст-
вие за интеграцията и 
подобряването на свър-
заността, за проспери-
тета и мира в региона, 
категоричен бе кметът 
на община Банско. 

Още по темата на 
стр. 17

Ценни археологически находки представят в Сандански

Трябва да търсим варианти за 
растеж на приходите в туризма Обновиха порутена къща в Лом

общИНСКА СобСТВЕНоСТ

Георги Икономов, кмет на Банско:
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100-годишна уникална 
сграда в град Батанов-
ци, Пернишко, се руши 
и разграбва. Това е би-
вшата фабрика „Струма“, 
която се намира до жп 
линията София - Кулата. 
Тя е изградена изцяло от 
дървена конструкция и с 
тухлени стени. Покривът 
й е частично разрушен, 
което влияе на цялата 
постройка. 

Чертежи, съхранява-
ни в държавния архив 
в Перник, свидетелст-
ват за авторство на про-
екта на голямото име в 
българската архитектура 
Георги Фингов, проекти-
рал много обществени, 
училищни и жилищни 
сгради главно в София и 
в Пловдив. Строителният 
феномен е оценен от Ка-
марата на архитектите в 
България, която е готова 
да спаси сградата. Не-
преодолима бариера оба-
че е неизяснената соб-
ственост. 

Четириетажното про-
изводствено здание не 
се води ничия собстве-
ност. Не е и паметник на 
културата. Инициативен 
комитет от Батановци на-
стоява за изясняване на 
неговия статут и съхра-
няването му.

Жителите разпро с -
траниха петиция за за-
пазване, реставриране 

и признаване на старата 
тухлена фабрика за ар-
хитектурен паметник на 
културата. Вече около 
600 души са подкрепили 
с подписите си инициа-
тивата. 

Претенции за собстве-
ност на сградата имат 
частни лица, но те не 
могат да покажат доку-
менти. Междувремен-
но стана ясно, че през 
1998 г. собствениците са 
обезщетени, а областната 
администрация няма до-
кументи, че постройката 
е техен актив.

Историята 
според архива
Възникването на ке-

рамичната фабриката 
„Струма“ води началото 
си от малка керемиде-
но-тухларна фабрика на 
трима жители на тога-
вашното село Батанов-
ци. По данни на дър-
жавния архив в Перник 
през 1913 г. те прехвър-
лили целия си инвентар 
на Балканско търгов-
ско-индустриално дру-
жество - София, което 
впоследствие учредило 
на 16 декември 1914 г. 
акционерно дружество 
за керамични изделия 
„Струма“ със седалище в 
София. Новите акционе-
ри подготвили планове за 

строителство на голяма 
фабрика, но поради Бал-
канската война строежът 
бил отложен.

През 1918 г. била про-
изведена първата пар-
тида керемиди. Строеж-
ът на сградата продъл-
жил и през 1921-1922 
г. Фабриката произвеж-
да ла  годишно  около   
1 000 000 керемиди и 
500 000 броя тухли за 
вътрешния пазар. Пред-
метът на дейност включ-
вал и производство на 
тротоарни плочки и тръ-
би. Главен акционер бил 
Калин Балабанов, който 

притежавал предприяти-
ето до национализацията 
му на 23 декември 1947 г.

Под сградата има ту-
нел, по който се е стига-
ло до близка кариера за 
глина. Изходите му са за-
трупани, но реално туне-
лът с релсовите линии до 
находищата съществува 
и в момента и той също 
би могъл да се превърне 
в атракция, твърдят спе-
циалисти.

Сградата бе оценена 
по достойнство от Ка-
марата на архитектите в 
България. организаци-
ята направи 3D лазерно 
сканиране на зданието, 
което позволи да бъдат 
изработени чертежи на 
актуалното му състояние. 

Начинанието бе осъ-

ществено с генерално-
то спонсорство на во-
деща австрийска фирма 
за производство на тух-
ли, чиито специалисти 
бяха силно впечатлени 
от зданието. Тридесет 
архитекти, студенти и за-
интересовани граждани 
присъстваха на процеду-
рата по заснемане.

Според направената 
оценка сградата може да 
бъде възстановена. Въ-
преки компрометираната 
на места конструкция и 
становището на общин-
ските власти, че е опас-
на, тя е изключително 
здрава и надеждна, въз-
можно е да се рехаби-
литира и да се използва 
впоследствие, уверяват 
архитектите. 

Архитектурен шедьовър в Батановци се руши
Неизяснената собственост на бившата фабрика „Струма“ бави спасителните действия 

Рухна масивна ту -
хлена ограда на хасков-
ската Професионална 
гимназия по дървообра-
ботване и строителство 
„Цар Иван Асен II“. За 
щастие при инциден-
та е нямало пострадали 
минувачи. Сигнали, че 
оградата на футболното 
игрище зад общежития-
та е опасна, са подавали 
многократно съседите 
на училището. По ду-
мите им, тухленият зид, 
който е ремонтиран със 
средства от фондация 
„димитър Бербатов“, е 

направен некачествено. 
Изградили са го, без да 
направят дренаж, водата 
се събира и пробива от-
долу и затова се е стиг-
нало до падането му.

от  гимназият а  с а 
сформирали комисия, 
която, след като е огле-
дала оградата, е решила, 
че работата е сериозна и 
не може да бъде извър-
шена от училището, тъй 
като трябва да се правят 
подпорни стени.

Последно преди ме-
сец се е водила препи-
ска между училището и 

общината. от гимнази-
ята не са сигурни дали 
оградата е строена заед-
но с футболните игрища 
по проект на фондаци-
ята, или е заварена от 
преди това.

Р ъ ко в од с т в ото  н а 
училището припомня, 
че от август 2016 г. гим-
назията е общинска соб-
ственост и ремонтът на 
стената би следвало да 
бъде поет от кметство-

то. от общинска адми-
нистрация заявяват, че 
ще направят проверка 
за изясняване на слу-
чая. Ще изискаме ця-
лата строителна доку-
ментация, за това вече 
има издадена заповед на 
кмета на Хасково добри 
Беливанов. Ще се нало-
жи ново проектиране и 
изграждане на рухна-
лия участък. За сметка 
на общината ще бъде 

изградена оградата на-
ново, за което ще бъде 
обявена обществена по-
ръчка, посочи зам.-кме-
тът Велин Балкански. 
Според работниците по 
строителните дейности 
в общинското предприя-
тие „Екопрогрес“, които 
събориха и остатъка от 
35-метровата паянто-
ва ограда, не е спазена 
никаква логика, нито 
пък технически норми 
за издигането на подоб-
но съоръжение. „Това са 
кубици с пръст, които 
само бетон от горе до 
долу може да задържи. 
Тези тухли, наредени по 
този начин, и за инте-
риорна стена вкъщи не 
стават, на шега описват 
строителите безумието, 
сътворено край учили-
щето.

Според тях срутване-
то на външната ограда 
на съоръжението е било 
въпрос на време, а само 
късметът е причината 
да няма пострадали.

Падна ограда на училище, подозират 
некачествен ремонт

В ХАСКоВо
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 Китай е сред основ-
ните пазари за Европа, 
особено в сектор тури-
зъм. Това заяви министъ-
рът на туризма Николина 
Ангелкова на брифинг 
преди  не форма лнат а 
среща на министрите на 
туризма от ЕС, Турция 
и Западните Балкани. 
2018-а е Годината на ЕС 
- Китай и трябва да се 
знае, че повече от 180 
000 000 китайци пътуват. 
Затова се работи активно 
за откриване на директна 
авиолиния от България 
до Китай. Ще привлича-
ме китайските туристи 
с обединени усилия на 
страните от Балканите. 
Със Сърбия, Турция и 

Румъния можем да пред-
лагаме общи туристи-
чески пакети, каза ми-
нистърът. Тя подчерта, 
че преговорите с Пекин 
са започнали след сре-
щата 16+1 на премиера 
Борисов с китайския му 
колега в Будапеща през 
2017 г. 

В момента се водят 
разговори, но предстои 
много работа, за да може 
една такава линия да 
бъде реализирана, каза 
Ангелкова. Тя изрази на-
дежда, че по време на 
втората половина на тази 
година, когато сме дома-
кини на форума 16+1, ще 
има по-голяма конкрети-
ка. „По време на срещата 

ми с министъра на Хър-
ватска той направи пред-
ложение да се включим 
към техните съвместни 
пакети, които изготвят 
със Словакия. Със си-
гурност ще го направим, 
готвим такива и с Тур-
ция, Гърция и Румъния“, 

разясни ресорният ми-
нистър. Според нея това 
е един от начините да се 
привлекат допълнително 
китайски туристи. По-
голямата част от деле-
гатите са се фокусирали 
върху възможностите за 
създаване на условия, ко-

ито да подобрят качест-
вото на туристическия 
продукт. „Най-вече усло-
вия, които да регулират 
т.нар. платформи като 
Airbnb. Също така да се 
създаде допълнителна 
свързаност в региона не 
само между отделните 
столици“, уточни Ангел-
кова.

Коментирана е и те-
мата за интеграцията на 
Турция, както и създава-
нето на съвместни про-
дукти с далечни пазари. 
„очакваме и тази година 
да имаме ръст от турски 
туристи не само през зи-
мата, но и през лятото, а 
и целогодишно. Повече 
от 636 000 чуждестранни 
турски туристи са посе-
тили страната. Турция е 
наш съсед, добър и ва-
жен партньор както за 
икономиката на нашата 
страна, така и за други 
секторни политики, кои-
то правителството води“, 
каза още министърът. 

ФоРУМ

Създаваме общ маршрут за китайски 
туристи на Балканите
Страната ни работи интензивно за директна 
авиолиния между София и Пекин

Как туризмът да се развива устойчиво и да бъде двигател 
за икономиките в Европа и региона, обсъждаха ресорните 
министри на неформална среща в София. Събитието бе от 
най-високия клас А в календара на Българското председател-
ство на Съвета на Европейския съюз. Домакин на събитие-
то бе българският министър на туризма Николина Ангел-
кова. Във форума участваха еврокомисарят по вътрешния 
пазар, промишлеността, предприемачеството и малките и 
средните предприятия Елжбета Биенковска, генералният 
секретар на Световната организация по туризъм към ООН 
Зураб Пололикашвили, министри на туризма от ЕС 28, от 
Балканите и представители на бизнеса. Делегатите обсъди-
ха няколко теми: политиките на Съюза в туризма, сигурнос-
тта и възможностите за сътрудничество в сектора между 
Европа и Китай и ролята на туризма като фактор за иконо-
мически растеж и регионална интеграция.

Без транспорт, лети-
ща и инфраструктура 
не можем да привли-

чаме и посрещаме по-
вече туристи в дадена 
страна. Това каза евро-

комисарят по вътрешен 
пазар, индустрия, пре-
дприемачество и малки 

и средни предприятия 
Елжбета Биенковска на 
пресконференция след 
неформалната среща на 
министрите на туризма. 
„Предизвикателствата 
си остават едни и същи, 
но в контекста на след-
ващата финансова рамка 
е още по-важно да се 
обсъждат теми като ци-
фровизацията, уменията, 
рекламата. Преди месец 
стартирахме Европей-
ската година на туризма 
Европа - Китай и зна-
чението на България и 
региона“, коментира Би-
енковска. Тя уточни, че 
се обсъжда многогодиш-
ната финансова рамка. 
„Европейската комисия 
предостави основните 
насоки преди около една 
година за това как да се 
използват различни из-
точници на европейско 
финансиране за туризъм, 

защото нямаме отделен 
фонд. Апелираме към 
държавите членки по-
тенциалът на отрасъла 
да бъде обсъждан, за да 
може той да се финан-
сира по линия на след-
ващата многогодишна 
финансова рамка. Най-
важно е да се говори за 
нивото на обезпечаване, 
тъй като туризмът е мно-
го широк отрасъл. освен 
това той има влияние и 
върху други сектори и 
брънки по веригата на 
добавената стойност - 
допълни тя. - другият 
въпрос е устойчивост-
та на туризма. В някои 
градове хората просто 
не искат повече туристи 
и затова трябва да бъ-
дат рекламирани и други 
дестинации, които не са 
толкова познати, както 
са столиците. Трябва да 
споменем и Брекзит в 

този контекст. Ще стиг-
нем до успешни реше-
ния и ще можем да на-
сочим усилията точно в 
онези пунктове на тури-
зма, където въздействи-
ето ще бъде най-силно“, 
каза още еврокомисарят.

Генералният секретар 
на Световната органи-
зация по туризъм към 
ооН Зураб Пололикаш-
вили каза, че е важно да 
се говори за туризма по 
време на председател-
ството. „Вече има нови 
идеи как да си сътрудни-
чим. Имаме възможност 
да обсъдим как ще се 
развива отрасълът и как 
да се постигне възможно 
най-високо качество в 
епохата на цифровиза-
цията. Тук сме да ока-
жем пълна подкрепа и 
да помислим как ще ра-
ботим оттук нататък“, 
категоричен бе той.

Елжбета Биенковска, еврокомисар по вътрешен пазар, индустрия, предприемачество и малки и средни предприятия:

Без транспорт и инфраструктура не можем да привличаме чуждестранни гости

Българският министър на туризма Николина Ангелкова, еврокомисарят по вътрешен пазар, 
индустрия, предприемачество и малки и средни предприятия Елжбета Биенковска и гене-
ралният секретар на Световната организация по туризъм към ООН Зураб Пололикашвили
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Има необходимост от 
спешно реализиране на 
предложените от Асоци-
ацията на организациите 
на българските работо-
датели реформи в сек-
тор енергетика. Зад това 
становище се обединиха 
членовете на Национал-
ния съвет на Асоциация-
та на индустриалния ка-
питал в България (АИКБ) 
по време на заседанието 

си. Сред най-спешните 
мерки са санкционира-
нето на нелоялните тър-
говски практики, пре-
кратяване или предого-
варяне на договорите с 
американските централи. 
Необходимо е също така 
спешно излизане на бор-
сата на ВЕИ, когенерации 
и обезпечаване на допла-
щанията чрез договори 
за разлики, както и под-

ходящи продукти, които 
да се търгуват на борсата. 
В случай че поетапното 
изпълнение на предложе-
ните мерки не стартира 
до 21 февруари 2018 го-
дина, НС на АИКБ въз-
ложи на председателя на 
асоциацията Васил Велев 
да стартира преговори 
с представителните на 
национално равнище ра-
ботодателски организа-

ции за подновяване на 
искането за оставка на 
ресорния министър. По 
време на заседанието още 
веднъж беше заявена и 
готовността за провеж-
дане на протест срещу 
повишението на цената 
на електроенергията в 
края на месеца. Ръковод-
ството на АИКБ изрази 
и подкрепата си за изме-
ненията на приетия на 
първо четене законопро-
ект на Закона за трудова-
та миграция и трудовата 
мобилност. По думите 
на председателя на асо-
циацията Васил Велев, 
процесите по трудова 

миграция трябва да се 
анализират и управляват, 
а не да се отричат. Рабо-
тодателската организация 
отчете сериозен недостиг 
на квалифицирани работ-
ници вследствие на голе-
мия брой пенсиониращи 
се лица и все по-малкия 
брой младежи, които за-
вършват средно образова-
ние. Необходимостта от 
облекчаване на достъпа 
до работа в България е 
крайно наложителен, тъй 
като се очаква в средно-
срочен план тази тенден-
ция да продължи.

На заседанието бе при-
ета и позиция на АИКБ 

относно дефиницията за 
малки и средни предпри-
ятия, определена от ЕС 
и възприета в Закона за 
малки и средни предпри-
ятия у нас. Сред пред-
ложенията, които АИКБ 
ще отправи с искане за 
корекция в дефиниция-
та, са да се предприемат 
мерки за актуализиране 
на прага, както и да се 
даде възможност компа-
ниите сами да избират 
по кои два от трите ко-
личествени изисквания 
да се дефинират. Това са 
среден брой служители, 
нетен оборот и обща сума 
на баланса.

На Международното 
туристическо изложение 
EMITT 2018 в Истанбул 
представители на компа-
нията Pestana са прояви-
ли интерес към малката 
родопска община Мине-
рални бани. Тя е извест-
на с лековитите си изво-

ри, близки по качество на 
водата с тези в Карлови 
Вари.

През последните годи-
ни португалската суперз-
везда бележи успехи и 
на бизнес фронта. Ком-
панията Pestana, която 
управлява хотелите, при-
надлежащи на играча на 
„лос галактикос“, обяви 
откриването на нов такъв 
в един от най-големите 
градове в Мароко - Ма-
ракеш. Сградата ще от-
вори врати за гости през 
2019-а. 

Съвместният бранд 
Pestana CR7 започва 
много успешно, а след 
отварянето на първите 
два хотела, собственост 
на Роналдо - в Мадейра 
и Лисабон, туроперато-
рите отчитат туристи-
чески бум. Кристиано 
последва примера на 
други звезди от спорта, 
които инвестират в хо-
телиерския бизнес, като 
Анди Мъри, Гари Невил 
и Райън Гигс. Амбициите 
на португалеца обаче са 
за пробив на световния 

пазар. Затова интересът 
към възможностите за 
изграждане на СПА ком-
плекс в Минерални бани, 
проявен от Pestana, е по-
вече от добър знак.

Преди десетина го-
дина Христо Стоичков 
също имаше идея да ин-
вестира в база за подго-
товка и възстановяване 
на млади футболисти в 
курортната община в Ро-
допите. Идеята му обаче 
не получи подкрепа и той 
впоследствие я реализи-
ра в Етрополе. Надяваме 

се този път да не пропус-
нем своя шанс с Кристи-
ано Роналдо, коментира 

кметът на община Ми-
нерални бани Мюмюн 
Искендер.

ИКоНоМИКА

Искат санкции срещу нелоялните търговски практики и 
прекратяване на договорите с американските централи

Американската ком-
пания „Сенсата Техно-
лоджис“ открива трети 
завод у нас. Инвестици-
ята е за 100 млн. лв., съ-
общи архитект Любомир 
Станиславов, изпълните-
лен директор на Аутомо-
тив клъстър - България.

Компанията сега има 
два завода в България - в 
Ботевград и в Пловдив, 
както и централен и раз-
воен център в София. Тя 
произвежда сензори за 
спирачните и горивните 

системи на автомобили, 
както и електрозащитни 
и сензорни устройства 
с приложение в автомо-
билната индустрия, са-
молетостроенето, строи-
телната техника и др.

„Сенсата“ има и тесто-
ва лаборатория в София, 
в която работят 100 ин-
женери и техници в об-
ластта на изпитанията за 
издръжливост, развойна-
та дейност, разработката 
на оборудване за техно-
логиите на компанията.

В България 140 фирми 
произвеждат авточасти 
за световни марки авто-
мобили. Секторът осигу-
рява 40 000 работни мес-
та, а оборотът на компа-
ниите достига 3,5 млрд. 
евро. Инвестициите в 
автомобилния сектор у 
нас през последните го-
дини са близо 800 млн. 
лв. Автомобилната ин-
дустрия е сред най-бързо 
развиващите се сектори 
в страната, уточнява арх. 
Станиславов. 

ИНТЕРЕС

Асоциацията на орга-
низациите на български-
те работодатели (АоБР) 
е силно притеснена от 
това, че прехвърлянето 
на дружествени дялови и 
фирми остава блокирано 
повече от месец, без да 
се вземат мерки за нор-
мализиране на процеса. 
В декларация четирите 
съюза напомнят, че на-
прежението продължава 
от края на миналата го-
дина, когато влязоха в 
сила промени в Търгов-
ския закон. Става дума 
за забраната за прехвър-
ляне на компания, която 

има неизплатени изис-
куеми заплати и осигу-
ровки и обезщетения, с 
която трябваше да пре-
крати прехвърлянето на 
задлъжнели фирми на 
безимотни фигуранти. 
Според работодателски-
те съюзи обаче измене-
нията са ярък пример за 
законотворчество под на-
тиск и демонстрират на-
гледно какви са послед-
ствията от изменения в 
законодателството без 
пълноценна и обективна 
оценка на въздействието 
и без отчитане на пози-
циите на заинтересова-

ните страни. Блокирана-
та възможност за прех-
върляне на дружествени 
дялове и предприятия 
поставя под съмнение 
декларираните от стра-
на на правителството 
и Народното събрание 
усилия за намаляване 
на административната 
тежест, пишат работода-
телските организации. 
Те напомнят, че преди 
години под синдикален 
натиск беше кримина-
лизирано недекларира-
нето на осигурителни 
плащания, но до този 
момент няма нито един 
осъден работодател. По-
добен ще е резултатът и 
от промените в Търгов-
ския закон - неясни пол-
зи, но видими негативи, 
прогнозира асоциацията 
и настоява за спешно на-
миране на администра-
тивни и правни механи-
зми за нормализиране на 
работата на Търговския 
регистър. 

РАбоТоДАТЕлИ: 

Законови промени блокират сделките 
по прехвърляне и продажба на фирми

Кристиано Роналдо проучва община Минерални бани за инвестиции

Индустриалците настояват за спешни 
реформи в енергетиката

Американската „Сенсата Технолоджис“ 
открива третия си завод у нас
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България, Малайзия, 
Бахрейн, Ангола и Па-
рагвай получиха финан-
сиране по съвместен про-
ект на ооН чрез програ-
ма „Хабитат“ за просле-
дяване на интегрираните 
инвестиции в градовете 
и жилищната политика. 
Това стана ясно по вре-
ме на първата съвместна 
среща на участващите 
държави и партньори в 
проекта „Укрепване на 
капацитета на национал-
ните и местните власти 
за формулиране и прила-
гане на жилищни поли-
тики и стратегии“, в коя-
то участва и зам.-минис-
търът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството деница Николо-
ва. Срещата се състоя 
в рамките на деветото 
издание на Световния 
градски форум в Куала 
Лумпур, Малайзия. На 
нея бе представен проек-
тът, както и работен план 
за осъществяване на дей-
ности през следващите 2 
години, какъвто е срокът 
за изпълнението му.

Зам.-министър деница 
Николова изказа своите 
благодарности към пред-
ставителите на програ-

ма „Хабитат“ на ооН за 
включването на България 
в проекта за укрепване 
на капацитета на нацио-
налните и местните вла-
сти, които да могат да 
формулират и прилагат 
интегрираните градски 
стратегии и в частност 
жилищна политика в 
подкрепа на изпълнение-
то на целите за устойчи-
во развитие. „Темата за 
жилищното осигуряване 
трябва да бъде призната 
като един от основните 
приоритети в градското 

развитие“, отбеляза Ни-
колова. Тя акцентира, че 
за МРРБ приоритетни са 
интегрираното градско 
развитие, децентрализа-
цията и жилищната по-
литика. Зам.-министър 
Николова представи пред 
участниците на форума 
спецификите на жилищ-
ния сектор в България и 
посочи, че 96% от соб-
ствеността у нас е част-
на. Презентира и изпъл-
нението на програмата 
за енергийна ефектив-
ност на многофамилни 

жилищни сгради, в коя-
то България инвестира  
1 млрд. евро от държав-
ния бюджет. В допъл-
нение - над 200 млн. 
евро са средствата, ко-
ито са предоставени от 
оП „Региони в растеж“ 
в подкрепа на мерките за 
постигане на по-висока 
енергийна ефективност. 
С изпълнението на дей-
ностите по проекта се 
очаква да се даде въз-
можност чрез анализи, 
обмяна на опит и добри 
практики да се създадат 

модели за успешно над-
граждане на постигнати-
те резултати в градското 
развитие и жилищната 
политика. В хода на из-

пълнението „Хабитат“ 
ще предостави външна 
експертиза, която да до-
принесе за успешното 
реализиране на проекта.

СТРАТЕГИИ

България и Малайзия с финансови инжекции за жилищно строителство

Заме стник-минис -
търът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството деница Николова 
проведе среща с г-н Ро-
лан Сох, пълномощник 
на почетния консул на 
Република България в 
Малайзия. Те обсъдиха 
възможностите за задъл-
бочаване на двустран-
ните отношения между 
държавите. Зам.-минис-
тър Николова запозна г-н 
Сох с работата на МРРБ, 
основните акценти от 
управленската програма 
на правителството и при-
оритетите на България 
като председател на Съ-
вета на ЕС. 

Ролан Сох информира, 
че Малайзия става все 
по-предпочитана държа-
ва за туристи от Европа, 
в това число и България. 
Той обърна внимание на 
големия потенциал на 
България по отношение 
на привличането на ту-
ристи от Азия, в част-
ност Китай, но посочи 

необходимостта от съз-
даване на специфичен 
туристически продукт, 
съобразен изцяло с пред-
почитанията на този тип 
посетители.

Зам.-министър Нико-
лова участва и в кръгла 
маса на високо ниво на 
тема „Иновативно упра-
вление за приобщаващи 
градове“, която е част от 
програмата на деветото 
издание на Световния 
градски форум на ооН в 
Малайзия. В рамките на 
форума Николова посе-
ти и изложение, където 
бяха представени част от 
големи инфраструктурни 
проекти, които предстоят 
да се реализират в Ма-
лайзия и региона. Сред 
тях са нови жилищни и 
офис центрове, систе-
ми за интелигентен пуб-
личен транспорт, мерки 
за опазване на околната 
среда и др. Тя се запоз-
на и с модел на публич-
но-частно партньорство 
при реализацията на ма-

щабни инфраструктур-
ни проекти. Един от тях 
е проект за изграждане 
на скоростно жп трасе 
между Сингапур и Ма-

лайзия, както и с опита 
на малайзийските ком-
пании при продажбата и 
управлението на бизнес 
и жилищни сгради.

България, Малайзия, Бахрейн, Ангола и Парагвай 
получиха финансиране по съвместен проект

ООН подкрепи програма „Хабитат“ за жилищната политика 
и инвестиции в градска среда

Програмата на организацията на обединени-
те нации (UN-Habitat) насърчава устойчивото 
развитие на населените места и устойчивото 
градско развитие чрез разработване на поли-
тики, изграждане на капацитет, генериране на 
знания и укрепване на партньорствата между 
правителствата и гражданското общество. Про-
грамата има и за цел да популяризира социално 
и екологично устойчиви градове.

МИСИЯТА

Зам.–министър Деница Николова участва в кръгла маса, 
посветена на иновативните модели за управление

Зам.-министър Николова се разписа на стената на 
форума за жилищни стратегии и политики с послани-
ето „За интелигентни и устойчиви градове”
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Усещането за връзка с при-
родата и света отвъд стените, 
които ни заобикалят, е въз-
можно, ако правилно подбе-
рем материалите в интериора. 
Вероятно затова камъкът все 
по-често намира своето място 
в обзавеждането на съвремен-
ните жилища. декоративният 
камък е една от най-практич-
ните настилки, но перфектно 
стои и върху стени и други 
плоскости в различните по-
мещения. Не е нужно да сте 
посветени в тънкостите на 
фън шуй, за да повярвате, че 
комбинацията камък и вода 

е една от най-хармонични-
те. Затова приложението на 
въпросния материал е много 
предпочитано за бани и СПА 
зони у дома. Той е издръжлив, 
екологично чист и не задържа 
влага, мухъл и гъбички, което 
го прави абсолютно подходящ 
за помещения, в които има 
наличие на повече влага. Не е 
претенциозен от гледна точка 
на поддържане, за сметка на 
това пък е дълговечен.

С поставянето на камък по 
стените и/или подовете ще 
добавите натурален, „земен“ 
нюанс на всяка баня. Камъкът 
перфектно се съчетава с плос-

кости с дървени текстури, като 
това внася лека винтидж нотка 
на помещението. Най-разпрос-
транените камъни, които се 
използват в дизайнерския ин-
териор, са варовик, пясъчник 
и гнайс. Въпрос на предпо-
читания е кой точно да бъде 
вашият фаворит.

Ако направите избор на та-
къв материал за пространство-
то под и около душа и ваната, 
дизайнери съветват да осигу-

рите добро осветление в зона-
та, което да подчертава тексту-
рата на природния камък.

огледало на стена, съседна 
на каменната, също е ефектно 
решение заради отражението 
на естествения материал в 
него. Както и да са аранжи-
рани камъните в интериора, 
добавят усещането за връз-
ка с природата и внушават 
чувството за стабилност у 
обитателите. другото им дос-
тойнство е, че запазват своя 
външен вид с годините, без да 
се променят и да губят от кра-
сотата си. 

ИНТЕРИоР

Материалът има значение!

Комбинацията на камък и вода превръща 
банята в истинска зона за релакс
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дубай вече има нова кула 
рекордьор - това е блестящият 
златен 75-етажен хотел Gevora 
Hotel, който отвори врати пре-
ди дни. Новият първенец по 
височина се намира на прос-
торното авеню „Шейх Зайед“. 
Кулата счупи само с един метър 
рекорда на съседния до него 
355-метров хотел от верига-
та Marriott, който навремето 
надвиши впечатляващите 333 
метра на друг хотел в кварта-
ла - Rose Rayhaan от веригата 
Rotana.

Gevora Hotel е висок 356 
метра. Цялата сграда, вклю-
чително входът и фоайетата, е 
обсипана със злато. Разполага 
с 528 стаи, четири ресторанта, 
плувен басейн, луксозни СПА 
помещения, спортен салон, 
здравен клуб и джакузи. 

В дубай вече се намира най-
високият небостъргач в света - 
„Бурдж Халифа“, издигащ се на 
828 метра. Строителството му 
започва през 2004 и приключва 
през 2010 г. Сградата е част от 
новоизградения комплекс „да-
унтаун дубай“, разположен в 
близост до главния търговски 
квартал на града. Проектът 
е изготвен от американското 
бюро Скидмор, оуингс и Ме-
рил, като главен архитект е 
Ейдриън Смит, а главен кон-

структор - Уилям Бейкър. Из-
пълнител е южнокорейската 
компания „Самсунг“. общата 
стойност на „Бурдж Халифа“ 
е около 1,5 млрд. долара, а на 
целия комплекс „даунтаун ду-
бай“ - 20 млрд. долара. 

Сега емирството се впуска в 
изграждането на още по-висока 
сграда, чиито размери засега се 
пазят в тайна.

Само за две десетилетия гра-
дът държава успя да се пре-
върне в първокласна световна 
дестинация. През 2017 г. той 
посрещна рекордните 15,8 млн. 
посетители, или с 6,2 на сто по-
вече в сравнение с предходната 
година. 

ЕКСТЕРИоР

Дубай подобри рекорда си 
за най-висок хотел
Обсипаната в злато 356– метрова сграда Gevora Hotel 
вече посреща първите си гости
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Пловдив, ул. „11 август”  № 5 
рекламен офис: 032/634 655, www.katrafm.com

Седмичен хороскоп за периода 19 - 25 февруари

Представителите 
на тази зодия могат 
да се надяват на де-
лови успех. Трябва 
обаче да направят 
план за действие и да 
го следват без откло-
нения. Задачите ви 
са прекалено много 
и без строга дисци-
плина няма да успе-

ете да се справите. 
Бъдете внимателни 
при работа с доку-
менти! В бързината 
едно недоглеждане 
може да ви създаде 
сериозни проблеми. 
Не е зле да активи-
зирате и колегите си. 
Наложете им вашето 
темпо!

Делови 
успех

Преследват ви не-
сполуки от личен 
и професионален 
характер.  Губите 
вещи, пари и пози-
ции в бизнеса. Не 
обвинявайте други-
те за това! Помис-
лете къде грешите 
и се коригирайте! 
Избягвайте конфли-

ктите, точно сега не 
е моментът за изя-
сняване. Задачата 
ви е да стабилизи-
рате позициите си, 
за да не пропилеете 
вече постигнатото. 
Търсете съмишле-
ници и партньори, 
за да преодолеете 
кризата! 

Помислете къде 
бъркате

Чувствате  се  в 
кондиция. Напред-
вате с успех по ва-
жен проект и вече 
планирате следва-
щи задачи. Поста-
райте се навреме да 
ги обезпечите фи-
нансово! Периодът 
е добър за теглене 
на кредит. Вложе-

ното сега ще ви се 
върне скоро с голя-
ма печалба, затова 
рискувайте! Не е 
зле да помислите и 
за разширяване на 
екипа си. Чака ви 
толкова работа, че 
едва ли ще се спра-
вите с наличните 
сили.

Увеличете
екипа

А к т и в н и  с т е , 
имате куп плано-
ве, които искате да 
реализирате. Бъде-
те готови обаче за 
пречки и удари! Ус-
тремени в работата 
си, не забелязвате 
интригите и уда-
рите, които конку-
ренти готвят срещу 

вас.  Ако вземете 
мерки бързо, има-
те сили да ги пари-
рате. Не се откло-
нявайте от целите, 
които сами сте си 
поставили! Въпрос 
на време е да ги ре-
ализирате. очаква 
ви финансова спо-
лука.

Имате готов про-
ект, но одобрение-
то му ви сблъсква 
с административни 
пречки. Не се гневе-
те, оставете всичко 
на времето! Нещата 
ще се подредят по-
добре, отколкото сте 
очаквали. Не всяко 
забавяне  е  лошо. 

Търпението е добро-
детел, на която има-
те още много да се 
учите. Търсете емо-
ционален баланс! 
Вземете си кратка 
почивка, ако може 
да си я позволите! 
Животът не е само 
бизне с ,  задачи  и 
срокове.

Проявете 
търпение

С е г а  е  ва ш е то 
време  за  работ а . 
Имате делови пла-
нове, които ще ре-
ализирате с лекота. 
Само трябва да из-
пълнявате задачи-
те си педантично. 
Не поемайте нови 
ангажименти, пре-
ди да сте приклю-

чили нещо започна-
то! Прибързаността 
може да ви доведе 
до конфликти с хо-
рата, с които рабо-
тите. Пазете здра-
вето си! давайте си 
време и за почивка! 
Получавате дълго 
чакана вест, която 
ще ви зарадва.

Получавате 
добра вест

Представителите 
на зодията ще бъдат 
неприятно изнена-
дани от хода на съ-
битията. Налага се 
да промените пла-
новете си и дори да 
се откажете от ня-
кои от тях. Вината 
е изцяло ваша. Под-
вели сте с празни 

обещания партньо-
ри и съдружници 
и сега те логично 
се оттеглят от общ 
проект. Негативите 
падат върху раме-
нете ви. Направете 
си нужните изводи, 
платете за грешките 
и продължете на-
пред!

Плащате 
грешките си

Задават се финан-
сови проблеми, ко-
ито ще ви изнервят 
максимално. Вмес-
то да се ядосвате, 
търсете прагматично 
решение. откаже-
те се от предстоящ 
проект! Нито му е 
времето, нито имате 
материален и емо-

ционален ресурс да 
го реализирате ус-
пешно. Изчакайте, 
преструктурирай-
те дейността си и 
направете анализ! 
Ще установите, че 
с малко корекции 
бизнесът ви може 
да тръгне доста по-
добре.

Финансови 
проблеми

Седмицата ви се 
очертава спокойна. 
Нищо ново в работа-
та и в личния живот. 
Засега нямате друг 
избор, освен да из-
пълнявате рутинни-
те си задачи, колко-
то и да ви е скучно. 
Чувствате се изчерпа-
ни откъм идеи. Нуж-

даете се от стимул, 
за да излезете от това 
незавидно положе-
ние, което ви потис-
ка. Едва ли ще се 
справите сами, затова 
помислете за някакъв 
вид обучение, под-
ходяща литература 
или срещи със стари 
познати! 

Нуждаете се 
от стимул

очертава се труд-
на седмица. Почти 
нищо от това, което 
сте планирали, няма 
да се получили. Или 
поне не от първия 
път. Заредете се с 
търпение и позити-
визъм! Колкото и да 
натискате, нещата са 
извън вашия контрол. 

Времето ще пока-
же кой от проектите 
ще получи шанс за 
реализация. За мо-
мента е най-разум-
но да поработите за 
личния си имидж и 
този на фирмата. Не 
отказвайте срещи с 
приятели, клиенти и 
партньори! 

Работете за 
имиджа си

Тази седмица не 
поемайте финансо-
ви рискове! Нямате 
шанс да спечелите 
и важни преговори, 
затова по-добре ги 
отложете. Пречките 
са временни, не си 
струва да се измъч-
вате. Имайте малко 
търпение и изчакай-

те! Шансът ще се 
завърне скоро при 
вас. дотогава об-
мислете стратегията 
си, подгответе се с 
нужната информа-
ция! Бързо ще ус-
пеете да наваксате 
забавянето  и  ще 
задвижите успешен 
проект. 

Шансът се 
завръща скоро

Седмицата е ус-
пешна  за  вашето 
кариерно развитие. 
Изкачвате се на по-
висока позиция и 
печелите доверието 
на бизнес партньо-
ри. откривате нови 
възможности за про-
фесионална реализа-
ция и доказване. Въз-

ползвайте се! Може 
да разчитате на под-
крепа от човек, на 
когото имате пълно 
доверие. При нужда 
не се колебайте да 
потърсите съвета му. 
Не забравяйте обаче, 
че цялата отговор-
ност за проекта но-
сите вие!

Печелите 
довериеБЛИЗНАЦИТЕЛЕЦ

Пречки 
и удариОВЕН

РАК ЛЪВ ДЕВА

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ

КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ

АСТРоЛоГ
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около 16 млн. лв. ще 
струва експонирането на 
Епископската базилика в 
Пловдив. Това стана ясно 
по време на представяне-
то на проекта за възста-
новяване на паметника, 
известен като Голямата 
базилика.

Градските власти ще 
поемат финансирането 
на площада и съседните 
пространства, а фондация 
„Америка за България“ 
ще вдигне постройката, 
като се очаква разходите 
да бъдат поравно. Проек-
тът за паметника вече е 
одобрен и съгласуван от 
Националния институт за 
недвижимо културно на-
следство. 

Над 2000 кв. м мозайки 
ще бъдат експонирани под 
защитната конструкция 
с разгърната застроена 
площ от 4500 кв. м. Посе-
тителите ще се движат над 
и около мозайките, без да 
имат пряк достъп до тях. 
Те ще могат да видят и 
оригиналния вид на Бази-
ликата чрез мултимедия и 
виртуална реалност. Ще 
има ателие за реставрато-

рите, магазин за сувени-
ри, кът за деца, рецепция. 
Специална външна тераса 
пък ще предоставя въз-
можност за наблюдение 
на най-близките туристи-
чески обекти, като оде-
она и Античния театър. 
Конструкцията на сгра-
дата ще бъде олекотена 
и сглобяема, а фасадите 
ще са от дифузно стъкло, 
което ще позволи светли-
ната да изпълва изцяло 
помещенията. През нощта 
сградата ще свети в някол-
ко цвята, като художестве-
ното осветление ще бъде в 
унисон с обкръжаващата 
я среда.

Проектантите са запа-
зили автентичната широ-
чина на сградата, като в 
нея ще се влиза през ори-
гиналния вход. Височина-
та й обаче ще бъде реду-
цирана почти наполовина.

Пред Базиликата ще 
бъде изграден площад, а 
цялото околно простран-
ство ще претърпи коренна 
промяна. Предвижда се 
пряка пешеходна връзка с 
главната улица на Плов-
див и Малката базилика. 

Ще бъдат оформени зеле-
ни площи и велоалеи, ще 
се изградят кафене, детска 
площадка, сцени на откри-
то и сух фонтан. Планира-
ни са 50 паркоместа, като 
част от тях ще бъдат за 
автобуси. В задната част 
на сградата също ще има 
зелен пояс, отделящ ця-
лата зона от трафика по 
ул. „Гладстон“. В концеп-
цията е включен още и 
асансьор за хора с двига-
телни проблеми и майки с 
детски колички. 

освен Голямата базили-
ка в проекта са още Мал-
ката базилика и обектът в 
подлез „Археологически“ 
- Тракарт.

общото название на 
трите ключови за града 
старини са „Мозайките на 
Пловдив“. 

Голямата базилика в 
Пловдив се очаква да от-
вори врати за посетители 
в началото на 2019 година.

Това лято пък трябва 
да стане ясно дали градът 
под тепетата ще попадне 
в списъка на Световното 
културно наследство на 
ЮНЕСКо.

Голямата базилика в Пловдив посреща 
посетители през 2019 г. 

Експонирането на паметника 
ще струва около 16 милиона лева


