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Поддръжката на сгради е най-бързо 
развиващият се бизнес у нас

Битката за спазване на правилата за 
лоялна конкуренция тепърва предстои

Отговарят ли цените на имотите у 
нас на комфорта, който предлагат?

Диян Господинов, председател на УС на Българската 
асоциация за изолации в строителството:

Строителни инженери от Балканите 
с проект за обща европерспектива

Подробности на стр. 4-5
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Има проявен инвести-
торски интерес от няколко 
чуждестранни фирми към 
проекта за Дунав мост 3 
Силистра - Кълъраш, съ-
общи по време на парла-
ментарния контрол ми-
нистърът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Николай Нанков. 

Българската и румън-
ската община работят ак-
тивно за новото мостово 

съоръжение, което е вклю-
чено в градоустройстве-
ния план на Силистра, до-
пълни той.

На 29 юни в България 
ще пристигне румънският 
колега на Нанков и тогава 
се очаква да бъдат подно-
вени разговорите по тази 
и други теми. Акцент в 
разговорите ще е и създа-
ването на българо-румън-
ска проектна компания по 
аналогия с проекта за Ду-
нав мост 2. Тогава ще се 
разгледат и заявените на-
мерения от международни 
финансови институции и 
компании за реализиране-
то на проекта.

Анализ на трафика 
доказва жизнеспособ-
ността и икономическата 
обосновка на проекта за 
Дунав мост 3 и от глед-
на точка на бъдещото му 
концесиониране, каза още 
министър Нанков.

Той посочи, че основ-
ният проблем пред стро-
ителството на подобни 
съоръжения е осигурява-
нето на финансиране за 
изграждането им и състо-
янието на довеждащата 
инфраструктура. Средства 
не могат да се осигурят 
от оперативните програ-
ми „Транспорт“ и „Реги-
они в растеж“, както и по 
Механизма за свързана 
Европа. Това не може да 
стане и по Програмата за 
трансгранично сътрудни-
чество с Румъния заради 
ограничения й бюджет. 

Това означава, че финан-
сиране може да се търси 

от частни стратегически 
инвеститори чрез публич-

но-частно партньорство, 
допълни министърът.

оТ СЕДМИцАТА

Така изглеждаше районът при строежа на втория мост над река Дунав при Видин - Калафат 
Министър Николай Нанков

Норвегия ще предос-
тави безвъзмездно 28,5 
млн. евро на българските 
фирми чрез най-нова-

та програма „Развитие 
на бизнеса, иновации-
те и малките и средни-
те предприятия (МСП)“. 
До 2021 г. Норвежкият 
финансов механизъм ще 
подкрепи инициативи, 
свързани с „Иновации за 
зелена индустрия“, пред-

ложени от компаниите. 
Вече е обявена първа-
та покана за набиране 
на проектни предложе-
ния, тя е с бюджет 17,855 
млн. евро. Крайният срок 
за кандидатстване е 11 
октомври т.г. оператор 
на програмата е Държав-
ната агенция „Иновация 

Норвегия“, която оценя-
ва проектите и контро-
лира изпълнението им. 
Предвидени са две схеми 
за безвъзмездна помощ: 
за индивидуални проек-
ти и за малки проекти 
на МСП. Всяка от двете 
схеми има по два компо-

нента - за иновации в зе-
лена индустрия (вече се 
събират проектни пред-
ложения) и за инвести-
ции в технологии, които 
подобряват качеството на 
живот (стартът ще бъде 
през октомври т.г.). За 
безвъзмездно финанси-
ране по програмната об-

ласт „Иновации в зеле-
на индустрия“ могат да 
кандидатстват български 
предприятия от частния 
сектор без ограничения 
за бранша и региона, в 
който оперират. Канди-
датите трябва да имат 
най-малко три години 
дейност към датата на 
крайния срок за подава-
не на проектни предло-
жения. Грантовата схема 
за индивидуални про-
екти е с бюджет 16,155 
млн. евро. По нея могат 
да кандидатстват както 
малки и средни фирми, 
така и големи предпри-
ятия с не повече от 25% 
държавно участие, ре-
гистрирани като юриди-
чески лица в България. 
Минималният размер на 
безвъзмездното финан-
сиране (грант) е 200 хил. 
евро, а максималният - 1 
млн. евро. Схемата за 
малки проекти за МСП 
е с бюджет 1,7 млн. евро. 
Минималният размер на 
гранта е 50 хил. евро, а 
максималният - 200 хил. 
евро.

Европейската комисия 
ще подпомогне допъл-
нително властите на на-
ционално и регионално 
равнище в България, Гър-
ция, Полша, Испания и 
Хърватия за по-добро уп-
равление на средствата от 
ЕС. В България ще бъде 
подкрепено изпълнението 
на програмата „Региони 
в растеж“. За да се по-
добри управлението на 

финансираните от Брюк-
сел програми в периода 
след 2020 г., експерти от 
комисията и организаци-
ята за икономическо съ-
трудничество и развитие 
(оИСР) ще предоставят 
съобразена с конкретните 
нужди подкрепа. Те ще 
се съсредоточат върху из-
граждането на подходяща 
организационна структу-
ра и развитието на необ-

ходимите умения на пер-
сонала. Първата фаза на 
пилотното действие - от 
лятото на 2018 г. до края 
на март 2019 г. - ще бъде 
посветена на изготвянето 
на пътна карта за изграж-
дане на администрати-
вен капацитет. За нея са 
заделени 900 000 евро. 
Бюджетът за втората фаза 
ще бъде определен на по-
късен етап.

Норвегия подпомага наши фирми за зелени иновации

Получаваме допълнителна подкрепа от 
Брюксел за управление на евросредства

Има интерес към проекта за Дунав мост 3 
при Силистра - Кълъраш
Финансиране ще се търси от стратегически инвеститори 
чрез публично-частно партньорство, обявиха от МРРБ

Венцеслава Янчовска, представител на българския офис на 
” Иновация Норвегия!  представи възможностите за финан-
сиране в направление ” Зелена индустрия!
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оТ СЕДМИцАТА

Важно е да съобразява-
ме инвестициите със спе-
цификите на регионите и 
да създаваме механизми 
за привличане на частен 
капитал, когато разпола-
гаме с малки публични 
средства. целенасочена-
та политика за развитие 
на регионите изисква на-
сърчаването на устойчи-
ви публично-частни парт-
ньорства и формиране-
то на фондове, които да 
привличат допълнителни 
финансови средства. Това 
каза заместник-министъ-
рът на регионалното раз-
витие и благоустройство-
то Малина Крумова на 
дискусионен форум „Ин-
вестиции и инфраструк-
тура в Северна България“, 
организиран от Камарата 
на строителите в България 
и председателя на Коми-
сията по регионално раз-
витие в Европейския пар-
ламент Искра Михайлова.

По време на събитието 
бяха обсъдени актуални 
въпроси относно насто-
ящи и бъдещи инвести-
ции в инфраструктура-
та на Северна България, 
трансграничното сътруд-
ничество, строителни и 
ремонтни дейности, пуб-
лично-частни партньор-
ства, потенциалът и перс-
пективите за строителния 
бранш, както и регионал-
ната политика на Евро-
пейския съюз.

Близо 1,6 млрд. лв. са 

предвидените средства 
по оперативна програ-
ма „околна среда 2014-
2020“, които ще бъдат 
вложени в развитието на 
ВиК отрасъла в цялата 
страна. Тези инвестиции 
ще бъдат разпределени 
според нуждите на все-
ки регион, като сред-
ствата за намиращите 
се в Северна България 
обособени територии на 
Видин, Враца, Русе, До-
брич, Силистра, Варна и 
Шумен ще бъдат общо  
664 123 895 лв. Близо по-
ловината от инвестира-
ните от държавния бю-
джет средства в отрасъла 
през 2017 г. са били в Се-
верна България. За 2018 
година ще бъдат повече 
от половината, отбеляза 
регионалният заместник-
министър. Тя информи-
ра, че в подготвяния от 
Министерството на ре-
гионалното развитие и 

благоустройството закон 
за ВиК ще бъде предвиде-
но създаването на фонд, 
който ще привлича до-
пълнителни средства за 
отрасъла и ще работи на 
регионален принцип. ВиК 
инфраструктурата изисква 
дългосрочна и интегри-
рана визия за управление 
с хоризонт 40-50 години, 
която да отчита демограф-
ските тенденции, ико-
номическото състояние, 
опазването на биологич-
ното разнообразие, приро-

дата, както и климатични-
те изменения, коментира 
Крумова. Същия подход 
възприехме и при разра-
ботването на Национал-
ната жилищна стратегия, 
която да създаде устойчив 
и дългосрочен модел за 
обновяване на жилищните 
сгради в България. Важно 
е да се намери подход, 
по който сградите да ка-
питализират ефектите, за 
да се ползваме повече от 
икономическите резулта-
ти, допълни зам.-минис-
търът. На срещата стана 
ясно, че сред приоритети-
те на Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ в Северна 
България е максимално 
бързото изграждане на 
автомагистралата между 
Русе и Велико Търново, 
което трябва да се случи 
до 2022 г. Друг стратеги-
чески национален прио-
ритет, който трябва да се 
реализира до 2025 г., е до-

изграждането на АМ „Хе-
мус“. Към момента е стар-
тирало изпълнението на 
отсечката от Ябланица до 
Боаза, като 15% от обек-
та вече са реализирани. 
Беше пояснено и че всеки 
момент предстои започва-
нето на дейности между 
Белокопитово и Буховци. 
Приоритетно ще бъдат 
реализирани и скоростни-
ят път Видин - Ботевград, 
обходът на Габрово, както 
и построяването на туне-
ли под Шипка и Петрохан.

За развитието на ВиК отрасъла в страната 
сме предвидили близо 1,6 млрд. лева 

Зам.-министър Малина Крумова:

Експерти в строителството обсъдиха опциите за подобряване развитието на Северна Бъл-
гария чрез инфраструктурни инвестиции и финансиране от еврофондовете

Близо половината от инвестираните средства във ВиК отрасъла през 2017 г. са били в Север-
на България
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Катя КОСТОВА

Балкански инже -
нерен форум на тема 
„Регионално сътруд-
ничество за устойчи-
ва и консолидирана 
европейска перспек-
тива на инженерни-
те  организации на 
Западните Балкани“ 
събра на едно място в 
българската столица 
пратеници на бран-
шовите организации 
от Албания, Босна и 
Херцеговина, Бълга-
рия, Гърция, Македо-
ния, Сърбия и Турция. 
Събитието, организи-

рано от Европейския 
съвет на строителните 
инженери, е част от 
календара на Българ-
ското председателство 
на Съвета на ЕС. Фо-
румът бе под патрона-
жа на Министерството 
на регионалното раз-
витие и благоустрой-
ството.

Преди да започне 
официалната му част, 
бе прожектиран кра-
тък филм на младия 
архитект Павел цочев, 
озаглавен „Балкански 
форум“. Той е една 
метафора на предраз-
съдъците на възраст-
ните на полуострова, 

трупани с повече от 
век. 

Във встъпителното 
си слово при открива-
нето вицепрезидентът 
на Европейския съвет 
на строителните ин-
женери (ЕССЕ) инж. 
Димитър Начев първо 
поздрави новите асо-
циации на Албания и 
Босна и Херцеговина, 
които се присъединя-
ват към съвета, а след 
това и останалите гос-
ти на форума от други 
балкански страни. Той 
изброи най-важните 
общи събития, орга-
низирани в последни-
те години от асоциа-

циите на инженерите 
в района. Инж. Начев 
подчерта необходи-
мостта от държавна 
подкрепа на строител-
ния сектор, както това 
се прави на Запад.

В приветствието си 
президентът на Ев-
ропейския съвет на 

строителните инже-
нери инж. Арис Хад-
зидакис от Гърция ак-
центира на факта, че 
Балканите са единен 
икономически район 
и професионалистите 
от бранша трябва да 
се възползват в макси-
мална степен от това. 

Той добави, че е впе-
чатлен от организаци-
ята на форума, който 
е в рамките на Българ-
ското европредседа-
телство. Хадзидакис 
припомни, че 2018 г. 
е обявена за Година 
на строителните ин-
женери. очевидно е, 

че сътрудничеството 
между държавите и 
инженерите е неот-
меним фактор за про-
греса. Не можем да 
си сътрудничим, ако 
правителствата нямат 
сходни визии за ос-
новната инфраструк-
тура - пристанища, 

ТЕМАТА

Ще работят за законодателни промени       и облекчаване реализацията на проекти в страните от Западните Балкани

На Балканския инженерен форум бе представена гилдията от почти всички страни на 
полуострова

Представеният проект на младия арх. Павел Цочев ” Балкански форум!  е една метафо-
ра на предразсъдъците на възрастните на полуострова, трупани повече от век

За мен е удоволст-
вие да ви предам при-
ветствията към форума 
от македонското пра-
вителство,  каза при 
откриването министъ-
рът на регулациите за 
подобряване на инвес-
тиционния климат на 
Македония Зоран Ша-
пурич.  Македония е 
кандидатка за членство 
в ЕС от 2005 г. и чака-
ме дата за започване 
на преговорите. Както 
беше споменато от зам. 
строителния министър 
на България Валентин 
Йовев, регионалното 
сътрудничество е мно-
го важно за Балканите. 
Ние, всички граждани 
на Западните Балкани, 
разбираме, че нашето 
бъдеще е свързано с 

Евросъюза, защото ЕС 
няма да е цял без всич-
ки балкански страни и 
да се постигне обедине-
на Европа, за която се 
говори.

Като кандидати ние 
сме приложили евро-
пейското законодател-
ство, регламентите и 
директивите и работим 
много усилено. Нашето 
правителство има чу-
десно сътрудничество 
с Македонската камара 
на оторизираните ин-
женери и архитекти и 
в момента подготвяме 
нов закон за строител-
ството и подзаконови 
актове, като ще вземем 
под внимание европей-
ските регламенти. Ра-
достни сме, че много 
браншови организации 
от нашата страна също 
имат сътрудничество с 
българските си колеги, 
и наистина сме наясно, 
че сме длъжни да си 
сътрудничим на Балка-
ните. Инженерството и 
строителството са мно-
го важна част от ико-
номиките на района и 
Европа, каза още в при-
ветствието си македон-
ският министър.

Нашето бъдеще 
е свързано с ЕС

Зоран Шапурич - министър на регулациите за 
подобряване на инвестиционния климат на Македония:

Строителни инженери си подадоха ръка за    консолидирана европейска перспективаСтроителни инженери си подадоха ръка за    консолидирана европейска перспективаСтроителни инженери си подадоха ръка за    консолидирана европейска перспектива
НА ФОРУМ В СОФИЯ
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пътища. Чувствам се 
сред приятели, каза 
в заключение Хадзи-
дакис.

Главният секретар 
на Европейския съ-
вет на инженерните 
камари (ЕСЕС) инж. 
Клаус Тюридл от Ав-
стрия припомни, че не 
всичко, което решават 
в Брюксел, ни харесва 
и често сме склонни 
да обвиняваме еврочи-
новниците там едва ли 
не за всичко. Незави-
симо от това за общото 
бъдеще на Евросъюза 
трябва да работим за-
едно, подчерта той и 
добави, че ние сме на 
този форум заради ре-
шения на Европейския 
парламент. За общото 
бъдеще в ЕС е необхо-
димо да работим заед-
но, добави Тюридл.

И н ж .  М и р о с л а в 

Мазнев, изп. директор 
на Камарата на стро-
ителите в България, в 
приветствието си изве-
де на преден план ос-
новния проблем на от-
расъла - запазването на 
кадрите. Той припомни 
годините на кризи и на 
възход в нашата стра-
на, поставили на из-
питание всички. Това 
доведе дотам, че най-
квалифицираните ни 
кадри - и инженери, и 
работници, избягаха в 
богатите европейски 
страни, каза той. На 
финала на изказването 
си инж. Мазнев цити-
ра мисълта на Кольо 
Фичето: „Може да сте 
господари на всичко и 
роби на всички. от вас 
си зависи. Ама помеж-
ду си не градете толкоз 
дувари, дето да ви де-
лят, ами повече мосто-

ве да ви събират“.
Ректорът на УАСГ 

проф. д-р инж. Иван 
Марков акцентира на 
значението на общите 
инфраструктурни про-
екти на Балканите, ко-
ито са важен елемент 
за сътрудничеството 
между инженерите в 
тази част на Стария 
континент.

Председателят на 
САБ арх. Георги Ба-
калов припомни, че 
дори в началото на 
миналия век, когато 
е имало голямо про-
тивопоставяне между 
страните от района, в 
София са се провели 
цели 5 балкански фо-
рума на строители, ин-
женери и архитекти. 
Затова трябва сега да 
се чувстваме като про-
дължители на делото 
на тези наши предци, които са били част от 

елита на обществото, 
заяви той. 

Инж. Атанас Анге-
лов, председател на 
БААИК, поздрави ко-
легите си от КИИП с 
15-годишния им юби-
лей и с организацията 
на Балканския форум. 
Той подчерта, че и с 
останалите браншови 
организации от отра-
съла работят в една по-
сока със законодателни 
промени да се намали 
административната те-
жест и облекчи целият 
процес по реализация 
на проектите. 

Инж. Любомир Таш-
ков, първият председа-
тел на КИИП, си спом-
ни за годините, когато 
е работил по строител-

ството на училище в 
босненския град Баня 
Лука след разрушител-
ното земетресение там 
през 80-те години на 
миналия век, и време-
то на основаването на 
браншовата организа-
ция.

Ректорът на Висше-
то строително учили-
ще „Любен Каравелов“ 
проф. арх. Борислав 
Борисов подчерта не-
обходимостта от запаз-
ване на недвижимите 
културни паметници, 
които са една от най-
големите ценности на 
полуострова и са оста-
нали още от древност-
та.

Приветствие на фо-
рума отправи още и 
председателят на Ико-

номическата камара на 
Босна и Херцеговина 
инж. Мирсад Ясарспа-
хич.

След официалната 
част участниците в 
Балканския инжене-
рен форум проведо-
ха три панелни дис-
кусии по актуалните 
европейски политики 
в сектора относно тър-
говете за обществени 
поръчки, професията 
на строителния инже-
нер, продължаващото 
образование, устойчи-
вото развитие, елек-
тронните разрешения 
за строеж, регулацията 
на инженерните услу-
ги на национално ниво 
и цифровизацията на 
строителната индус-
трия.

www.metalcominvest.comwww.metalcominvest.com; office@metalcominvest.com; тел.: +359 73 881608
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Ще работят за законодателни промени       и облекчаване реализацията на проекти в страните от Западните Балкани

Дискусиите и обмяната на мнения продължаваха и по време на почивките между 
заседанията

Сътрудниче ство  е 
единственият път към 
просперитета за всич-
ки на Балканите, каза в 
приветствието си към 
форума зам. -минис -
търът на регионално-
то развитие и благоу-
стройството на Бълга-
рия Валентин Йовев. 
Задължително е то да 
се обвърже с изграж-
дането на транспорт-
ните комуникационни 
връзки между нашите 
страни, интегрирани в 
една добре развита ин-
фраструктура.

Страната ни е фо-
кусирала усилията си 
в областта на пътната 
инфраструктура към 
реализацията на своя 
територия на участъци 
от няколко големи тран-
сгранични проекта, като 
европейските коридори 
номер 4, 8 и 10, под-
черта той и допълни, че 

именно тези проекти ще 
имат висока добавена 
стойност и ще допри-
несат за икономическия 
просперитет на региона.

осъществяването им 
ще бъде и най-сигур-
ната инвестиция в бъ-
дещето и стабилност-
та на Балканите, каза 
още Йовев. „целта ни 
е да превърнем региона 
в привлекателно място 
за живеене и икономи-
ческа дейност, а това 
изисква от нас да сме 
градивни, амбициозни 
и обединени“, допълни 
заместник регионалният 
министър. По думите 
му, само съвместната 
работа по споделените 
приоритети е гаранция, 
че девизът на Българ-
ското председателство 
„Съединението прави 
силата“ ще се претвори 
в реалност и добрите 
идеи за Балканите ще 

станат факт.
Строителните инже-

нери са хора, които зна-
ят как да си поставят 
високи цели и да изпъл-
няват успешно проек-
ти. Именно затова съм 
убеден, че Балканският 
инженерен форум ще 
даде конкретен принос 
за задълбочаване на ре-
гионалното сътрудни-
чество, заключи Йовев.

Регионът трябва да стане 
привлекателен за живеене и бизнес

Валентин Йовев, зам.-министър на регионалното развитие и 
благоустройството на България:

Строителни инженери си подадоха ръка за    консолидирана европейска перспектива
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Разговаря  
Виолета ВЛАСТАНОВА

- Г-н Господинов, отско-
ро поехте ръководството 
на Българската асоциация 
за изолации в строител-
ството. Кои са първите за-
дачи, с които се залавяте?

- БАИС има дългосрочни 
задачи, които не се проме-
нят във времето. Това са на-
шите основни цели. В раз-
лични периоди обстоятел-
ствата ни налагат различни 
приоритетни задачи и теми. 
Като член на предишния 
състав на УС и заместник-
председател аз съм в тече-
ние с дейността на БАИС и 
не смятам да правим резки 
завои в политиката си.

- Кои са основните про-
блеми, с които се сблъсква 
в момента браншът? 

- На първо място в мо-
мента са проблемите, свър-
зани с Националната про-
грама за енергийно ефек-
тивно обновяване на много-

фамилни жилищни сгради. 
На второ място, търсим ре-
шение на кадровите про-
блеми, с които се сблъсква 
браншът напоследък. На 
трето място, но не по важ-
ност, е възможността да 
привлечем за участие пове-
че фирми, изпълнители на 
изолационни работи.

- Многократно БАИС е 
заявявала, че са наложи-
телни промени в норма-
тивната уредба, която да 
забрани използването на 
полистирени за изолация 
на високи сгради. Докъде 
стигна борбата в тази по-
сока?

- След дълги дискусии 
инициирахме промени в 
НАРЕДБА № Із-1971 от 29 
октомври 2009 г. за строи-
телно-технически прави-
ла и норми за осигуряване 
на бeзопасност при пожар, 
които благодарение на по-
ложителното становище и 
важно съдействие на ГД 
ПБЗН и МРРБ са факт и 
предстои да влязат в сила. 

На високи сгради ще се 
прилагат само негорими ма-
териали. 

- Продължават ли у нас 
да се използват за високи 
сгради внасяните от Румъ-
ния изолационни матери-
али от клас С и какви са 
рисковете от прилагането 
им?

- За съжаление, от мо-
мента, когато подадохме 
първия сигнал за наличието 
на пазара на EPS с декла-
риран клас по реакция на 
огън В, до днес станаха 2 
години. През целия този 
период процесът на влагане 
на такива материали не е 
преставал, въпреки нашите 
призиви, въпреки указания-
та, изпратени от Министер-
ството на регионалното раз-
витие и благоустройството. 

Междувременно „от ку-
мова срама“ класът от В 
стана С без каквито и да са 
последствия за тези, които 
повече от две години прода-
ваха продукти с деклариран 
клас В и изведнъж призна-
ха, че са клас С. 

Ние поръчахме тестове 
на материалите в лаборато-
рия в Словакия (за да няма 
съмнения за въздействие), 
които доказаха реален клас 
Е - нормалния клас по ре-
акция на огън на EPS в це-
лия свят, освен в България 
и Румъния. За съжаление, 
резултатите от тези тестове 
бяха оспорени от ГД „Над-

зор на пазара“ към Държав-
ната агенция за метроло-
гичен и технически надзор 
(ДАМТН) и при направе-
ните от тях тестове в друга 
лаборатория бяха направени 
изводи за клас С на единия 
от материалите и той оста-
на монополист на пазара 
- единствен трудногорим 
стиропор в света. 

Протоколите от тези те-
стове не ни бяха предоста-
вени, независимо от много-
кратните ни настоявания. 

- Необходими ли са про-
мени в Националната 
програма за енергийно 
ефективно обновяване на 
многофамилни жилищни 
сгради и каква е Вашата 
оценка за изпълнението й?

- Считаме, че след за-
вършването на първия етап 
на националната програма 
е необходимо да се напра-
ви анализ на резултатите и 
проблемите и да се нанесат 
съответните корекции. Има-
ме уверението на минис-
търа на регионалното раз-
витие и благоустройството 
Николай Нанков, че БАИС 
ще бъде включена в този 
процес. 

- На какъв етап са дей-
ностите по учредяването 
на регистър на фирми, из-
пълняващи изолационни 
работи, и каква ще е цел-
та на новосформираната 
структура?

- В момента се изготвят 

учредителните документи и 
се подготвя учредителното 
събрание.

- На общо събрание при-
ехте изменения на кри-
териите за присъждане 
на знака за качество на 
БАИС. С какво са свърза-
ни те?

- Има две основни изме-
нения. Първото е, че отпад-
на връчването на знак за 
качество при наличието на 
ISO.

Второто основно измене-
ние е, че знакът за качество 
се диференцира в зависи-
мост от конкретната дей-
ност на фирмата производи-
тел, търговец, дистрибутор, 
представител, изпълнител.

- Освен за качеството 
на материалите в стро-
ителството асоциацията 
активно се бори и с не-
лоялната конкуренция. 
Имате ли резултати в тази 
посока? 

- опитваме се. За съжа-
ление, с ресурса, с който 
разполагаме, и без съдей-
ствието на съответните кон-
тролни органи не можем 
да разчитаме на сериозни 
успехи. На този етап сме се 
концентрирали върху про-
цеса на изготвяне на прави-
лата за лоялна конкуренция, 
а битката за тяхното спазва-
не тепърва предстои.

- Добре ли работи БАИС 
с държавните и общински-
те администрации, както 
и с браншовите организа-
ции в строителството?

- През последните някол-
ко години авторитетът на 
БАИС пред държавните и 
общинските администрации 
нарасна. Това води и до по-
добра комуникация и взаим-
но доверие.

- Как БАИС ще подпо-
мага работата на специа-
листите занапред и с как-
во ще привличате нови 
членове в организацията?

- Привличането на нови 
членове е на дневен ред от 
създаването на БАИС. За 
да стане това, ние трябва 
да докажем своята ефектив-
ност и да убедим фирмите, 
че членството им в асоци-
ацията ще се отрази поло-
жително на резултатите от 
тяхната работа. 

Що се отнася до подпо-
магането на работата на 
специалистите, то това го 
правим непрекъснато чрез 
обучения, участия в работ-
ни групи и обмяна на опит. 

ИНТЕРВЮ

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Диян Господинов, председател на Управителния съвет на Българската асоциация за изолации в строителството:

Диян Паска-
лев Господинов 
е новоизбрани-
я т  п р ед с ед а -
тел на Управи-
телния съвет 
на Българска-
та асоциация 
за  изолации в 
строителство-
то (БАИС) след 
ед и н  м а н д а т 
като замест-
ник-председа -
тел. Той е на 50 
години, има ви-
сше икономиче-
ско образование 
и е собственик 
и управител на 
фирма за тър-
говия със стро-
ителни мате-
риали, която е 
на пазара от 24 
години.

След завършване на първия етап на Националната програма 
за саниране е необходимо да се анализират резултатите и 
проблемите и да се нанесат съответните корекции

Авторитетът на Българската асоциация за изолации 
в строителството пред държавните и общинските 
администрации през последните няколко години нарасна

Търсим решение и на кадровите проблеми, с които се сблъсква браншът напоследък

Битката за спазване на правилата за 
лоялна конкуренция тепърва предстои
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МЛАДИТЕ В БРАНША

- Защо избрахте да се реа-
лизирате в България?

- Причините за завръщането 
ми у нас са много, разбира се. 
Човек май се чувства най-ис-
тински у дома. В този ред на 
мисли именно домът е това, 
което има смисъл да бъде про-
меняно, развивано и усъвър-
шенствано. Или поне от там 
започва промяната. Затова се 
прибрах. За да дам своя талант 
и придобити знания и опит тук. 
Уверена, целенасочена и из-
пълнена с кураж и мотивация, 
се впуснах в търсене. Търсех 
не само работа, но и креатив-
на среда и познанства - няка-
къв вид вдъхновение може би. 
Смятах, че няма да срещна за-

труднения по пътя си, но, уви. 
оказа се, че тук, в България, 
дизайнерската професия е на 
високо ниво и студиата са дос-
та за този малък пазар. отне ми 
известно време да се ориенти-
рам в обстановката, като нито 
за момент не загубих кураж и 
вяра. Работих на няколко места 
на различни позиции, което ми 
даде още доста практически 
познания и опит. За да съм 
искрена с вас, бих казала, че 
определено има разминавания 
в начина на работа и изисква-
нията тук и в чужбина, но това 
не ме кара да губя интерес 
и мотивация, дори напротив. 
Радвам се, че артистичните 
специалности тук се ценят все 

повече и повече. 
- С какви проблеми се 

сблъсквате по време на Ва-
шата работа?

- Не бих казала проблем, а 
по-скоро лека стъпка назад е 
липсата на пълно доверие на 
клиента към професионалния 
дизайнер. Както във всеки един 
бизнес, а и не само, довери-
ето е от основно значение за 
доброто изпълнение на даден 
проект. В България обаче не 
е точно така. Клиентът чес-
то налага мнение, без да има 
необходимата компетенция, 
а когато изхождаш от макси-
мата, че клиентът винаги е 
прав, става трудно. Хем искаш 
крайният резултат да е изпипан 

до последни детайли, но и в 
унисон с естетиката и добрия 
вкус, хем е трудно да „поре-
жеш“ фантазиите на клиента. 
Мисля, че хората трябва да се 
информират по-обстойно каква 
е точно ролята на дизайнера и 
да започнат по-често да се въз-
ползват от нея, но в цялата й 
същност. Разбира се, процесът 
е двустранен. Така разбирам аз 
дизайна - хармония във визии-
те и гъвкавост спрямо желани-
ята и бюджета на клиента.

- В каква обществена ка-
уза във Вашия град бихте се 
включили?

- В последните години Со-
фия несъмнено придобива об-
лик на европейски град. Има 

още много работа, разбира се, 
но е даден старт на промяната 
и това е хубаво. В този ред на 
мисли смятам, че бих се вклю-
чила в каузи, които по някакъв 
начин да „оцветят“ атмосфе-
рата в София. Все пак това е 
и моята работа - да рисувам. 
Това обаче ми се струва малко 
далечно и все още имагинерно 
по своята същност. С две думи 
- още не му е времето да се 
оцветява. Първо е хубаво да се 
научим да спазваме това и оно-
ва - било то регулации, било то 
основни закони при строеж и 
при изграждане на нова инфра-
структура. За начало е хубаво 
да санираме в еднакви цвето-
ве. Няма много естетика в со-
фийския лендскейп - всякакви 
различни стилове архитектура, 
пристройки и надстройки. И 
тези неща не ги решаваме ние 
с нашите си каузи, а ги решават 
други, на едно друго ниво. За 
да дам пример в каква точно 
кауза бих се включила - ами 
хубаво е да мога да се движа по 
софийските тротоари с детето 
ми, без да обръщам количката 
на всеки десет метра. Нека 
започнем оттам - зелени кални 
площи, липсващи или счупе-
ни пейки, плочки „капани“, 
спирки на градския транспорт 
без навес и редица други про-
блеми, които като цяло не би 
трябвало да са налице. 

пРОектИ

Илина Николова, интериорен дизайнер:

Илина Любомирова Николова е родена 
в София на 19 март 1992 г. Средното си 
образование завършва през 2011г. в 133-то 
СОУ „А. С .Пушкин“ с руски език. След 
това заминава за Англия, където през 
2014 г. завършва бакалавърска степен по 
„Интериорна архитектура и дизайн“ в 
Университета на Портсмут. При завръ-
щането си в България започва работа 
като стажант в студио за интериорен 
дизайн, а след това (и до днес) е главен 
дизайнер във водеща фабрика за мебели и 
интериор. От лятото на 2016 г. прекарва 
времето си, отглеждайки дъщеря си Ари-
на и кучето им Марли, но това не значи, 
че е изоставила дизайна. 

Радвам се, че артистичните специалности 
у нас се ценят все повече и повече
Възприемам дизайна като хармония във визиите и гъвкавост спрямо желанията и бюджета на клиента

Кафе в галерия Апартамент в Париж

Къща в „Бояна“ Студио за тв предаване
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Отговарят ли цените на имотите у нас   на комфорта, който предлагат?

На въпро са отго -
варям с не. В София 
цените са значително 
по-високи. Във Виена 
може да се купи по-
евтино жилище, откол-
кото в София. За квар-
тали като „Лозенец“, 

„Манастирски ливади“ 
купувачи дават по 3-4 
хиляди евро на кв. м. 
Може би приливът на 
хора от страната към 
София води до това 
завишение. Има готови 
сгради, чиито собстве-
ници чакат повишение 
на цените, за да пред-
ложат жилищата в тях. 
В момента наистина 
се говори, че такова 
увеличение предстои. 
Специално за „Мана-
стирски ливади“ хора-
та се надяват, че като 
нов квартал ще бъде 
изградена и нова ин-
фраструктура.  Вече 
има метро, а и Вито-
ша е наблизо. Но оч-

акванията на мнозина 
новодомци не се оп-
равдават. Те искат тези 
квартали, но когато по-
живеят, виждат, че са 
сгрешили.

Критериите на ку-
пувачите са различни. 
Едни се ръководят от 
локацията, други - от 
създадения вече ими-
дж на квартала. Сгра-
дите се строят раз-
лично - едни са много 
качествени, други не. 
Всеки се ръководи от 
изгодата си, но общо 
всеки търси удобно, 
луксозно и ако може, 
по-евтино жилище. 
Това е общото прави-
ло.

Арх. Цветанка Разсолкова, член на РК на КАБ - 
София-град:

В София се оферират 
жилища по–скъпи от Виена

139 доклада са вне-
сени за разглеждане в 
Столичния общински 
съвет, като повечето от 
тях са за разрешаване 
изработването и одо-
бряването на подробни 
устройствени плано-
ве. Това обяви главни-
ят архитект на София 
Здравко Здравков, който 
направи отчет на двего-
дишната си дейност. от 
него стана ясно, че през 
2017 г. в Направление 
„Архитектура и градо-
устройство“ (НАГ) са 
регистрирани 62 785 
документа, или средно 
по 251 за всеки работен 
ден. 

Издадени са 535 за-
поведи за разрешаване 
изработването на под-
робни устройствени 

планове, издадени са 
1922 визи за проектира-
не и още куп докумен-
ти. Проведени са 105 
заседания на съставите 
на общинския експер-
тен съвет по устройство 
на територията. Арх. 
Здравков подчерта, че 
сайтът на НАГ е една 
от най-големите инфор-
мационни бази данни 
със свободен достъп 
на администрацията в 
България. Създадени 
са регистри на всич-
ки административни 
актове,  издавани от 
длъжностните лица в 
направлението и район-
ните администрация в 
сферата на устройстве-
ното планиране, инвес-
тиционното проекти-
ране и строителство. 

Ежедневно се актуали-
зират базите данни на 
издадени разрешения за 
строеж на територията 
на Столична община 
(Со), на въведените в 
експлоатация строежи, 
издадените градоус-
тройствени заповеди и 
визи за проектиране и т. 
н. „През тази година се 
борихме с хартиената 
фабрика, която ни зали-
ва“, подчерта главният 
архитект и се похвали 
с прозрачността в ра-
ботата си. Всички пре-
писки се публикуват на 
сайта на Направление 
„Архитектура и градоу-
стройство“ на Столична 
община.

По думите му, гло-
бите не оказват влия-
ние върху опазване на 

културното наследство. 
Затова според него е 
необходима някаква 
нормативна уредба, ко-
ято да стимулира опаз-
ването на тези сгради. 
Транспортното про -
учване е голяма тема, 
подчерта Здравков. Ще 
се прави по-мащабно 
проучване на трафика. 
Завършихме проектите 
за изграждане на Со-
фийския околовръстен 
път (СоП) в участъка 
от ж. к. „Младост“ до 
АМ „Тракия“, като ги 
предадохме на Агенция 
„Пътна инфраструкту-
ра“. Предвидени са и 
пешеходни надлези. В 
момента продължава 
работата по изготвя-
не на инвестиционни 
проекти за отсечката 
на СоП от пътен възел 
„Бояна“ до ж. к. „Лю-
лин“, каза арх. Здрав-
ков. Поехме ангажи-
мент със зам.-кмета по 
Направление „Транс-
порт и транспортни 
комуникации“ Евгени 
Крусев да унифицира-
ме видовете настилки. 
Това ще бъде заложено 
в наредбата за градска-
та среда. С ремонта на 
ул. „Граф Игнатиев“ ще 
се въведе доста високо 
ниво на настилките в 
града. Важното е да на-

мерим правилната тро-
тоарна плочка, защо-
то трябва да създадем 
единна визия“, акцен-
тира той.

Главният архитект 
посочи, че по инициа-
тива на кмета на София 
Йорданка Фандъкова 
от екипа на НАГ са из-
готвили промени в За-
кона за устройството и 
застрояването на Сто-
лична община (ЗУЗСо), 
внесен от народните 
представители от ПГ на 
ПП ГЕРБ. Измененията 
са приети и публикува-
ни в „Държавен вест-
ник“ от 10 април. Във 
връзка с тях се подгот-
вят две нови наредби 
- за облика на градските 
пространства, сградите 
и архитектурните ан-
самбли и за извършване 
на проучване, анализ 
и симулация на транс-
портното обслужване. 
Арх. Здравков обясни, 
че продължава работа-
та по промяна на визи-
ята на София. В тази 
връзка е извършеното 
обособяване на пеше-
ходната зона по бул. 
„Витоша“ в участъка 
от ул. „Алабин“ до бул. 
„Александър Стамбо-
лийски“. Идеята е тя да 
се продължи, като пл. 
„Света Неделя“ бъде 

освободен от автомо-
били. За целта площа-
дът ще претърпи рекон-
струкция. Предстои да 
бъде обявен междуна-
роден конкурс за изра-
ботване на проекта.

Главният архитект 
подчерта, че Со про-
дължава работата си по 
развитие на система-
та на метрото в града. 
Предстои разширяване-
то му с отклонения към 
зала „Арена Армеец“ 
и бул. „цариградско 
шосе“; към Студентски 
град; от „Младост“ към 
кварталите северно от 
околовръстния път в 
западна посока, както 
и продължението му по 
бул. „царица Йоана“ 
до околовръстния път. 
Това изисква изменение 
на общия устройствен 
план, чиято обществена 
дискусия ще бъде на 
31.05.2018 г. от 18,30 ч. 
в сградата на Направ-
ление „Архитектура и 
градоустройство“. Арх. 
Здравков допълни, че 
заедно с браншовите 
организации се работи 
по промяната в законо-
дателството, така че да 
се върне отговорността 
за качеството отново 
към архитекти, про-
ектанти, консултанти, 
надзорници.

Продължаваме работата по промяна на облика на София

Уникални имоти

ОтЧет
Главният архитект на София арх. Здравко Здравков:

Продължаваме работата по промяна на облика на СофияПродължаваме работата по промяна на облика на СофияПродължаваме работата по промяна на облика на СофияПродължаваме работата по промяна на облика на София



бр. 18 (1226), 28 май - 3 юни 2018 г.

В Силистра има спад 
в търсенето на жилища. 
По тази причина нови 
не се строят, дори през 
последните години нищо 
не се строи. Малко част-
ни инвеститори правят 
кооперации до три ета-
жа. Те са за собствени 
нужди и част от жили-
щата за продажба. Но и 
тези нови жилища, ма-
кар и добре построени, 
с удобства, нямат висока 
цена. Преди години се 
изградиха няколко ко-
операции, те отдавна 
се продадоха. Старите 

жилища се продават на 
безценица. За 50-70 хил. 
лв. може да се купи дву-
стайно и тристайно ста-
ро жилище. 

По селата се строят 
хубави еднофамилни 
къщи. Те са на зърнопро-
изводители. Луксозни са 
и вътре правят впечатле-
ние. Други хубави къщи 
рядко строят. По тази 
причина и проектиране-
то е замряло. Проектира-
ме предимно преустрой-
ства на обществени сгра-
ди, чието финансиране 
идва от европейските 

фондове.
С други думи, в Си-

листра жилището не е 
инвестиция. Дори да е 
ново и луксозно.

Хо р ат а  с е  н ау ч и -
ха, търсят качествени 
жилища. В ХХI век не 

може да няма асансьор, 
а изискванията към кон-
струкциите за издръж-
ливост при земетръс, 
вятър, сняг се повиши-
ха. Все още се смята, че 
старото строителство е 
по-сигурно, но това не 
е така. от 20-ина годи-
ни у нас се строят мно-
го хубави жилища и на 
комуникативни места. 
В Плевен също. Но в 
града няма хора, няма и 
предприятия, които да 
осигуряват доходи. За-
това се строи по-малко - 
предимно кооперации на 

4-5 етажа с до 1500 кв. м 
разгърната площ. Строи 
се качествено, с вносни 
строителни материали 
- покривни системи, до-
грами и т.н.

През последната годи-
на и половина в Плевен 
има леко раздвижване 
на строителството. Но 
новите жилища не са 
големи - над 70 кв. м 
те стават непродаваеми. 
Затова се търсят жилища 
от старото строителство. 
То е по-евтино и достъп-
но за тези, които искат 
да живеят в Плевен.

Арх. Светослав Митев, главен архитект на община 
Плевен:

Хората вече търсят 
качествено строителство

Арх. Мира Габрашкова, член на РК на КАБ - 
Силистра:

Стари къщи в Силистра 
се продават обидно евтино

Отговарят ли цените на имотите у нас   на комфорта, който предлагат?

Впечатленията ми 
за цените на имотите 
и условията за живот 
в тях са от Добрич и 
Варна. Има търсене и 
предлагане на жилища, 
има пазар, т. е. прода-
вачи и купувачи се сре-
щат. Ние проектираме 
луксозни жилища. Ку-
пувачите ги харесват, 
но търсят и да са им 
изгодни. Това невинаги 

се среща. Затова едната 
страна прави компро-
мис.

През последните го-
дини инвеститорите 
търсят такива места, на 
които строят луксозни 
жилища, които да про-
дадат по-скъпо. Това са 
места до удобен транс-
порт, детски градини 
и училища, магазини. 
Прави ми впечатление, 
че купувачите са не-
уки. Те се влияят от 
външния ефект. Дове-
ряват се на брокерите, 
а те имат интерес да 
си направят сделката. 
Невинаги се обясняват 
плюсовете и минусите 
на едно жилище. За-
това смятам, че у нас 
жилищата се продават 
според възможностите 
и познанията на купу-
вача.

Арх. Елена Иванова, член на РК 
на КАБ - Добрич:

Купувачите тук 
все още са неуки
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В Благоевград студен-
ти си купуват жилища. 
Кварталът в близост до 
Югозападния универ-
ситет е пълен с такива 
собственици. Това им е 
по-изгодно. Вместо на 
хазяи, плащат наем на 
себе си. Когато завър-
шат, напускат града и ги 
продават. Това е една си-
гурна инвестиция. Кри-
терият им е близост до 
университета, другото 
не ги интересува.

Смятам, че купувачи-

те се научиха да си из-
бират жилище. Напосле-
дък един от важните им 
критерии е жилищата да 
са газифицирани. Про-
ектирането на газови 
инсталации е хит. Има 
бум в това отношение. 
Все пак в Германия 70 
процента от жилищата 
са газифицирани, у нас 
- под 5%. В Германия и 
Англия газта е по-евти-
на от тока.

Големият пазар на 
имоти е в София. це-

ните са завишени, а аз 
не виждам истинската 
причина. В центъра е 
скъпо, в крайните квар-
тали - по-нормално. Но 
общо взето, всеки търси 
комуникативно място 
- до метро и с инфра-
структура. Според мен 
проблемът не е във ви-
соките цени, а в ниския 
ръст на заплатите. Колко 
хора могат да си позво-
лят да си купят луксозно 
жилище? А всеки иска 
да има точно такова. 

Недвижимостите се продават 
по–скъпо, без да има причина

В Монтана строител-
ството не е активно. В 
момента е завършена 
една сграда с отделни 
жилища. Строят се едно-
фамилни къщи на терени 
в центъра, покрайнини-
те или селата. На пазара 
има изобилие от строи-
телни материали - наши 
и вносни, което предпо-

лага по-качествено стро-
ителство. 

общината има от -
ношение само към за-
конността на строежа, 
но не и към качеството. 
Нямаме ангажимент да 
правим проверки, макар 
че сградите са на наша 
територия. Проверяваме 
само ако имаме сигнал за 

отклонения от проекта.
цените в Монтана са 

средните за страната. 
Преди 3-4 години се по-
строиха няколко сгради, 
но в тях има още свобод-
ни жилища. Инвестито-
рите чакат клиенти или 
чакат по-висока цена, за 
да спечелят от отдавна 
построеното.

Общината отговаря за законността 
на строежа, но не и за качеството му

Инж. Камен Каменов, главен инженер на община 
Монтана:

Инж. Александър Митев, член на РК на КИИП - 
Благоевград:

Строителният бум по 
Южното Черноморие 
отмина. И сега се строи, 
но значително по-малко. 
Предимно хотели, жили-
ща не много. В момента 
в Бургас се строят ня-
колко сгради. Има ръст 
в търсенето на луксозни 
имоти и затова такива се 
строят повече.

Активизира се вто-
ричният пазар. Преди 
години - 2007-2008, в 
Слънчев бряг, Созопол, 
Приморско, царево се 
построиха много жи-
лища. Но ако в тях се 
живее само през лято-
то, собствениците им, 
като дойдат, сварват му-
хъл, влага. Затова вече 
ги продават. Първи се 
отдръпнаха англичани-
те, сега и руснаците си 

продават имотите.
За качеството на тези 

недвижимости отговор-
ност носят предприема-
чите, строителите, про-
ектантите. Ние сме най-
грамотната част от тази 
верига, макар и не така 
добре оценена. Затова 
при конструкциите няма 
компромиси. Държава-
та не помага това да се 
промени.

По обектите работят и 
неграмотни строители. 
Качеството на матери-
алите е различно. Бето-
нът е добър, но матери-
алите за довършител-
ните работи невинаги. 
Едно се получава, ако 
се вложи китайски гра-
нит, друго - италиански 
мрамор. Различни са до-
грамите. А и предприе-

мачите се сменят. Не са 
постоянни, нови фирми 
или като на Запад - ин-
вестиционни фондове 
започват да строят. Ху-
бавото е, че общините 
налагат изисквания към 
новите сгради - за пар-
коместа, за озеленяване, 
за енергийна ефектив-
ност. Тези изисквания 
се спазват, за разлика 
от преди 20-ина години, 
когато ги нямаше.

цените на жилища-
та невинаги са реални. 
Предлага се например 
жилище с цена 800-1000 
евро на кв. м от 150 кв. 
м, но после се оказва, че 
30 кв. м са общи части. 
Купувачите трудно се 
ориентират в тези неща. 
Изобщо сделките са 
една скрита картина.

Купувачите трудно се ориентират
Инж. Душко Опърлаков, председател на РК на 
КИИП - Бургас:

I. Правни аспекти - проф. д-р Антон Маринов, специа-
лист по GDPR

1. Относно необходимостта от повишаване на знания 
и умения по отношение защита на обработваните лични 
данни

2. Лични данни - същност. Правна регламентация - ре-
гламент, закон, подзаконов нормативен акт

3. Законосъобразност на обработването. Визиране на 
опасностите и отговорностите, свързани с незаконосъобраз-
но обработване на личните данни

4. Права на субекта на данни
• Прозрачност и условия
• Информация и достъпност
• Право на достъп
• Ограничаване на обработването
  Администратор на лични данни - задължения и 

отговорности

• Общи задължения
• Съвместни администратори
• Обработващ лични данни
 Сигурност при обработване на личните данни
• Псевдонимизация и криптиране
• Уведомяване за нарушения
• Оценка на въздействието
• Предварителна консултация
 Задължителни фирмени правила
• DPO - длъжностно лице по защита на личните данни
• Кодекс за поведение
• Сертифициране
• Дерогации на особени случаи
 Средства за правна защита, отговорност за причи-

нени вреди и санкции
• Право на подаване на жалба до надзорен орган
• Право на ефективна защита

• Право на обезщетение и отговорност за причинени 
вреди

II. IT аспекти и необходимо ниво на технически мерки 
за привеждане дейността на инженерно дружество в 
съответствие с GDPR - Бойчо Бойчев, управител на ИТ 
фирма

1. Съставяне на екип
2. Анализ на текущо състояние на ИТ инфраструктура
3. Оценка на въздействие и оценка на риска
4. Избор на подходящи практики, софтуерни/хардуер-

ни инструменти и решения за намаляването на иденти-
фицирания риск, като: криптиране; псевдонимизация; 
анонимизация; DLP решения и др.

5. Изготвяне на вътрешни правила
6. Непрекъснат мониторинг и откриване на заплахи
7. Сигурност в основата на бъдещи внедрявания и 

разработки (security by design)

На 5 юни (вторник) от 10.00 часа в сградата на Съюза на архитектите в България (на ул. „Кракра“ 11) 
Българската асоциация на архитектите и инженерите - консултанти (БААИК) организира обучение, 

насочено основно към фирмите за строителен надзор, за защита на личните данни.

П Р О Г Р А М А:

Отговарят ли цените на имотите у нас 
на комфорта, който предлагат?

ОБУЧЕНИЕ
 на тема

Всеки участник ще получи удостоверение за преминато обучение

„ЗАщИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЪГЛАСНО ОБщИя ЕВРОПЕйСкИ РЕГЛАМЕНТ“
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София ще с е  при -
съедини към един от 
най-големите и утвър-
дени световни индекси 
за оценка на градове-
те. Това съобщи новият 
президент на Междуна-
родната федерация за 
недвижими имоти (ФИ-
АБцИ) Асен Македо-
нов, който бе представен 
на събитие във Военния 
клуб. Индексът CPI е 
създаден преди 20 го-
дини и осигурява база 
данни за състоянието на 
населените места по све-
та. В него са включени 
над 400 града от 46 стра-
ни. CPI е разделен на 
шест части с общо 240 
критерия. Сред тях са 
оценката на жителите за 
общото удовлетворение 
от живота в техния град, 
измерване възможност-
ите на града за включ-

ване на хора в нерав-
ностойно положение в 
различни икономически, 
политически и културни 
активности, измерване 
на екологията, оценка за 
управлението на местна-
та власт и възможност-

ите на градската иконо-
мика да осигури доста-
тъчно работни места и 
доходи на жителите му. 
Последната част от ин-
декса дава възможност 
на гражданите да оце-
нят инфраструктурата 

и нейното развитие, да 
дадат мнение за град-
ския транспорт, канали-
зации, телекомуникации 
и прочее. И други го-

леми градове в страна-
та ще получат възмож-
ност да се присъединят 
към този тип оценяване. 
Асен Македонов изрази 

надеждата си те да го 
направят, за да имаме 
точно оценяване, корект-
ни резултати и стимул за 
развитие.

Включват София в световния индекс на градовете
Столичани ще дават оценки за качеството на живот по 240 критерия

Проектът „Усещане 
за град: приобщаващ, 
безопасен и устойчив 
Пловдив“ предизвиква 
досегашното разбиране 
за градоустройството и 
публичната среда като 
джендър неутрални и 
настоява за нов, соци-
ално сензитивен подход 
към градското плани-
ране.

Български фонд за 
жените поема на град-
ска експедиция и кани 

жителите на Пловдив 
да се присъединят към 
вълнуващите „изследо-
вателски разходки“ в 
пловдивските квартали 
„Прослав“ и „Тракия“ 
на 2 и 3 юни 2018 г. 

Участниците ще из-
следват как се чувстват 
жените и мъжете в пуб-
личното пространство и 
какви са пречките пред 
пълноценното включ-
ване на различните со-
циални групи. Разход-

ките са част от проекта 
„Усещане за град: при-
общаващ, безопасен и 
устойчив Пловдив“, фи-
нансиран от Пловдив 
- Европейска столица на 
културата 2019. целта е 
да бъде постигнато ви-
соко качество на живот 
в града и всички хора 
- жени и мъже от раз-
лични възрастови групи, 
етнос, социален статус 
и пр., да се чувстват 
свободно, безопасно и 

комфортно в публично-
то пространство.

” Изследователските 
разходки!

Изследователските 
разходки следват стрик-
тен метод, разработен 
от международната не-
правителствена орга-
низация Womenability, 
базирана в Париж. Те 
стимулират участници-
те в разходките да съ-

действат в един процес 
на преосмисляне на гра-
да и анализират техните 
нагласи и преживявания.

Изследователските 
разходки се случват в 
рамките на проекта на 
Български фонд за же-
ните „Усещане за град: 
приобщаващ, безопасен 
и устойчив Пловдив“. 
Той е част от програ-
мата на Пловдив - Ев-
ропейска столица на 
културата 2019, в парт-
ньорство с фондация 
„Джендър Алтернати-

ви“,  „Консултантско 
бюро - Напредък 7“ и 
Womenability.

Той предлага модел за 
устойчиво развитие чрез 
подход отдолу нагоре, 
в който гражданите - 
жени и мъже от всички 
социални прослойки, 
възраст и етнос, са ов-
ластени да идентифици-
рат проблеми и предла-
гат решения за подобря-
ване на градското прос-
транство, а български и 

международни творци 
ще демонстрират инова-
тивни и ефективни на-
меси в градската среда. 
Проектът е мултижан-
ров и предлага уникален 
подход за преосмисля-
не и трансформиране 
на града, който може да 
бъде репликиран в наци-
онален и международен 
контекст.

„Усещане за град“ се 
основава върху идеята 
за града като сигурно 
и инклузивно място, в 
което всички хора, осо-

бено жени и момиче-
та, деца, както и уяз-
вими групи като ром-
ската общност и хората 
с увреждания, живеят 
свободно и сигурно, а 
тяхната неприкоснове-
ност е гарантирана от 
градската среда като 
основно човешко пра-
во. основен фокус се 
поставя върху търсене-
то и предлагането на 
решения за устойчива 
промяна и трансформи-

ране на градската среда 
от самите участници в 
проекта, както и вър-
ху колаборацията меж-
ду граждани и артисти. 
„Усещане за град“ се ос-
новава на разбирането, 
че културните и творче-
ски индустрии (в част-
ност изкуството) могат 
да предложат идеи за 
подобряване качеството 
на живота на граждани-
те и че изкуството може 
да бъде инструмент за 
изграждането на по-ста-
билни общности. 

Български фонд за жените кани жителите на Пловдив на 
експедиция в два квартала

Главният архитект на София Здравко Здравков (вдясно) 
поздравява Асен Македонов - новия председател на Меж-
дународната федерация за недвижими имоти (ФИАБЦИ) 

Лошата инфраструктура е сред проблемите на жителите на пловдивския квартал „Прослав“

ЖР ” Тракия!  е един от най-големите квартали на Пловдив
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Катя ТОДОРОВА

П о д д р ъ ж к а т а  н а 
сгради, или както вече 
става по-изве стна с 
чуждоземското си наз-
вание - фасилити ме-
ниджмънт, е най-бързо 
развиващият се бизнес 
в България. Това твър-
дят от Българската фа-
силити мениджмънт 
асоциация (БГФМА).

Според тях причина-
та е, че във все по-за-
бързания свят, в който 
живеем, ще се увелича-
ва броят на хората, ис-
кащи да бъдат улеснени 

във всекидневието си, и 
то не само за да наме-
рят чистачка за входа 
на обитаваната от тях 
кооперация. от асоциа-
цията смятат, че не след 
дълго много от общин-
ските дейности, като 
например сметосъбира-
нето, ще бъдат поети от 
частни предприемачи, 
които ще плащат на хо-
рата, за да ги отървават 
от боклука, както това 
се прави в някои разви-
ти страни.

„Най-голяма част от 
живота си прекарваме в 
сградите. Те са от огро-
мно значение за нашето 

физическо и психиче-
ско състояние. Затова 
разглеждаме сградите 
като организми, които 
ние, хората, проектира-
ме, строим и след това 
управляваме,  затова 
и ФМ за нас е изклю-
чително важен, защо-
то най-дългият цикъл 
на една сграда е след 
като започне да бъде 
използвана“, обяснява 
арх. Весела Вълчева-
МакГий, председател 
на УС на Българския 
съвет за устойчиво раз-
витие (BGBC), които 
членуват в БГФМА.

Според нея  че сто 

може да имате най-ино-
вативната и техниче-
ски най-новата сграда, 
но ако обитателите й 
и управлението не са 
запознати с добрите 
практики, активни и па-
сивни, за ефективното 
й управление всички 
тези прекрасни параме-
три няма да могат да се 
използват в максимална 
степен.

ИДЕЯ

” Зелен!  наръчник 
за проектиране и 

строителство

Арх. Весела Вълче-
ва-МакГий анонсира 
идеята за съставянето 
на „зелен“ наръчник за 

проектиране и строи-
телство. „Той ще е за 
практики, които са пре-
поръчителни, но такъв 
наръчник се прави във 
всички държави. По-
добен инструмент на 
пазара ще бъде предос-
тавян на потенциални 
бъдещи инвеститори 
в сгради, както и на 
съществуващи опера-
тори и фирмите, при-
тежаващи множество 
сгради“, поясни Въл-
чева-МакГий и добави, 
че наръчникът ще дава 
и препоръки как бъ-
дещите наематели да 
използват сградата, ще 
им помага и по така 
популярното сертифи-
циране по различните 
системи и най-новата 
изработена с помощта 

на Световната банка, 
наречена EDGE.

По думите й, в най-
скоро време Българ-
ският съвет за устой-
чиво развитие ще орга-
низира професионални 
обучения на всички 
заети в проектирането, 
строителството и уп-
равлението на зелени 
сгради, по различните 
системи за сертифи-
циране, новата версия 
на LEED стандарт, по 
немския DGNB и най-
новата на Световната 
банка. Предстои съби-
тие съвместно със СБ 
и ЕБВР за популяризи-
ране на EDGE. Послед-
ната е по-различна от 
другите системи, защо-
то е по-достъпна за ин-
веститорите и за при-

тежателите на големи 
портфолиа сгради, как-
то и за сертифициране 
на обикновени сгради.

Според нея EDGE 
помага със системни 
решения, които работят 
най-добре в локалния 
климат, носейки в съ-
щото време и между-
народно признание и 

от 5 до 8 юни Со-
фия е домакин на 
EFMC 2018 - Евро-
пейската фасилити 
мениджмънт конфе-
ренция.

„ С ъ б и т и е т о  щ е 
привлече интереса 
както на европей -
ския, така и на све-
товния ФМ бизнес. 
Показателен е фа-
ктът, че именно тук, 
в България, ще бъдат 
представени и първи-
те посланици на до-
бра воля на европей-
ската и световната 
ФМ индустрия, които 
ще работят активно 
за нейното развитие 
и популяризиране“, 
каза Горан Миланов.

Поддръжката на сгради е най-бързо развиващият се бизнес у нас

Пазарът на луксоз-
ни имоти у нас отбе-
лязва умерено първо 
тримесечие на 2018 

година. Това показва 
новият анализ на кон-
султантската компания 
за имоти от най-висок 

клас - Unique Estates. 
В него компанията от-
крои няколко важни 
тенденции. Първата е, 

че ограниченото пред-
лагане лимитира ак-
тивността при продаж-
бите през 2018 г. Вто-
рата - наемният пазар 
изконсумира ефекта от 
Председателството на 

ЕС още през миналата 
година. Третата тен-
денция е, че жилищни-
ят пазар запазва дина-
миката си през първото 
тримесечие на 2018 г., 
подкрепян от общото 

икономическо оживле-
ние и ръста на креди-
тирането. Сегментът 
на луксозните имоти 
също остава активен, 
но по-скоро задържай-
ки инерцията от края 

на 2017 година.
Интересът за лук-

созни покупки остава 
висок както за жилищ-
ни нужди, така и за ин-
вестиция, но предла-
гането продължава да 
изостава. Причината 
е липсата на качестве-
но ново строителство, 
което отговаря на нуж-
дите на купувачите, 
както и ограничени-
ят избор от жилища в 
централните райони на 
София, които са търсе-
ни най-вече с инвести-
ционна цел. 

Те з и  факто р и  с е 
очаква да доведат до 
продължаващ лек ръст 
на цените в луксозния 
сегмент, докато броят 
на сделките ще се за-
пази около нивата от 
предходната година.

Лек ръст на цените на луксозните жилища през 2018 г.

С помощта на Световната банка въвеждаме опростен стандарт за сертификация на обектите, стана ясно на форум в столицата

От 5 ДО 8 ЮНИ

пАЗАР

София е домакин 

на европейската

Според БГФМА е време поддръжката на сгради да не се свежда само до пускане на 
климатиците и почистване на сградите

Експерти от бранша смятат, че събирането на отпадъците може да бъде печеливш 
бизнес и за обитателите на сгради, и за предприемачите
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Най-сигурното решение, когато търсите първокласно качество! 

w
w

w
.a

rd
e

x
.b

g

Лепила за плочки
Фугиращи маси и 

силикониХидроизолации Грундове
Строителни материали и 

замазки

тежателите на големи 
портфолиа сгради, как-
то и за сертифициране 
на обикновени сгради.

Според нея EDGE 
помага със системни 
решения, които работят 
най-добре в локалния 
климат, носейки в съ-
щото време и между-
народно признание и 

сертифициране. Соф-
туерът, използван за 
оценка на енергийна 
ефективно ст,  водно 
потребление и мате-
риалите, използвани в 
сградата, е с вписани 
стойности за България. 
Например колко стру-
ва електроенергията у 
нас, цената на водата 

и др. Програмата, има-
ща повече конкретика, 
сравнява сградата с по-
добна в България, кое-
то е много по-различно 
от пазарните системи, 
при които се използ-
в ат  м е ж д у н а р од н и 
стандарти. „Базисното 
ниво, което трябва да 
постигне една сграда, 

е поне 20% намаление 
на потреблението на 
вода и енергия спря-
мо една стандартна за 
страната по тип и обем 
у нас“, поясни арх. Ве-
села Вълчева-МакГий.

очаква се  новата 
система да помогне на 
бизнеса да посрещне 
нарастващите очаква-

ния на клиентите, като 
добавя стойност и вли-
яе положително на жи-
вота на сградата.

Го р а н  М и л а н о в ,  
в и ц е п р е з и д е н т  н а 
EuroFM, смята за ред-
но и особено ефектив-
но фасилити мениджъ-
рът да се появи още в 
процеса на проектира-
не на сградата, когато 
се обмисля как готова-
та постройка ще функ-
ционира. Според него 
по този начин ще може 
да се даде тази добаве-
на стойност, за която 
иначе всички говорим. 
Световната ситуация 
във ФМ мениджмън-
та много се прекроя-
ва. Вече инвеститорите 
започват да гледат на 
сградите като актив, 
който допринася за 
добруването на хората 
и социалния ефект на 
имотите върху хората.

Всички междуна -
родни организации от 
фасилити мениджмънт 
асоциации вече работят 

в една посока и тър-
сят пътя напред. обме-
нят се интересни идеи. 
Вече и в България офи-
циално е приет стан-
дарт ISO 41 000, кой-
то е основополагащ. 
„Първи приехме евро-
нормата 15 221. Не сме 
участвали в разработ-
ването й, но активно 
работихме в превеж-
дането й, защото това 
беше едно предизвика-
телство да се намери 
аналогът на български 
език и това да стане 
истински стандарт.  
Европейската норма е 
по-скоро технически 
стандарт и малко или 
много е регулирана от 
ЕС. Щом от ISO като 
частна и независима 
организация решиха 
да започнат да правят 
стандарт за фасили-
ти мениджмънта, това 
ясно показва, че сек-
торът нещо прави - не 
само да пускаме кли-
матиците и да чистим 
подовете. ISO 41 000 е 

първият управленски 
стандарт, разработен за 
нашата индустрия. До-
сега стандартите бяха 
повече технически и 
упътващи -  обясни 
Миланов. - На всички 
от бизнеса е ясно, че 
сградите, които под-
държаме, са на този 
свят много по-дълго от 
правителствата, упра-
вляващи една или дру-
га страна. Това, което 
правим, не е подвласт-
но на конкретната ко-
нюнктура и политика“, 
добави той.

„целта ни е да опти-
мизираме всичко, което 
ни заобикаля. Светов-
ните ISO стандарти за 
бранша вече са преве-
дени у нас и форму-
лират изискванията за 
подобряването на сре-
дата, а оттам и качест-
вото на живот в сгра-
дите, които обитаваме, 
учим и работим“, каза 
в заключение по те-
мата председателят на 
БГФМА Иван Велков.

от 5 до 8 юни Со-
фия е домакин на 
EFMC 2018 - Евро-
пейската фасилити 
мениджмънт конфе-
ренция.

„ С ъ б и т и е т о  щ е 
привлече интереса 
както на европей-
ския, така и на све-
товния ФМ бизнес. 
Показателен е фа-
ктът, че именно тук, 
в България, ще бъдат 
представени и първи-
те посланици на до-
бра воля на европей-
ската и световната 
ФМ индустрия, които 
ще работят активно 
за нейното развитие 
и популяризиране“, 
каза Горан Миланов. основното съби-

тие ще е двудневно, 
в  Ивент център в 
София, като сцена-
та ще бъде в средата 
на залата. Лектори-
те ще бъдат над 30 
презентатори и над 
300 чужди участни-

ци. Един от тях ще е 
Стан Митчъл, участ-
вал в разработването 
както на евронормите 
за ФМ, така и на ISо 
стандартите за бран-
ша.

Според председа-
теля на БГФМА Иван 

Велков причината 
българската столи-
ца да бъде избрана 
за домакин на меж-
дународния форум е 
активната работа на 
асоциацията в лице-
то на нейните чле-
нове.

Поддръжката на сгради е най-бързо развиващият се бизнес у нас

на 2017 година.
Интересът за лук-

созни покупки остава 
висок както за жилищ-
ни нужди, така и за ин-
вестиция, но предла-
гането продължава да 
изостава. Причината 
е липсата на качестве-
но ново строителство, 
което отговаря на нуж-
дите на купувачите, 
както и ограничени-
ят избор от жилища в 
централните райони на 
София, които са търсе-
ни най-вече с инвести-
ционна цел. 

Те з и  факто р и  с е 
очаква да доведат до 
продължаващ лек ръст 
на цените в луксозния 
сегмент, докато броят 
на сделките ще се за-
пази около нивата от 
предходната година.

Лек ръст на цените на луксозните жилища през 2018 г.

С помощта на Световната банка въвеждаме опростен стандарт за сертификация на обектите, стана ясно на форум в столицата

От 5 ДО 8 ЮНИ

пАЗАР

София е домакин 

на европейската
Арх. Весела Вълчева-МакГий, Горан Миланов и Иван Велков на събиране в навечери-
ето на Световния FM ден
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Разговаря  
Поли ВАСИЛЕВА

- Г-н Ролански, род-
ното Ви място - село Ка-
раш, е било изселено в 
средата на миналия век. 
Въпреки това Вие сте 
роден тук. Сега има ли 
живот в него?

- Караш е било изсе-
лено заради ендемична 
бъбречна болест, от която 
са боледували много хора. 
Учени са решили, че тя се 
причинява от особености 
на почвата, водата, при-
родата. И за да ги спасят, 
са ги изселили. Но селото 
никога не е опустявало. 
Имало е хора, които не 
са могли да се отделят от 
корена си. И са останали. 
След това версията за не-
благоприятните природни 
дадености е отхвърлена 
и някои са се върнали. 
В момента в селото по-
стоянно живеят 50 души. 
Има една длъжност - на 
кметски наместник. ос-
таналите се занимават с 
производство на земедел-
ска продукция от собстве-

ните градини, ниви, лозя.
- А в града как тече 

животът? 
- Роман е малък град. 

В общината живеят 6000 
души. Като всички гра-
дове, и ние страдаме от 
липса на работни места и 
на нова и модерна инфра-
структура. Затова приори-
тет на общината е обновя-
ване на уличната мрежа, 
на обществените сгради. 

За да задържим хората, 
привличаме инвеститори, 
които откриват работни 
места. Не става въпрос за 
големи производители, 
а за малки, но все пак за 
Роман и 20 нови работни 
места са много добра ин-
вестиция.

- Къде работят хората, 
с какво издържат семей-
ствата си?

- В стария завод „Мети-

зи“ са останали 100-тина 
души. В един метален цех 
работят 30-40. Имаме са-
наториум за белодробно 
болни хора, където също 
има работни места. В об-
щината има и двама по-
големи земеделски про-
изводители. През послед-
ните години привлякохме 
дребни инвеститори. Еди-
ният развива преработка 
на билки, другият - цех 
за сушене на плодове, па-
кетиране на ядки. Имаме 
и други инвеститорски 
намерения.

- Колко училища оце-
ляха в демографската 
криза?

- оцеля детската ни 
градина, която се посе-
щава от 100 деца, запа-
зиха се и началното, и 
средното училище. Имаме 
и едно специализирано 
училище - каменоделното 
в село Кунино. Не сме 
чак толкова обезлюден ра-

йон. Намираме се между 
Мездра, Враца и Кнежа, 
Плевен. Затова за нас е 
важно обновлението на 
пътищата до тези градове.

- Какво правите в 
това отношение?

- Миналата година под-
писах договор за рехаби-
литация на четвъртоклас-
ния път Роман - Струпец 
- граница с Мездра и на 
третокласния път Роман 
- Стояновци. Стойността 
му е 3,8 млн. лв. С про-
екта ще бъдат реконстру-
ирани 11,6 км общински 
пътища и съоръжения 
към тях. На финала сме 
на избор на изпълнител. С 
Държавен фонд „Земеде-
лие“ подписахме договор 
и за ремонт на главна-
та ни улица, какъвто не 
е правен от 60 години, 
когато е била изградена. 
Предвижда се подмяна на 
паважа с асфалт, на трото-
арните плочи, изграждане 
на зелени площи, пола-
гане на нова маркировка. 
Става въпрос за финан-
сиране от Програмата за 
развитие на селските ра-
йони на малка по мащаби 
инфраструктура. Улицата 
е 2,6 км и е част от репу-
бликанския път Мездра 
- Роман. В момента стар-
тираме процедурата за 
избор на изпълнител. об-
новлението на главната 
ни улица е стара мечта 
на хората от града. Напът 
сме да я сбъднем. Стой-
ността на този проект е 
1,8 млн. лв.

- Какви други иска-
ния на хората вече са 
изпълнени?

- Изпълнено е изграж-

дането на предпазна дига 
на река Искър, която за-
щитава населението при 
наводнения. Направихме 
рехабилитация на някол-
ко улици в село Кунино. 
Тази пролет довършихме 
асфалтирането им. Сред-
ствата бяха от капитало-
вите ни разходи. В момен-
та решаваме един важен 
за града въпрос - елек-
троснабдяването. Сега то 
е от Мездра, искаме да го 
прехвърлим към подстан-
цията на завод „Метизи“, 
която е собственост на 
ЧЕЗ.

- Роман включи ли се 
в Националната програ-
ма за енергийна ефек-
тивност?

- Засега не. Имаме жи-
лищни блокове, които от-
говарят на условията за 
включване в програмата, 
но собствениците на жи-
лищата не можаха да се 
организират и да канди-
датстват.

- На какво разчитате 
за бъдещето на града? 
Бюджетът ви е 5,6 млн. 
лв., като собствените 
приходи са 764 000 лв.

- Разчитаме на проекти 
с европейско финанси-
ране. Само с тях можем 
да променим облика на 
града. За нас най-достъп-
на се оказва Програмата 
за развитие на селските 
райони. За откриване на 
работни места разчитаме 
на инвеститори. Затова 
ги привличаме чрез съз-
даване на всички условия 
за развитие на бизнеса 
им. Насърчаваме и наши-
те хора също да започват 
собствен бизнес.

РЕГИоНИ

Николай АНТОНОВ

С църковен ритуал бе 
осветен скалният баре-
леф на св. Георги над 
село Елешница в об-
щина Разлог. Иконата 
изобразява сцената със 
змея и победата на до-

брото над злото. Баре-
лефът бе изработен ми-
налата година от Петър 
Чорев от село Елешни-
ца, като за завършване-
то му бяха необходими 
само два месеца. 

По време на осве-
щаването на творбата 

самодейците от фол-
клорна група „Зорни-
ца“ към читалището в 
Елешница изпълниха за 
първи път специално 
създадена песен, посве-
тена на св. Георги и ба-
релефа. Авторът Петър 
Чорев изказа благодар-

ности на кметовете на 
Разлог и на Елешница 
инж. Красимир Герчев 
и Сашо Мицин за под-
крепата. Той съобщи, 
че съвсем скоро на ба-
релефа са поставени 
прожектори, от които 
скалата оживява. Изо-
бражението е намазано 
със специално каменно 
лепило за предпазване 
от климатичните вли-
яния. Ще бъде почис-
тена и пътеката, която 
води до барелефа, ще 
се постави също и па-
рапет за по-лесно прид-
вижване на посетите-
лите.

Поли ВАСИЛЕВА

Приключи ремон -
тът на уличната мрежа 
в село Галиче, община 

Бяла Слатина. За обно-
влението на „Георги Бен-
ковски“, „Н. Й. Вапца-
ров“, „Васил Априлов“, 
„Панайот Хитов“, „Янко 
Забунов“ и отсечка от 

улица „Искър“ са вло-
жени 150 000 лв. Те са 
отпуснати на общината 
от кабинета с министер-
ско постановление. Ре-
монтираната мрежа бе 
открита от Тихомир Три-
фонов, заместник-кмет 
на общината, Христофор 
Кьосовски от фирмата 
изпълнител и Марияна 
Терзийска - изпълнява-
ща длъжността кмет на 
селото.

След улиците в Гали-
че започва и ремонт на 
училището. Предстои 
стартирането и на други 
по-малки проекти за мо-
дернизиране на селската 
инфраструктура.

Валери Ролански, кмет на община Роман:

Европейски проекти и инвеститори 
са нашата надежда за бъдещето
Ремонтираме инфраструктура от средата на миналия век

Валери Ролански 
е на 56 години. Уп-
равлява община Ро-
ман от 2015 г. Преди 
това е бил полицай, 
развил е и собст-
вен търговски биз-
нес. Роден е в село 
Караш, същата об-
щина. 43 години е 
живял в село Хуба-
вене, след което се 
премества в Роман. 
От малък знае как-
во е нужно на хора-
та, за да остават по 
родните си места, и 
като кмет се старае 
да им го осигури. 

Осветиха скалния барелеф на 
св. Георги над с. Елешница

Галиче с подобрена улична мрежа
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Лилия ЦВЕТАНОВА

Емблематичният квар-
тал „Варуша“ във Велико 
Търново ще бъде с изцяло 
обновена инфраструкту-
ра. Това ще стане благо-
дарение на мащабен про-
ект за градската среда на 
общината. Символичната 
първа копка бе направе-
на на площадното прос-
транство край храма „Св. 
св. Кирил и Методий“. 
В церемонията участва-
ха заместник-кметът на 
Велико Търново проф. 
Георги Камарашев, пред-
ставители на фирмата из-
пълнител и отец Славчо 
Иванов, който извърши 
водосвет.

За строителните дей-
ности са осигурени над 

2,3 млн. лв. по оператив-
на програма „Региони в 
растеж 2014-2020“. 

В северната част на 
квартала (над Самовод-
ската чаршия) ремон-
тът ще обхване улиците 
„Капитан Дядо Никола“, 
„Драгоман“, „Медникар-
ска“, „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“, „Поборническа“, 
„П. Р. Славейков“, „Ге-
орги Мамарчев“, „Поп 
Матей Преображенски“, 
„Въстаническа“. Изпъл-
нител на строителните 
дейности е „Скорпион 
Инвестстрой“ ЕооД. За-
ложено е обновяване на 
улични настилки, пеше-
ходни алеи, монтиране на 
енергоспестяващо улично 
осветление, озеленяване и 
облагородяване, поставя-
не на указателни табели, 

пейки, кошчета за смет.
целта на проекта „При-

влекателна и съхранена 
автентична градска среда 
на град Велико Търново“ 
е да бъде обновена една 
от най-красивите части на 
старата столица, като съ-
щевременно бъде запазен 
старинният и автентичен 
вид на вековните улички. 
Така кварталът ще стане 
по-добър за живеене и 
по-атрактивен за гостите, 
посочи проф. Георги Ка-
марашев.

„ М е ж д у в р е м е н н о  
правителството отпусна 
средства за подмяна на 
водопроводите от същест-
вуващата ВиК мрежа. С 
парите ще бъдат подме-
нени старите 60-годишни 
тръби, чиято гаранция е 
половин век, ще бъдат 

отстранени и някои про-
блеми с канализацията. 
Сигурно част от поли-
тиците ще се опитват да 
ви плашат и да създават 
напрежение, говорейки 
колко „страшно“ е да се 
сменят старите изгнили 
тръби с нови. Монтиране-
то на новите водопроводи 
се извършва при троен 
контрол, правят се проби 

на водата и дезинфекция“, 
обърна се проф. Камара-
шев към местните жите-
ли. 

Проектът е на обща 
стойност 11 млн. лв. По 
него е предвидено обно-
вяване на 38 улици и пло-
щади в старата градска 
част, а за своевременната 
реализация на строител-
ството обектите бяха раз-

делени в няколко обосо-
бени позиции. Близо 9 
млн. лв. ще достигне ин-
вестицията в Старо Тър-
ново, а още 2 милиона ще 
бъдат вложени в инфра-
структурата, озеленяване-
то и облагородяването на 
квартал „Чолаковци“. оч-
аква се всички строител-
ни дейности да приклю-
чат до края на годината.

Облагородяват старинния великотърновски 
квартал „Варуша“
Инвестицията за ремонтните дейности е 2,3 млн. лв. 

РЕГИоНИ

Символичната първа копка бе направена на площадното пространство край храма ”С в. 
св. Кирил и Методий!

Поли ВАСИЛЕВА

Приключи работата по 
енергийното обновление 
на сградата на общината 
в Мездра, съобщи кме-
тът Генади Събков. Тя 
продължи 21 месеца. Из-
пълнител бе консорци-

ум „Енергийно обновле-
ние - Мездра“ ДЗЗД, а 
строителният надзор бе 
поверен на „Синко инже-
неринг“ АД. За санира-
нето общината спечели 
финансиране от програ-
мата „Региони в растеж“. 
общата му стойност е 1,5 
млн. лв.

обновлението включ-
ва 6 вида енергийни 
мерки - топлоизолация 
на стените отвътре с 
минерална вата и гип-
сокартон, шпакловане 
и боядисване, изолация 
на подпокривното прос-
транство с каменна вата с 
дебелина 10 см, основен 
ремонт на покрива, под-
мяна на ВиК мрежата, 
отоплителната инстала-
ция, хидроизолационни 
и тенекеджийски работи. 
Сменена е и алуминиева-
та дограма с нова. Мон-
тирани са и соларни па-
нели, които подсигуряват 

гореща вода за битови 
нужди в сградата.

Сграда №1 в Мездра 
не е ремонтирана от 1970 
г., когато е издигната в 
центъра на града. Сега 
тя предлага модерни ус-
ловия за работа на слу-
жителите, които са 113 
на брой, както и на граж-
даните, които ползват 
услугите на общината. 
След мерките за енергий-
на ефективност се очаква 
разходите за топлинна 
енергия на общината да 
бъдат намалени с 46,7%, 
уточняват от админи-
страцията.

В града стартира са-
нирането и на 13 жилищ-
ни сгради. Това става по 
проект „Мерки за енер-
гийна ефективност на 
многофамилни жилищ-
ни сгради“, финансиран 
чрез оП „Региони в рас-
теж“. Стойността му е 
1,6 млн. лв., като нацио-
налното финансиране е в 
размер на 240 000 лв.

обновлението на сгра-
дите с мерки за енергий-
на ефективност трябва 
да бъде извършено за 26 
месеца. Изпълнители са 
„ПСТ груп“ ЕАД, „Път-
стройинженеринг“ АД, 

обединението „Екоинже-
неринг“ - Мездра и „Ин-
терстрой - Калето“ АД.

Строителният надзор 
е поверен на „ГИД АРК“ 
ДЗЗД и „СС - Консулт“ 
ЕооД.

Сградите не са ремон-
тирани 30 години след 
построяването им. За 
всяка са предвидени от-
делни енергоефективни 
мерки. Собствениците на 
жилищата очакват сани-
рането да намали с 60% 
топлинните им загуби.

Още за санирането 
на стр. 16

Приключи енергийното обновление на сграда №1 в Мездра, 
работи се и по жилищни блокове

Николай АНТОНОВ

Сградите на Район-
ното управление на по-
лицията и на Районната 
служба „Пожарна безо-
пасност и защита на на-
селението“ в Петрич ще 
бъдат санирани за 1 120 
000 лв. Това ще стане 
в изпълнение на проект 
за подобряване на енер-
гийната им ефективност 
съгласно сключен от об-
щината административен 
договор за предоставяне 
на безвъзмездна финан-
сова помощ по проце-
дура за изпълнение на 
интегрирани планове за 

градско възстановяване 
и развитие за периода 
2014-2020 г. Финанси-
рането е по оператив-
на програма „Региони в 
растеж“. Стойността на 
проекта е 1 120 000 лв. 
Фирма изпълнител е „БГ 
ЛЕНД Ко“ ооД. Строи-
телният надзор е поверен 
на фирма „Стройнорм“ 
ЕооД. Срокът за изпъл-
нение е 27 месеца. 

И н в е с т и ц и о н н и я т 
проект предвижда стро-
ително-монтажни рабо-
ти, включващи пакет от 
мерки, които ще доведат 
до повишаване на енер-
гоефективността на сгра-
дите. Те са свързани с 

топлинно изолиране на 
фасадни стени и покрив, 
подмяна на покривни на-
стилки и на дограма с 
нова петкамерна ПВц с 
троен стъклопакет, под-
мяна на електроинста-
лацията, изграждане на 
соларна инсталация за 
топла вода и нова ото-
плителна инсталация.

На церемонията, с коя-
то бе дадено началото на 
дейностите по проекта, 
кметът на община Пе-
трич Димитър Бръчков 
отбеляза, че сградите на 
полицията и пожарната 
не са били основно ре-
монтирани досега. Това 
определя и огромното 

значение на инвестици-
ята в тях, която ще се 
направи, защото ще се 
спести ресурс в бъдеще 
за поддръжка на сгради-
те, каза той. Заложени-
те мерки по проекта за 
енергийна ефективност 
са съобразени с резулта-
тите от извършено пред-
варително енергийно и 
конструктивно обследва-
не на сградите, обобщи 
градоначалникът.

Заместник-директорът 
на областната дирекция 
на МВР в Благоевград ко-
мисар Димитър Кръстев 
също отбеляза, че сграда-
та на полицията в Петрич 
е в изключително лошо 

състояние. „Според мен 
служителите не могат да 
изпълняват пълноцен-
но задълженията си и да 
имат самочувствие, ако 
не им осигурим нормал-
ни условия на труд“, под-
черта той и благодари на 
община Петрич за проек-

та. Инж. Юлиян Петров 
- началник на сектор в 
Регионална дирекция 
„Пожарна безопасност и 
защита на населението“, 
Благоевград, припомни, 
че ремонтът на сградата 
на пожарната в Петрич 
се чака вече 40 години. 

С над 1 млн. лв. санират полицията и пожарната
петРИЧ
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Николай АНТОНОВ

Кметът  на  община 
Разлог Красимир Гер-
чев направи символична 
първа копка, с която даде 
началото на обновяване 

на сградата на народно 
читалище „15.IX.1903-
1909 г.“. То ще се осъ-
ществи в изпълнение на 
проекта „Повишаване на 
енергийната ефективност 
на обществените сгради 
в гр. Разлог - сгради на 

културната инфраструк-
тура“. Той се финансира 
по оперативна програ-
ма „Региони в растеж“ 
за периода 2014-2020 г., 
съфинансирана от ЕС 
чрез Европейския фонд 
за регионално разви-

тие. общата стойност на 
предвидените дейности 
е в размер на 1 025 480 
лв., от които европей-
ското съфинансиране е  
853 194 лв., национално-
то - 150 563 лв., а собст-
веното съфинансиране 
е 21 722 лв., уточниха 
от общината. С реали-
зирането на проекта ще 
се повиши енергийната 
ефективност на сградата 
на читалището в Разлог, 
като се намали крайно-
то потребление на енер-
гия и косвено се намалят 
емисиите на парникови 
газове. По проекта ще 
се изпълнят строително-
монтажни работи, които 
включват топлинно изо-
лиране на външните сте-
ни, подмяна на прозорци 
и врати със система от 
PVC профил и стъкло-
пакет, ремонт на покрив, 
топлинно изолиране на 
покрив и под, подмяна 
на водопроводната и ка-
нализационната инстала-
ция. Ще бъде доставен и 
монтиран също котел за 
отопление на газ, ще се 
ремонтират санитарните 
помещения, мълниеза-
щитната инсталация на 

сградата и външните па-
рапети. Срокът за изпъл-
нение е 01.03.2019 г.

В Разлог бе дадено 
началото и на изпълне-
нието на проекта „осъ-
ществяване на инвести-
ции за подобряване на 
образователната инфра-
структура за цялостното 
подобряване на учебния 
процес в Професионална 
гимназия по механизация 
на селското стопанство, 
град Разлог“. общата 
стойност на проекта е  
1 297 650,04 лв., от ко-
ито европейското съфи-
нансиране е в размер на  
1 103 002,53 лв., а на-
ционалното - 194 647,51 
лв. В учебния корпус и в 
общежитието ще се из-
върши цялостен ремонт 
и топлинно изолиране на 
покрива и на външните 
стени, подмяна на про-
зорци и врати със система 
от PVC профил и стък-
лопакет. Ще се изпълнят 
допълнителни работи в 
помещенията на учебния 
корпус - фоайета, кори-
дори, кабинети на пър-
вия етаж, работилници, 
стаи за персонал и кухня. 
Ремонтните дейности ще 

обхванат също електриче-
ската инсталация, балкон-
ските парапети, които са в 
лошо състояние. цялостен 
ремонт ще се извърши на 
съществуващите санитар-
ни помещения и ще се 
обособят нови. В общежи-
тието ще се изгради нова 
отоплителна инсталация 
на пелети, а в учебния 
корпус ще бъде подме-
нен котелът с нов, който 
има по-висок коефициент 
на полезно действие. До-
пълнителни дейности ще 
бъдат извършени и в двете 
сгради. Предвиденото за 
закупуване оборудване по 
проекта включва трактор 
и други селскостопански 
машини. За лабораторията 
на училището ще бъдат 
доставени микроскопи, 
термометри, лупи, профе-
сионален уред за измер-
ване на pH и влажност на 
почвата, книги и други не-
обходими инструменти. С 
ново оборудване ще бъде 
и кухнята на общежитие-
то, за която ще се закупят 
професионална електри-
ческа печка и съдомиялна 
машина, скара, зеленчуко-
резачка, картофобелачка и 
други. 

Лилия ЛОЗАНОВА

С официална церемо-
ния беше открит първият 
саниран блок в Павли-
кени. Той се намира на 
ул. „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“ №1 в града и е 
с разгърната жилищна 
площ 5000 кв. м. Сгра-
дата е пусната в експло-
атация през 1983 г., има 
четири входа с общо 66 
апартамента и около 198 
живеещи, посочиха от 
общината.

Това е първият блок в 
Павликени, в който соб-
ствениците на апарта-
менти създадоха Сдру-
жение на собствениците 
и кандидатстваха по про-
грамата за саниране.

П р о е кт ъ т,  и з ц я л о 
финансиран от Нацио-
налната програма за об-

новление на жилищни 
сгради, е на стойност  
751 000 лева. Строител-
ните работи включва-
ха подмяна на дограма, 
топлинно изолиране на 
външни стени, ремонт 
и изолация на покрива, 
енергийно ефективно 
осветление и ремонт на 
стълбищата.

П р о е к т и р а н е т о  и 
строително-монтажните 
дейности за изпълнение 
мерките за енергийна 
ефективност извърши 
фирма „КИДАТ ГРУП“ 
ЕооД, Велико Търново. 
Строителният надзор и 
инвеститорският контрол 
бяха поверени на фирма 
„СС-КоНСУЛТ“ ЕооД, 
Варна .

С реализирането на 
дейностите за енергийна 
ефективност са осигу-
рени по-добри условия 

на живеещите, топлинен 
комфорт, намаляване раз-
ходите за енергия, както 
и нов облик на блока. 

Лентата след санира-
нето прерязаха кметът 
инж. Емануил Манолов, 
управителят на фирмата 
изпълнител инж. Кирил 
Атанасов и зам. област-
ният управител Ивета 
Кабакчиева. Градоначал-
никът припомни, че вече 
са санирани всички дет-
ски градини в Павлике-
ни, детските ясли, Домът 
за стари хора в с. Кара-
исен, сградата на МБАЛ 
- Павликени, а същите 
мерки се изпълняват и 
в двете сгради на ПГАТ 
„цанко церковски“. об-
щината очаква да бъдат 
одобрени проектите й 
за саниране и на учили-
щата в с. Върбовка и с. 
Батак. 

ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНоСТ

Ще бъдат с топлоизолация и подменена дограма

Обновяват две знакови сгради в Разлог

Първи саниран жилищен 
блок в Павликени 

Николай АНТОНОВ

В Сандански бе от-
крита официално обно-
вената сграда на Дома 
на културата. Ремонтът 
е по проект за подобря-
ване на енергийната 
ефективност на сгради, 
финансиран по оП „Ре-
гиони в растеж 2014-
2020“. Сградата е кон-
структивно укрепена, 
положена е външна из-
олация, ремонтиран е 
изцяло покривът, всички 
помещения имат ото-
плителна и охладител-
на система. Прозорците 
на фоайето на втория 
етаж са намалени зара-
ди преустройство, което 
превръща помещени-

ята в изложбени зали. 
Фасадните мраморни 
пана са заменени с гра-
нит, Домът на културата 
е освежен в светли то-
нове. Сградата, която 
от своето построяване 
през 1979 г. е била само 
частично ремонтирана, 
вече е притегателен кул-
турен център както за 
посетителите на всички 
събития, така и за чита-
телите на библиотека-
та към читалище „отец 
Паисий - 1919“, и за 
всички групи и състави, 
които извършват своите 
репетиции в Дома на 
културата. 

обновената сграда 
бе открита с водосвет в 
присъствието на замест-
ник-министъра на кул-

турата Румен Димитров, 
народния представител 
Атанас Стоянов, общин-
ски съветници, предста-
вители на културната 
общественост. Кметът 
на община Сандански 
Кирил Котев подчерта 
специалното място и ро-
лята за града на култур-
ното средище и необ-
ходимостта от неговото 
обновление. Зам.-ми-
нистър Румен Димитров 
добави, че за град като 
Сандански, посещаван 
от много туристи, е из-
ключително важно До-
мът на културата да е 
модерен и отговарящ 
на все по-големите из-
исквания на публиката, 
туристите и местните 
хора.

Домът на културата в Сандански е 
с подобрена визия
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Цвета ИВАНОВА

Започна изготвянето 
на технически проекти 
за обновлението на пъ-
тища в Северозападна 
България, съобщиха от 
АПИ.

Първият е за меж-
дуселски път във Ви-
динска област. Той ще 

свързва селата Иново 
- Градец - Периловец 
- Шишенци - Бойни-
ца с Кула. Дължина-
та на отсечката е 11,8 
км. Проектът е поверен 
на дружеството „Илия 
Бурда“, което трябва да 
го изготви за 150 дни. 
Стойността на догово-
ра е 92 400 лв., като в 
тях влиза и извършване 

на геодезични проуч-
вания.

Проект се изготвя и 
за нов мост над река 
Рабровска, както и за 
укрепителни дейности 
при 28-и километър, 
където в района на село 
Периловец се е появи-
ло свлачище.

През 2013 г. в райо-
на са ремонтирани 19 
км от третокласния път 
Шишенци - Кула. С тях 
обновените участъци 

в граничната зона ста-
ват 31 км, допълват от 
АПИ. 

Друго трасе, по ко-
ето ще се работи, е 
във Врачанска област 
и свързва селата Ре-
бърково и Люти дол с 
Ботевград. То е алтер-
нативен маршрут на се-
гашния път Ребърково 
- Ботевград. отсечката 
не е ремонтирана от 
1985 г. Ще бъдат напра-
вени геодезични проуч-

вания и отделен проект 
за укрепване на свлачи-
щето в участъка Ребър-
ково - Люти дол. Пред-
вижда се изграждането 
на два сводови моста 
на река Клисурска и на 
подпорни стени.

Техническият проект 
е възложен на „Алве 
Консулт“ ЕооД. Стой-
ността на договора е 
187 550 лв., а срокът 
за изготвянето му - 180 
дни.

„Драгиев и Ко“ е ком-
панията, избрана за из-
пълнител на големия 
ремонт на площад „цен-
трален“ в Пловдив. Фир-
мата е класирана на пър-
во място от комисията, 
натоварена да движи об-
ществената поръчка на 
стойност 10 250 000 лв. 
(без ДДС). Тя включва 
проектиране, изпълне-
ние на строителството и 
осъществяване на автор-
ски надзор. Срокът за 
изпълнение на проекта е 
295 дни.

Ще се облагородят 
близо 30 000 кв. м, кол-
кото е площта на пло-

щада. Към нея спадат 
следните обекти: Рекон-
струкция и ревитализа-
ция на площада - про-
ектиране, изпълнение 
на  строителството и 
осъществяване на ав-
торски надзор; Соци-
ализация, консервация, 
реставрация и експо-
ниране на Форум „За-
пад“ - проектиране (из-
работване на идеен и 
работен инвестиционен 
проект), изпълнение на 
строителството и осъ-
ществяване на авторски 
надзор; Подлез „Три-
монциум“ - проектиране 
(изработване на идеен 

инвестиционен проект). 
Проектът включва още 
социализация, консер-
вация, реставрация и 
експониране на Форум 
„Север“ - проектиране 
(изработване на идеен и 
работен инвестиционен 
проект), изпълнение на 
строителството и осъ-
ществяване на авторски 
надзор, както и „Подлез 
при централна поща“ 
- транспортен възел на 
бул. „цар Борис ІІІ обе-
динител“ - бул. „Княги-
ня Мария Луиза“ - ул. 
„Гладстон“ - изпълнение 
на основен ремонт по 
одобрен проект.

ИНФРАСТРУКТУРА

Пловдивска фирма спечели търга 
за ремонт на площад „Централен“
Той трябва да е готов в срок от 295 дни

Изготвят технически проекти за пътища в Северозапада

Лилия ЛОЗАНОВА

През май започна-
ха ремонти на улици в 
Свищов. Заделени са 
близо 2 млн. лв. за по-
лагане на асфалтови 
настилки и подмяна на 
водопроводи. Лошото 
състояние на пътната 
инфраструктура на гра-
да е дългогодишен про-
блем за Свищов, уточ-
няват от общината.

Първата готова след 
ремонт улица е към 

западната индустри-
ална зона. Тя води до 
няколко предприятия, 
включително и до хи-
мическия комбинат. 
Макар този път да не е 
общинска собственост, 
к м е т ъ т  н а  С в и щ о в 
Генчо Генчев се анга-
жира с ремонта заради 
исканията на предпри-
емачи и техните слу-
жители от района. Вече 
достъпът до базите им 
е безпроблемен и път-
ната отсечка е в добро 
състояние. 

2 милиона лева за 
асфалтиране на улици

В СВИщОВ
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Николай АНТОНОВ

 СПА и балнеодестина-
циите ще привлекат пове-
че туристи и ще доприне-
сат за популяризирането 
на богатството от мине-
рални води на България. 
Това заяви министърът на 
туризма Николина Ангел-
кова в Сандански, където 
представи проекта за се-
дем СПА и балнеодести-
нации. Те са разработени 
от Министерството на 
туризма и обхващат 58 
населени места в цялата 
страна. 

В  подготовкат а  на 
проекта са поискани ста-
новища от 50 общини, 
като над 30 от тях са дали 
предложенията си. При 
разработването на дес-
тинациите са взети под 
внимание наличието на 
минерални води, особе-

ностите на климата, отче-
тен е и фактът населени-
те места и регионите да 
имат разработен туристи-
чески продукт. основна 
цел на СПА и балнеодес-
тинациите е чрез тях на 
потребителите и бизнеса 

да бъде предложена ця-
лостна услуга на високо 
ниво, посочи министър 
Ангелкова. Тя поясни, че 
в началото на годината 
беше създадена и тема-
тична работна група, коя-
то да надгради предложе-
нията на министерството. 
В нея участват предста-
вители на бранша, как-
то и външни експерти с 
доказан опит и активна 
позиция за развитието на 
СПА туризма у нас. 

Седемте СПА и бал-
неодестинации, обсъж-
даните в момента 12 ви-
нено-кулинарни, както и 
утвърдените вече осем 
културно-исторически 
маршрути ще дадат на 
всеки турист възможност 
за избор сред богата па-
литра продукти, които са 
интересни през четирите 
сезона, коментира минис-
търът. 

очакваме със съдей-
ствието на бизнеса до 
есента проектът за се-
демте СПА и балнеодес-
тинации да бъде фина-
лизиран, каза Ангелкова. 
След това те ще бъдат 
дигитализирани и качени 

на страницата на Ми-
нистерството на тури-
зма и на платформата 
iLoveBulgaria. Дестина-
циите ще бъдат включе-
ни в рекламните катало-
зи за популяризиране на 
страната, както и в кам-
паниите, с които пред-
ставяме България. СПА 
и балнеомаршрутите, по 
думите на Ангелкова, ще 
са от изключителна пол-
за за популяризирането 
на България, ще са в по-
мощ и на общините за 
промотирането на про-
дуктите, които регионът 
им предлага. Тя посо-
чи, че важен фактор за 
успешното развитие на 
здравния, СПА и балне-
отуризма са и лечебните 
курорти, които в страна-
та са 54, а министерство-
то е сертифицирало 48 
балнеолечебни, СПА и 
уелнес центрове.

Вече имаме положите-
лен пример с културно-
историческите дестина-
ции, които министерство-
то създаде, коментира 
министърът. обектите, 
включени в тях, отчитат 
до 80% ръст в посеща-

емостта. Платформата 
iLoveBulgaria също при-
влича много посетители 
към туристическите ат-
ракции. очакваме, след 
като бъдат финализирани 
и след започне на рекла-
мирането им, през след-
ващата година да видим 
ефекта от СПА дестина-
циите, посочи Ангелко-
ва. Тя съобщи, че от юни 
стартира много широка 
интегрирана комуника-
ционна кампания в 16 

държави, които са целеви 
пазари за туризма на Бъл-
гария. 

За  утвърждаването  
на СПА и балнеодести-
нациите на страната ни 
предстоят още кръгли 
маси с местните власти 
и бранша. На предста-
вянето им в Сандански 
участваха кметът Кирил 
Котев, Антоанета Янче-
ва - заместник областен 
управител на област Бла-
гоевград, както и десетки 

представители на бизне-
са. Министърът благо-
дари на градоначални-
ка за домакинството и 
на всички участници, с 
които с общи усилия се 
промотира СПА и балне-
отуризмът.

Кирил Котев заяви, 
че общината има много 
добро сътрудничество с 
министъра на туризма, 
което оказва положител-
но влияние за развитието 
на региона.

Министър Николина Ангелкова представи пред бизнеса в Сандански проекта за новите 
СПА и балнеодестинации

ТУРИЗъМ

Промотирането на маршрутите, които включват 58 населени места, ще започне през есента

Обособяваме нови 7 балнео и СПА дестинации

Поли ВАСИЛЕВА

В началото на новия 
туристически сезон Вър-
шец предлага на своите 
граждани и на посети-
телите на курорта нова 
атракция - въжен парк, 
съобщи кметът Иван 
Лазаров. Лентата за от-
криването му преряза 
областният управител 
Росен Белчев. 

Въженият парк е из-
граден с европейски 
средства и е най-големи-
ят в България. Намира 
се в големия боров парк 
на града. Предлага заба-
вления и изпитания на 
възможностите на деца и 
възрастни.

В парка са изградени 
две детски площадки, 
фитнес зона и скейтборд 
площадка. Има 45 въже-
ни елемента с различна 
трудност. За да премине 
посетителят през всич-
ките, са му нужни над 
2 часа. Елементите са 
предназначени за различ-
ни възрасти - деца, мла-
дежи и възрастни хора.

Проектът на общината 
е финансиран от Програ-
мата за трансгранично 
сътрудничество Бълга-
рия - Сърбия. Партньор 
на Вършец е общината 
в град Пирот. Нейният 
представител Филип Фи-
липович участва в откри-
ването на новата при-
добивка. В Пирот също 

е изграден атракцион. 
общата стойност на про-
екта е 600 000 евро.

Въженият парк е по-
редната атракция, коя-
то Вършец предлага на 
местни и гости. Преди 
него в града с европей-
ски средства са изгра-
дени ледена пързалка, 
амфитеатър, велоалея, 
спортна зала. Паркът ще 
работи без входна такса 
пет дни в седмицата. Без 
такси са и останалите 
атракциони в курортния 
град. Такива са услови-
ята на проектите - съз-
дадените с европейски 
средства атракциони да 
не бъдат използвани за 
печалба от местните об-
щини.

Най–големия въжен парк у нас откриха във Вършец
АтРАкЦИЯ

оперативна програма 
„Иновации и конкурен-
тоспособност“ одобри 
бюджет от 5 млн. лв. за 
дейности, подпомага-
щи малките и средните 
предприятия в туризма 
и организациите за уп-
равление на туристиче-
ските райони (оУТР), 
съобщи пред бизнеса в 
Пловдив министърът на 

туризма Николина Ан-
гелкова. Тя коментира, 
че това ще подпомогне 
работата на предприе-
мачите, което е от из-
ключителна важност.

Министърът обяви 
още, че 12-те винено-
кулинарни дестинации 
ще бъдат включени в 
Националната програ-
ма за туристическа ре-

клама за 2019 г. и ще 
бъдат популяризира-
ни на международните 
изложения и форуми. 
Те са част от проекта 
„Сподели България“, 
който се разработва 
съвместно от Минис-
терството на туризма 
и Министерството на 
земеделието, храните и 
горите. 

5 млн. лв. от ОПИК подпомагат 
предприемачите в бранша
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Разговаря  
Елвира ГЕНОВА

- Г-н Христов, какви 
са дейностите на Асо-
циацията на професио-
налните озеленители в 
България, на която сте 
председател?

- Нашата асоциация е 
млада. Както се казва, ня-
маме и два петъка служ-
ба. Създадена е в края на 
2013 година. През 2014-
а благодарение на заси-
лена кампания от наша 
страна станахме членове 
на Международната ор-
ганизация на озелените-
лите. Много влиятелна 
и стабилна организация, 
обединяваща над сто и 
осемдесет хиляди фирми. 
Членове на международ-
ната организация са всич-
ки европейски страни, а 
асоциираните са Русия, 
Канада, САЩ, Япония.

Нашата асоциация има 
за цел да идентифици-
ра лицата, извършващи 
дейности, свързани с 
изграждането, оформя-
нето и поддържането на 
озеленени площи, и да 
даде прозрачност на тази 
дейност. Не е тайна, че 
преди десет години тази 
дейност беше в сивия сек-
тор. И сега има такива 
фирми, но са много мал-
ко. С нашата дейност ние 
гарантираме свободата и 
конкуренцията в бранша, 
борим се с нелоялни тър-
говски практики. освен 
това ние подпомагаме и 
поощряваме предприема-
ческата инициатива на 
своите членове. Нашата 
асоциация участва в раз-
лични международни и 
национални прояви, свър-
зани с дейността ни. Има-
ме възможност да изпра-

щаме на обучение и стаж 
млади хора, които искат 
да работят професионал-
но в озеленяването.

- Споделете някои от 
по-значимите зелени 
градски инициативи, с 
които сте запознат - у 
нас и в чужбина!

- Във всяка страна от 
Европейската общност 
всеки един член на меж-
дународната организация 
прави неща, свързани с 
подобряване на градската 
среда. Колегите от меж-
дународната организация 
ни представят информа-
ция за различните ини-
циативи. Всяка година се 
организират професио-
нални европейски срещи, 
на които се запознава-
ме с новостите в нашия 
бранш. Присъстват много 
колеги, но и представите-
ли на различни общности, 
които имат идеи и виж-
дания за озеленяването и 
опазването на околната 
среда - учени, препода-
ватели, спортни деяте-
ли, деца и т. н. През 2017 
г. София беше домакин. 
Над 200 представители 
от Европа, Русия, Кана-
да, Япония видяха, че и 
София е вече европейски 
град. Последната идея „За 
по-зелени градове 2020“ 
на European Landscape 
Contractors Association 
(ELCA) е подкрепена от 
Асоциацията на професи-
оналните озеленители в 
България (АПоБ) и сре-
ща подкрепа от различни 
държавни институции, 
от местни власти, от не-
правителствени органи-
зации. За да бъде обаче 
тя успешна, от първос-
тепенно значение е да се 
повиши осведомеността 
за зелената инфраструк-
тура сред политиците и 

длъжностните лица както 
в институциите на ЕС, 
така и в съответните стра-
ни членки.

- Какво мислите за 
призива „Да привлечем 
природата в градска 
среда“? Мисия възмож-
на ли е това?

- Големите населени 
места се сблъскват с ре-
дица предизвикателства 
- от негативното въз-
действие на индустри-
ята и транспорта върху 
здравето на жителите до 
екологичните проблеми. 
Зелената инфраструктура 
има огромен потенциал 
да предложи решения на 
много от тези проблеми. 
Все по-важно е да се раз-
работи визия за утреш-
ните градове. Трябва да 
се гледа напред и да се 
мисли за устойчива зеле-
на инфраструктура. Въ-
веждането на природата 
в градовете и адекватното 
озеленяване на населени-
те места е една от най-го-
лемите неизползвани въз-
можности за повишаване 

на качеството на живот 
на всички граждани. По-
вечето растителност в се-
лищната среда ще окаже 
положително въздействие 
върху здравето и благо-
състоянието на хората, 
ще подпомогне борбата 
срещу изменението на 
климата и опазването на 
биологичното разнообра-
зие. В момента зелените 
пространства в градска-
та среда са подценени и 
широкообхватните ползи 
от тях остават слабо раз-
брани.

Последните месеци 
особено активно се водят 
разговори в Брюксел за 
финансиране на проекти, 
свързани с озеленяването 
в градската среда. Всички 
са на мнение, че европей-
ските бюджетни средства 
следва да се разходват 
наистина за подобряване 
на градската среда, за ус-
тойчиви проекти, за про-

екти, които имат своята 
функционалност и след 
това ще се поддържат от 
професионалисти. 

- Какви са стъпките, 
които трябва да извър-

вим, за да живеем в по-
екологична, природосъ-
образна и зелена среда?

- Ние ще се опитаме 
да акцентираме върху 
някои неща, свързани с 
Европейската година на 
по-зелените градове 2020 
(Еuropean year of greener 
cities 2020), като сред тях 
са създаване на национа-
лен фонд за регионално 
развитие на зелената ин-
фраструктура. Искаме да 
се наблегне на изгражда-
нето на крайречни пар-
кове в населени места с 
воден басейн или река от 
местно екологично зна-
чение. Работим за въз-
становяване на запустели 
лесопаркове край населе-
ните места, изграждане 
на нови паркови терени 
в селищата, обновяване 
на уличното озеленяване, 
въвеждане на правила за 
компенсации за възста-
новяване на компроме-

тирани зелени площи и 
последващ строг монито-
ринг. Ще искаме всички 
инвестиционни проекти, 
отнасящи се до изгражда-
не на зелена инфраструк-

тура, да бъдат подчинени 
на европейското законо-
дателство за запазване на 
биологичното разнообра-
зие и предотвратяване на-
хлуването на инвазивни 
видове.

Носители на приза „Зе-
лените градове“ на Евро-
па са: 2010 г. - Стокхолм, 
Швеция, 2011 г. - Хам-
бург, Германия, 2012 г. 
- Витория-Гастейс, Испа-
ния, 2013 г. - Нант, Фран-
ция, 2014 г. - Копенхаген, 
Дания, 2015 г. - Бристол, 
Великобритания, и 2016 
г. - Любляна, Словения. 
Във всеки един от тези 
градове хората живеят на 
по-малко от 300 метра от 
парк или езеро, в рамките 
на 300 метра от дома или 
местоработата си имат от-
крита зелена площ. Това 
са наистина „зелени“ 
стандарти. Това отличие 
се дава, когато е доказано, 
че населеното място има 
добре изградена страте-
гия за управление на зе-
лената инфраструктура.

- Какви грешки се до-
пускат най-често при 
озеленяване, залесяване 
и зацветяване у нас?

- Една-единствена е 
грешката - не се използ-
ват капацитетът и услу-
гите на професионалисти. 
общините, за да не из-
разходват средства, често 
наемат трайно безработни 
за дейности по оформяне 
и поддържане на озелене-
ни площи. Назначават за 
озеленители лица, които 
нито знаят, нито могат 
нещо в тази област. До-
бре, че тези прословути 
програми за заетост вече 
приключиха. Какво беше 
- минаваш уж една ква-
лификация и ставаш озе-
ленител! Трябва да е ясно 
на всички администрации 
- озеленяването е наука, 
но то също е и призвание.

2020-а е обявена 
за Европейска годи-
на на по-зелените 
градове. Как стра-
ната ни се подгот-
вя, какви инициа-
тиви предвижда 
и каква е страте-
гията да живеем 
в по-екологична и 
здравословна сре-
да - тези въпроси 
дискутираме с Бо-
женел  Христов ,  
п р ед с ед а т ел  н а  
Асоциацията на 
професионалните 
озеленители в Бъл-
гария 

Дърветата джакаранда са едни от най-обгрижваните в парковете на ЮАР 

В Нова Зеландия оформят на малки площи такива летни кътове за отдих

Въвеждането на природата в населените места е мисия възможна и у нас, считат от АПОБ

ЕКоЛоГИЯ

2020-а е обявена от Брюксел за Европейска 
година на по-зелените градове
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Тази фантастична малка еко-
къща се намира в Кения, Аф-
рика. Тя е собственост на та-
лантлива италианска дизайнер-
ка, която сама създава проекта 
за дома на мечтите си. Marzia 
Chierichetti завършва изкуство 
и интериорен дизайн в Милано. 
Премества се в слънчева Кения, 
където разширява дизайнерска-
та си дейност и започва да се 
занимава с изработка на мебели 
и бижута. Паралелно с това е 
ангажирана творчески и със 
сбъдването на една своя мечта 
- построяването на собствен не-
повторим дом.

Къщата, която сътворява 
Marzia, идеално пасва на високи 
температури, горещи страсти, 
студени коктейли, кокосови пал-
ми и пясъчни дюни. Разполо-
жена е на място, което е съвсем 
близо до брега на Индийския 
океан. Вдъхновена от местната 
реалност - от пясъка, вълните, 
слънцето и дивата природа, ди-
зайнерката създава интериор в 

изцяло рустик (rustic в буквален 
превод от английски означава 
селски, груб, недодялан, но по 
отношение на интериора това 
са положителни черти) стил. 
Тя пренася екзотиката на ди-
вия плаж, палмите и свежестта 
на водата в дома си. Светли-
ната прониква навсякъде без 
проблем, а тишината далеч не 
е мираж, а ежедневие. Къща-
та съчетава в себе си земните 
елементи и космическото спо-
койствие. За обзавеждането са 
използвани рециклирани мате-
риали - пластмасови бутилки за 
вода и гумени маркучи, които 
се превърнати в зашеметяващи 
лампи, стари автомобилни гуми, 
трансформирани в мебели, и 
метални елементи, преобразени 
в рамки, купи и бижута. Дърве-
сината и суровините, които са 
използвани за строителството 
и обзавеждането на дома, са 
събрани от местните села в ре-
гиона.

Marzia е силно пристрастена 

към опазването на природата, 
затова е разработила още много 
интересни идеи за бъдещето, 
включително и създаването на 
проекти за повторно залесяване, 
както и откриване на учили-
ще за насърчаване на местните 
творци да използват естествени 
материали за подобряване на 
жизнения стандарт на местната 
общност.

ИНТЕРИоР

Фантастична къща, вдъхновена от 
пясъчните дюни и кокосовите палми
Домът е сътворен от рециклирани материали и съчетава 
земните елементи и спокойствието на природата
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Художникът от български 
произход Христо Явашев - 
Кристо ще постави своя ма-
щабна скулптурна композиция в 
лондонския Хайд парк. Кристо 
планира да открие първата си 
голяма творба на открито във 
Великобритания през лятото на 
тази година. Проектът се нари-
ча „Мастаба“.

Мастабите са гробници с тра-
пецовидна форма, характерни 
за Древен Египет. Значението 
на арабски пък е място за сяда-
не, вид пейка във формата на 
пресечена пирамида.

Работата по творбата, която 
ще се носи по водите на езерото 
Сърпентайн в парка, вече е в 
разгара си. Тя трябва да е готова 
и изложена за посетителите от 
18 юни до 23 септември. „Ма-
стаба“, която изгражда Кристо, 
ще бъде съставена от 7506 хо-
ризонтално подредени пластма-
сови варела и ще тежи 500 тона. 

Екип от инженери и работни-
ци сглобяват лондонската „Ма-
стаба“, поставяйки елементите 
върху плаваща платформа. Тя 
ще бъде с височина 20 метра, 
широка 30 на 40 метра и с на-
клон на стените 60°.

Част от стандартните 55-га-
лонови варела, които ще се 
виждат отгоре и отстрани на 
скулптурата, ще бъдат бояди-
сани в червено и бяло, дъната 

им, видими от двете вертикални 
страни, ще бъдат оцветени в 
различни нюанси на червено, 
синьо и лилаво.

Кристо лично контролира 

действията на работниците, ко-
ито са ангажирани със сглобя-
ването на плаващата платформа 
от полиетиленови елементи. Те 
са подобни на онези, от които 

артистът изгради „Плаващите 
кейове“ в езерото Изео в Ита-
лия през 2017 г.

Атрактивната композиция 
„Мастаба“ е свързана с изложба 

на Кристо и Жан-Клод, коя-
то ще бъде открита в галерия 
„Сърпентайн“, в близост до ед-
ноименното езеро в лондонския 
Хайд парк. 

ЕКСТЕРИоР

Кристо пуска на вода скулптурна 
композиция „Мастаба“
Артистът подготвя атракцията за езерото Сърпентайн в лондонския Хайд парк
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Пловдив, ул. ” 11 август!  № 5 
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Седмичен хороскоп за периода 28 май - 3 юни

Подхождайте прак-
тично и мислете как 
най-рационално да се 
справите със задачи-
те си тази седмица! 
Те никак няма да са 
малко, затова се мо-
билизирайте!  Най-
успешни сте, когато 
действате с предвари-
телен план. Направете 
го и се придържайте 

стриктно към точки-
те му! Ще имате въз-
можност да довърши-
те започнат проект и 
да се освободите от 
стари ангажименти. 
Така ще ви олекне, че 
ще започнете веднага 
да мислите за нови 
предизвикателства. 
Все пак отделете вре-
ме и за почивка!

Приключвате проект, 
дайте си почивка

Бъдете внимател-
ни и не поемайте из-
лишни рискове тази 
седмица! Не надце-
нявайте силите и въз-
можностите си! Ако 
сте  благоразумни, 
имате всички шансо-
ве да се справите със 
задачите си в бизнес 
и личен план. Въз-
можно е да получи-

те финансово възна-
граждение или друга 
награда за свърше-
на работа. отделете 
част от полученото 
лично за себе си! По-
грижете се за тялото 
и душата, релакси-
райте! Скоро ще ви 
трябват много сили 
и енергия за задачите 
по нов проект. 

Получавате 
финансов стимул

Търпението неви-
наги е добродетел. 
Ако искате  делата 
ви да потръгнат, ще 
трябва да проявите 
характер и на глас да 
изречете проблемите, 
както и виновниците 
за тях. Настройте се 
по-войнствено и от-
стоявайте позицията 
си както по служеб-

ни, така и по лични 
въпроси! Не е изклю-
чено да влезете в те-
жък спор с хора, ко-
ито до момента сте 
считали за приятели 
и партньори. Колко-
то по-скоро изясните 
мненията си, толко-
ва по-бързо и лесно 
ще тръгне работата за 
всички.

Изречете 
проблемите на глас

Навлизате в успе-
шен и продуктивен 
период. Новата сед-
мица ще ви зарадва с 
добри резултати, кои-
то отдавна чакате. Не 
се разсейвайте и не 
влизайте в излишни 
спорове, не коменти-
райте колегите си и 
не давайте обяснение 
как сте постигнали 

всичко! Колкото по-
концентрирани сте, 
толкова повече рабо-
та ще свършите и ще 
получите по-големи 
дивиденти. остане-
те последователни в 
действията си и ще 
достигнете максиму-
ма! Тези дни успехът е 
постоянният ви спът-
ник. 

Н е  п о з в ол я ва й т е 
дребнотемието в рабо-
тата и личния живот да 
ви провалят! Чувствате 
се изнервени и има от 
какво. Куп недовърше-
ни задачи, пропусна-
ти срещи и сгрешени 
документи ще създа-
дат напрежение на ра-
ботното място. Докато 
изяснявате причините 

за хаоса, ще станете 
жертва на дребни ин-
триги. Парирайте ги 
своевременно, за да не 
продължат да ви спъ-
ват! По природа сте со-
лов играч, но ще ви се 
наложи да разчитате 
на екипа си. Трябва да 
прецените на кого може 
да разчитате и с кого да 
се разделите!

Дребни интриги 
ви провалят 

Ще бъдете ангажи-
рани с куп администра-
тивна работа. Дейст-
вайте внимателно и 
проверявайте всичко, 
преди да подписвате 
документи! Възмож-
ни са грешки, които 
няма да са фатални, но 
ще забавят реализаци-
ята на намеренията ви. 
Благоприятно време за 

старт на нови проекти. 
обмислете ги добре и 
решете дали ще имате 
нужда от съдружници! 
Трябва да сте напълно 
сигурни в лоялността 
на хората, които допус-
кате до начинанието. 
В противен случай са 
възможни неприятни 
изненади. Спестете си 
ги!

Бъдете внимателни 
с документите

Тази седмица ще 
се изявявате в роля-
та на помирители и 
балансьори. Край вас 
ще ври и кипи. Ще се 
наложи да изслушва-
те много хора и бързо 
да преценявате кой 
е крив и кой прав. 
Дръжте нервите си 
под контрол! Никой 
няма полза от допъл-

нително напрежение. 
И най-крехкият мир 
е по-добър от война-
та. Затова се старайте 
да успокоите ситу-
ацията и да вкарате 
работата в обичайно-
то русло! Колегите 
скоро ще оценят пра-
вилната ви намеса и 
ще ви благодарят за 
подкрепата.

Влизате в ролята 
на балансьор

Започвате седмицата 
с напрежение. Ако оп-
ределена задача изис-
ква да се стегнете и мо-
билизирате, направете 
го. Дайте максимумът 
от себе си и вярвайте, 
че това ще бъде оцене-
но. Възможно е да не 
успеете да реализирате 
всичко, което сте за-
почнали и това да ви 

демотивира. Потърсете 
сили да продължите. 
Нужен ви е баланс и 
подкрепа. Вместо това 
ще срещнете крити-
ка и порицание от ко-
лега. Не отговаряйте 
на нападките, за да не 
задълбочавате конфли-
кта, който вече е на-
зрял. Разчитайте само 
на близките си хора.

Разчитайте само 
на най–близките

Започвате новата 
седмица с финансо-
ви тревоги. Струва ви 
се, че много работите, 
а получавате малко. 
Ще бъде грешка, ако 
тръгнете да изясня-
вате дали това е точ-
но така. Може да се 
окаже, че не сте пер-
фектни в изпълнени-
ето на задачите си и 

вместо повишение да 
ви заплашат с глоба. 
Проявете тактичност 
и изчакайте подходящ 
момент за разговор 
с началниците за ва-
шето възнаграждение. 
Дотогава  работете 
усърдно и не влизайте 
в конфликти! Те само 
ще навредят на репу-
тацията ви.

Не е време да 
искате повишение

Навлизате в период 
на промени. Колкото 
и да не ви харесва, ще 
ви ангажират с нови 
задачи, както и с нови 
хора, с които да ги за-
действате. Вместо да 
се оплаквате, приеме-
те, че всичко може да е 
за добро.

Проявете гъвкавост, 
бъдете комуникативни 

и нещата ще се под-
редят! Всеки опит да 
спестите усилията си 
ще се приеме за сабо-
таж. Затова работете 
съвестно и всеотдай-
но! Много скоро ре-
зултатите ще дойдат. 
Нищо чудно о свен 
премия да получите и 
предложение за пови-
шение.

Не пестете 
усилията си

Направете план за 
действие, разпреде-
лете задачите си по 
дни - само така ще 
успеете да се спра-
вите с всичко, което 
ще ви поднесе тази 
седмица! Ще бъдете 
много ангажирани.  
Работоспособността 
ви е впечатляваща, но 
не допускайте да ви 

разсейват с маловаж-
ни неща и да ви губят 
времето. Концентри-
райте се върху преки-
те си задачи и ще ус-
пеете да се справите 
с всичко. Навлизате в 
период на позитивни 
промени. Мечтайте и 
сбъдвайте желанията 
си! Получавате добри 
новини.

Радват ви 
позитивни новини

Всичко е във ваши 
ръце - и успехът, и 
провалът. Положете 
усилия да се ориен-
тирате правилно във 
всяка ситуация, която 
изниква на професи-
оналното поле. Ми-
слете, анализирайте 
и действайте! Всяка 
леност, забавяне или 
мързел сега  ще ви 

струват скъпо. Не е 
моментът да бягате от 
работа или отговор-
ност. Това със сигур-
ност може да прова-
ли проект, с който сте 
ангажиране от доста 
време. Имате всички 
шансове да се справи-
те със задачите и да 
посрещнете лятото в 
отбора на успелите.

Анализирайте и 
тогава действайтеБЛИЗНАЦИТЕЛЕЦ

Успехът е ваш 
спътникОВЕН

РАК ЛЪВ ДЕВА

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ

КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ

АСТРоЛоГ
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В началото на 2016 
г. ДА АРХИТЕКТИ пе-
челят конкурс за нова 
идентичност на клоно-
вете на една от най-голе-
мите банки в България. 
Предлагат цялостна ди-
зайн концепция за съ-
временна визия и сре-
да за ползване, която да 
стане основа за обно-
вяване на клоновата им 
мрежа, в съответствие 
с ползването на все по-
вече технологии. Стъп-
вайки на концепцията 
за поглед, отправен към 
бъдещето, разработват 
проекта за пилотната ре-
ализация в търговски 
център, отворена за кли-
енти в началото на 2017 
г.

В търсене на различ-
но усещане за банков 
клон те изместват в пе-
риферията обслужващи-
те зони, традиционно 
разполагани централно, 
с цел да се осигури ши-
роко и отворено общо 
пространство. По този 
начин функцията на от-
делните зони определя 

динамиката на ограж-
дащите стени и интери-
орът „оживява“ и дава 
отговор на търсеното 
единство между есте-
тика и използваемост. 
В ниши в ограждащите 
стени разполагат места-
та за изчакване, зони с 
мултимедия за различен 
вид достъп до информа-
ция, мултитъч екрани, 
банкомати, експозици-
онни зони, гишетата за 
касови операции и др. В 
ламперията от жалузите, 
над и под зелените ниши 
разполагат вентилацията 
и част от електроинста-
лацията, за да освободят 
тавана от инсталации, да 
го повдигнат, така че да 
се получи максимално 
високо помещение, за-
силвайки усещането за 
простор. Вентилацион-
ните решетки са скрити 
зад жалузите, като през 
тях се осъществява и 
циркулацията на възду-
ха. оформят единно из-
чистено пространство с 
водещ визуален акцент, 
подкрепено и от мини-

малното използване на 
различни по вид и цвят 
материали. Подът и та-
ванът са бели, с обоб-
щено и цялостно излъч-
ване, като за избягване 

на множеството фуги за 
настилка е избран едро-
размерен гранитогрес 
150x300cm, а елементи-
те по тавана са редуци-
рани до минимум. 

Български проект спечели престижна 
международна награда

От функционална гледна точка банковият салон е 
отворено общо пространство, в което са разположе-
ни бюрата на консултантите, местата за изчакване 
и множеството устройства за самообслужване или 
информиране. Бюрата на консултантите представля-
ват обеми от иноксови фасети с характера на начу-
пената зелена ивица и изглеждат сякаш извадени от 
нея. Върху плотовете им са разположени вградени 
подвижни мултитъч дисплеи за работа с клиенти. 

Дизайнът, реализиран в новия клон, със своята 
изчистеност и категоричност е в осезаем контраст 
със заобикалящата го среда на многоцветност и 
претрупаност, характерна за търговските центрове. 
Това го откроява и привлича вниманието на минува-
чите, а зелената ивица, която стартира от големите 
интерактивни дисплеи от двете страни на входа, 
води погледа все по-навътре в дълбочина. Баланси-
раната употреба на материали и текстури, единното 
формообразуване и силният геометричен и цветови 
акцент дефинират едно различно и разпознаваемо 
пространство, което има съвременно излъчване. 

Проектът за новите клонове на Банка ДСК 
на ДА АРХИТЕКТИ беше награден с най-високо-
то отличие - Platinum A’ Design Award, в кате-
горията „Интериорен и изложбен дизайн“ от 
Международната дизайн академия и голямото 
жури на конкурса Design Award & Competition, със-
тавено от над 200 влиятелни международни кри-
тици, утвърдени дизайнери, водещи академици и 
известни предприемачи.


