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Инвестиция за над 36 млн. лв. в индустриална
зона „Божурище“

Германска компания ще открие 150 работни места
Нова инвестиция за над
36 млн. лв. в индустриална зона „Божурище“ откриха министър-председателят Бойко Борисов,
държавният министър на
икономиката, енергетиката
и технологиите на провинция Бавария Ханс Йозеф
Пширер и заместник-министърът на икономиката Александър Манолев.
Производственото предприятие, което официално
отваря врати, е на компанията „Мултивак България
Продакшън“ ЕООД, която
е дъщерно дружество на
световния лидер в опаковъчните решения - германската Multivac.
С новото производство
ще се открият и 150 нови
работни места. През 2017
г. бруто капиталообразуването в страната ни се
увеличава с над 2 млрд. лв.
и достига 20.6 млрд. лв. В
тази статистика се включват всички инвестиции чужди и вътрешни, и ясно

показва, че няма отлив на
капитали от икономиката ни, каза зам.-министър Манолев по време на
събитието. Той допълни,
че преди само 6 месеца е
имал среща с икономическия министър на Бавария
Пширер, на която са се
договорили заедно да присъстват на откриването на
предприятието в България,
когато то е факт.
Зам.-министърът подчерта, че германският
бизнес се чувства добре
в страната ни, като цитира данни на Германскобългарската търговска палата, според които 90%
от немските компании,
развиващи дейност тук,
биха инвестирали отново
в страната ни. „Важно е да
посочим, че тези фирми са
вложили над 3 млрд. лв.
в българската икономика
през последните години“,
каза още той. Все по-добри резултати постига и
индустриална зона „Божу-

рище“, стана ясно от неговото изказване. „От създаването й до сега в нея са
привлечени 22 инвеститори, като само през първите четири месеца на 2018
година са подписани три
окончателни и един предварителен договор с нови
инвеститори. На територията й работят компании от
България, Германия, Дания и Гърция от секторите
автомобилна промишленост, високи технологии,
логистика и др.

Премиерът Бойко Борисов заедно с държавния министър на икономиката, енергетиката и
технологиите на провинция Бавария Ханс Йозеф Пширер и зам.-министъра на икономиката
Александър Манолев прерязаха лентата на новия завод в “Божурище”

С пари по ОПРР започват ремонти на
26 столични училища и детски градини
Катя ТОДОРОВА
Общо 63 623 010,28
лв. от управляваната от
Министерството на реги-

оналното развитие и благоустройството ОП „Региони в растеж 2014-2020“
ще бъдат инвестирани по
проекта „изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“,
информират от МРРБ.

ритета „Образователна
инфраструктура“ учебни
заведения. 25 от тях са
в районите „Красна поляна“, „Връбница“, „Надежда“ и „илинден“, които са обособени като зона
с преобладаващ социален
характер. Един обект - 9-а
Френска езикова гимна-

С парите от ОПРР ще бъдат ремонтирани училища и детски
заведения в 5 столични района

Стойността на евросубсидията е близо 58
млн. лв. и тя вече е одобрена от Управляващия
орган на програмата.
Про ектът предвижда
внедряване на мерки за
енергийна ефективност
и обновяване на материално-техническата база
на включените в прио-

зия „Алфонс дьо Ламартин“, е в столичния район
„Средец“.
В рамките на проекта
в район „Красна поляна“
ще бъдат обновени 57-о
СОУ „Св. Наум Охридски“, 147-о ОУ „Йордан
Радичков“ и 123-то СОУ
„Стефан Стамболов“.
В район „Надежда“ със

средства от ОП „Региони
в растеж“ ще бъдат модернизирани 102-ро ОУ
„Панайот Волов“, 54-о
СОУ „иван Рилски“, 15-о
СОУ „Адам Мицкевич“,
101-во СОУ „Бачо Киро“,
16-о ОУ „Райко Жинзифов“, ОДЗ 15 „Чучулига“, ОДЗ 90 „Веса Паспалеева“, ОДЗ 115 „Осми
март“, цДГ 152 „Връбница“, цДГ 170 „Пчелица“
и ОДЗ 27 „Детска китка“.
Учебните заведения,
които ще бъдат обновени
в район „Връбница“, са
140-о СОУ „иван Богоров“, 70-о ОУ „Св. Климент Охридски“, 62-ро
ОУ „Христо Ботев“ и
ОДЗ 42 „Чайка“.
В район „илинден“ ще
бъдат ремонтирани 113-о
СОУ „Сава Филаретов“,
III СОУ „Марин Дринов“, бивш филиал на
Втора АЕГ „Томас Джеферсън“, ОДЗ 179 „Синчец“, ОДЗ 51 „Щурче“,
цДГ 53 „Света Троица“
и училищен корпус към
43-то ОУ „Христо Смирненски“.

Общини водят дела за непризнати
средства по европроекти
Поли ВАСИЛЕВА
Пет общини от област
Монтана водят дела срещу управляващите органи на оперативните
програми за наложени
корекции по договори
за финансиране на инфраструктурни проекти,
съобщи председателят на
Административния съд в
Монтана Огнян Евгениев. Те са получили отказ

от изплащане на средствата по договорите в
размер на 5 до 20 процента от стойността им. Найголямата оспорвана сума
е 400 000 лв. от община
Вършец. Орязването на
парите е за допуснати нарушения при изпълнение
на проекта за изграждане
на спортна зала и ремонт
на градския стадион.
Спортната зала във
Вършец бе открита през
2015 г. и в нея може да

се играе волейбол, баскетбол, хандбал, тенис
на корт. има капацитет
730 места, както и плувен басейн. Стойността
на залата по договора е
5 713 622 лв., осигурени
от Програмата за развитие на селските райони.
Корекция на договора
за финансиране на спортен обект по същата програма оспорва и общината в Чипровци, допълни
съдия Евгениев.
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България разкритикува плановете
на ЕК за кохезионната политика
България е разочарована от предложението
на Брюксел за следващата кохезионна политика
и многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2021-2027 г. Това
заяви председателят на
Комисията по регионално
развитие в Европейския
парламент искра Михайлова по време на конференцията от Българското

са включени всички европейски региони, тъй като
страните в Блока трябва
да имат равна възможност да получат средства
от Кохезионния фонд.
Конкретно за България
Михайлова коментира, че
страната ни е очаквала да
получи предложение за
гъвкава кохезионна политика - такава, при която
има възможност за пре-

подчерта председателят
на комисията.
Думите й бяха подкрепени от вицепремиера
Томислав Дончев, който
бе модератор на конференцията на високо равнище. Той отбеляза, че
Михайлова много точно
е определила и изложила
разминаванията между
очакванията на България
и предложенията от ЕК.

председателство на Съвета на ЕС „Кохезионната
политика на ЕС: Перспективи за конвергенция
и устойчиви региони след
2020 г.“. Очаквахме новият пакет да е по-модерен
и да отговаря на изискванията на европейките
граждани, каза още тя.
и подчерта, че е разочарована, че в следващия етап от политиката
за сближаване на ЕС не

договаряне и променяне
на определени елементи
- средства, срокове за изпълняване на изисквания
и др. Вместо това получихме предложение, което не е революционно, а
еволюционно. Очаквахме
следващата кохезионна
политика да бъде отворена и да може да се комбинира с други финансови
инструменти на ЕС, както
и с частни инвестиции,

Припомняме, че предложението предвижда по
8% повече средства по
кохезионната политика за
България и Румъния. Увеличение е планирано и за
Гърция. италия ще получи 6% повече, испания
- 5%, а Кипър - 2%. От
друга страна, средствата
за Полша, Унгария, Германия и няколко страни
от източна Европа ще
бъдат орязани с 25%.

КРИБ връчи годишните си награди
за качество, растеж и иновации

За четвърти път Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРиБ)
връчи годишните си награди на традиционния
пролетен бал. Събитието бе под патронажа
на премиера Бойко Борисов. Призовете бяха
раздадени в категориите
„Качество“, „Растеж“ и
„иновации“.
Домакин на церемонията беше председателят на Конфедерацията на работодателите
и индустриалците Кирил Домусчиев. Лично
той посрещна гостите,
сред които министри,
депутати, кметове и патронът на събитието за
четвърта поредна година - премиерът Бойко
Борисов.
Тази година конфедерацията раздаде своите награди сред 23
номинирани фирми. В

Николай Вълканов от “Минстрой Холдинг” с отличието за цялостен принос за развитието на икономиката в България, връчено от Кирил Домусчиев

категория „Качество“
беше отличен Николай
Младжов, управител на
„Зет и Ем прайвит ко“.
Наградата в категория
„Растеж“ получи Борис
Ба лев, управител на
„БМФ Порт Бургас“. В
раздел „иновации“ наградата отиде при Ан-

дон Кушев, управител
на „Тал инженеринг“.
Специалния приз на
Кирил Домусчиев - за
н а й - гол я м ц я л о с т е н
принос за развитието
на икономиката в България, получи Николай
Вълканов от „Минстрой
Холдинг“.
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Системни жалби бавят търгове за
Рискуваме да изгубим европейско финансиране, ако спешно не се направят промени

Все още няма сключен договор за строителство в участъка Елин Пелин - Костенец

Системните обжалвания на обществените
поръчки за големите
жп проекти поставят
под риск Оперативна
програма „Транспорт
и транспортна инфраструктура“ (ОПТТи).
Това предупреди ръководителят на Управляващия орган на програмата Галина Василева по време на деветото заседание на Комитета за наблюдение
на ОПТТи 2014-2020.
Тя допълни, че е необходимо да бъдат направени спешни промени
в Закона за обществе-

ните поръчки, в противен случай държавата
рискува да загуби значителни средства от
европейските фондове
до 2020 година.
Василева коментира още, че до момента
няма сключен договор за строителство в
участъка Елин Пелин
- Костенец, а проектът
е в процес на обжалване вече 11 месеца.
идентифицираме проекта като рисков, защото времето до края
на програмния период не е достатъчно за
приключване на ма-

щабните строителни
дейности по тази жп

линия, посочи Галина
Василева. Тя допълни,
че има възможност да
се завърши само един
от трите лота на проекта в оставащия срок,
а за другите два вероятно дейно стите ще
бъдат завършени частично.
Втора фаза на проекта Пловдив - Бургас
се изпълнява в срок и
преди дни НКЖи обяви тръжна процедура
за участъка Оризово
- Михайлово, който е
най-сложният и предвижда изместване на
трасето от съществуващата жп линия, подчерт а Василева. По
думите й, предстои
обявяване на обществените поръчки за модернизация на няколко
жп гари в страната и

за изграждане на ETCS
(European Train Control
System) по основни жп
направления в страната.
П о от н о ш е н и е н а
Лот 3.2 на АМ „Струма“ стана ясно, че
Върховният административен съд окончателно е отхвърлил три
жалби по ОВОС и изпълнението на проекта може да продължи.
Предстои обявяване на
процедура за строителство в най-кратки
срокове.
Въпреки сериозния
напредък в строителството на Лот 3.1 от
автомагистралата и тук
могат да се появят рискове за изпълнението,
свързани с откритите
нови археологически
разкопки, отчете Васи-

лева. Тя заяви, че тунел „Железница“ може
да бъде завършен до
2021 г., ако бъде избран изпълнител до
края на 2018 г. Ръководителят на Управляващия орган на програмата коментира още,
че по тази приоритетна ос (ПО 2) заложените средства за проектите надвишават свободния финансов ресурс
с почти 400 млн. евро,
което изисква навременно решение.
изпълнителният
директор на „Метрополитен“ ЕАД Стоян
Братоев отчете напредъка на проекта за изграждане на т ретия
метродиаметър в столицата. Той заяви, че
строителството върви
съгласно заложените

За втори път спират строителството на
железопътния участък София – Волуяк
Обще ственат а поръчка за „Проектиране
и строителство за модернизация на коловозно развитие на централна гара София и
жп участък централна
гара София - Волуяк
за проект „2014-BGTMC-0133-W - Развитие на желе зопътен

възел София: железопътен участък София
- Волуяк“ бе спряна за
втори път, след като
рестартът бе даден на
21 май тази година.
Стойността на проекта
е 208 млн. лв.
Жалба спря търга и
за още един проект,
който е на стойно ст

48 036 931 лв. Това е
„Проектиране и строителство на системи
за сигнализация и телекомуникации и Европейска система за
управление на влаковете (ERTMS) за проект „2014-BG-TMC0133-W - Развитие на
желе зопътен възел
София: железопътен
участък София - Волуяк“.
В т ъ р го в е т е бя ха
в к л юч е н и д е й н о с т и
по железопътната линия в участъка София
- Волуяк, включително гара София, гара
Обеля и гара Волуяк.
Финансирането е по
Механизма за свързване на Европа (МСЕ)
- сектор „Транспорт“,

а по проекта бе предвидено да се работи 42
месеца.
София - Волуяк е
част от проекта София
- Драгоман и едновременно с това - и от жп
възел София.
„Евротранспроект“
п од го т в и п од р о б е н
уст ройствен план и
технически проект за
модернизация на железопътните участъци:
„Гара Подуяне - Гара
Биримирци“, „Гара Биримирци - Гара Подуяне разпределителна“,
„Гара София - Гара
Елин Пелин“, „Гара
Казичене - Гара Равно
поле - Гара Столник“
и за проект „Развитие
на железопътен възел
София“.
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милиони в жп сектора
в ЗОП, предупреждават експерти
срокове и новите 12 км
ще бъдат завършени до
края на 2019 г. Братоев коментира още, че в
началото на месец юли
ще бъдат доставени в
България 2 от общо 20
нови метровлака, които
ще обслужват третата
линия. Останалите 18
влака ще пристигат поетапно до януари 2019
г. По думите му, в момента тече обществена

поръчка за проектиране
на следващо разширение на линия 3 до кв.
„Слатина“. То включва
6 км метролинии и 6
нови метростанции, които ще обслужват 140
хил. души.
В рамките на заседанието началникът на
отдел „България, Словения и Хърватска“ в
ГД „Градско и регионално развитие“ към

ЕК Аурелио Сесилио
заяви, че комисият а
предвижда модернизация на политиките
за сближаване в следващия многогодишен
финансов период. За
България това може да
означава дори повече
средства от настоящия
период. Новите политики са насочени към
по-индивидуализиран
подход, за да се нама-

На деветото заседание на Комитета за наблюдение на ОПТТИ 2014-2020 бяха отчетени
напредъкът и проблемите по програмата

лят неравенствата и да
се навакса развитието на страните с по-

слаб растеж. Брутният
вътрешен продукт на
глава от населението

остава водещ критерий
при разпределяне на
средствата.

НА ТЕЗГЯХА

Съдебен изпълнител обяви за продан сградата на БДЖ в центъра на столицата
Съдебен изпълнител
обяви на търг с публично наддаване сградата на БДЖ в центъра
на София. Тя обаче е
паметник на културата
и се намира на изключително ат рактивно
място в центъра на гра-

да. Сагата с държавните железници, която
датира от години, продължава. Заради огромните задължения на
железниците и нетърпимостта на кредиторите към повече отлагане на разплащанията

холдингът пристъпва
към тази крайна мярка с публичната продан на емблематичната
за столицата сграда.
В момента там се помещава администрацията на дружеството.
Обявена е за продажба

ДИАЛОГ

Филип Алексиев, финансов директор на „Холдинг БДЖ“:

Оптимист съм, че ще запазим
този паметник на културата

Оптимист съм, че
ще запазим сградата,
защото досега винаги
сме поддържали добър
диалог с облигационерите, каза шефът на
„Холдинг БДЖ“ Филип
Алексиев. Държавата
ще отпусне 20 млн. лв.
като финансова помощ,
която ще послужи за
плащане на облигационерите за сградата,
в която се помещава
админист рацият а на
БДЖ. Така Алексиев
комен ти ра п ояв и ла та се информация, че
сграда на холдинга е
обявена за продан от
частен съдебен изпълнител.
Наскоро облигационерите са взели решение да пуснат за про-

дажба половината сграда, тъй като другата
половина е собственост
на БДЖ. Не бих казал,
че това е извиване на
ръце, но е инструмент
от тяхна страна за подобри позиции в рамките на преговорите,
които се водят за окончателно решаване на
втория облигационен
заем, обясни директорът на „Холдинг БДЖ“
Филип Алексиев.
Едно от условията,
които облигационерите
поставят, е до края на
юни да се платят парите, за които „БДЖ Пътнически превози“ е
осъдена - 20 млн. евро.
Другото е холдингът
да стъпи като доброволен съдлъжник, за да
се избегнат разходи по
следващи дела.
Междувременно миналата седмица стана
ясно, че са запорирани сметките на „БДЖ
- Пътнически превози“
заради дългове. Обявяването на емблематичната сграда с централата на БДЖ за продан е
част от мерките, които
недоволните кредитори предприемат, за да

си съберат вземанията. Някои коментират
дей ств и ят а и м като
крайна мярка, а според
други това е про сто
ход, с който облигационерите да получат дължимото им се от железопътната компания.

като офис с над 1800
кв. м площ. исканата
цена е повече от 7 млн.
лева.
Срокът за подаване

на оферти е до 2 юли.
Факт е, че не за първи път БДЖ пуска на
публична продан свои
недвижимости, вклю-

чително и тази сграда паметник на културата.
С нови кредити и други опции собствеността все още е тяхна.

ЕТАЛКОМ ИНВЕСТ
ВНОСИТЕЛ НА ПЪТНИ БИТУМИ
ПРОИЗВОДСТВО НА НИС ПАНЧЕВО

ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРАНИ
БИТУМИ:

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

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

www.metalcominvest.com;
office@metalcominvest.com; тел.: +359 73 881608
www.metalcominvest.com
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иНТЕРВЮ
Проблем според мен е очертаващият се
недостиг на зелени площи и места за паркиране
в голяма част от жилищните комплекси в
повечето големи градове в цялата страна

Работата по Еврокод в проектирането
изисква закупуване на специализиран софтуер,
който струва хиляди левове, а много от
колегите нямат тази финансова възможност

Цветелина Ханджиева, член на Клуба на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели - Велико Търново:

Настояваме пред министър Нанков КИИП с другите браншови организации
да участва в подготовката на нормативните промени за строителство
Вече има инвеститори, които държат проектирането на техните обекти да е по Еврокод
Цветелина Ханджиева
е родена във В. Търново през 1982 г. Завършва
ПГСАГ „Ангел Попов“ в
града. За професионалната й ориентация роля
изиграва нейният баща
- Ганчо Ханджиев, собственик на строителни фирми. Дипломира
се в УАСГ със специалност „Строителство на
сгради и съоръжения“.
Завръща се в родния си
град и след 3 години работа в проектантско
бюро придобива пълна
проектантска правоспособност. От 8 години
работи като проектант
в семейната фирма, която се занимава основно
с жилищно строителство.
Разговаря
Лилия ЛОЗАНОВА
- Г-жо Ханджиева, каква е дейността на Клуба
на младите инженери в
инвестиционното проектиране и приятели?Във
всички региони ли има
такива структури?
- Клубът е създаден по
инициатива на централното
ръководство на КииП с цел
повишаване на интереса на
младите членове към дейността на камарата. Така те
по-активно да участват в
живота на организацията,
както и да прилагат своя
младежки ентусиазъм при
справяне с общите предизвикателства. В РК на КииП
- Велико Търново 65 са членовете до 40-годишна възраст, а 58 са под 35 г.
С ъ з д а д е н а е ф е й с бу к
ст раница на клуба, като
идеят а е да с е прилагат
социалните мрежи за взаимопомощ при професио-

нални казуси, за споделяне
на опит по различни теми,
пред които се изправят младите хора. Социалните мрежи предлагат възможност за
дистанционно взаимодействие в различен формат, както и свободна, неформална среда за обсъжданията.
идеята на тези структури е
чрез приобщаването на младите членове да се осигури
приемственост в професионалната организация.
Двама от членовете на
клуба - инж. Елена Делева от София и инж. Огнян
Ат анасов от Кюстендил,
са негови представители
в УС на КииП. Това дава
прекрасната възможност в
професионалната организация да се чува и гласът на
младите хора.
- Кои с а предизвикателствата пред младите
в бранша като цяло по
Ваши наблюдения?
- Както във всяка една
професия, на първо място
това е адекватното запла-

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

щане. има градове, в които
колеги с ограничена правоспособност стартират с 400
лв. Тази цифра въобще не се
нуждае от коментар. Много
от дипломираните остават в
София или се насочват към
по-големи градове, както и
извън страната. Поради тази
причина има малки общини, в които въобще липсват
такива специалисти, просто
няма инженерни кадри. Голям е страхът да се върнеш
в родното си място и да се
опиташ да потърсиш работа
по специалността.
Другата болна тема е отношението към младите
специалисти. По време на
стажуването някои работодатели ползват колегите
като чертожници и не ги
допускат до пълния процес
на проектиране. Дори съм
чувала случаи, при които
им задържат печатите, за да
не могат да приемат самостоятелно поръчки. Затова
проблем за младите е да
попаднат при работодател,
който ще им даде възможност реално да учат и да се
подготвят за професията.
При нас, както някога, занаят се краде.
В чужбина колегите трудно могат да започнат самостоятелна дейност, но поне
получават по-високо заплащане във фирмите, в които
са наети. Затова и някои
заминават.

- Какви са проблемите пред специалистите от
инвестиционното проектиране, какво се обсъжда
най-често като казус?
- От началото на годината
в клуба, а също и на събранията на РК на КииП - Велико Търново обсъждаме
различни въпроси, включително и Стратегия за развитие на КииП за периода
2018-2022 г. В нея са засегнати редица проблеми, като
повишаване качеството на
проектите и адекватното заплащане на проектантския
труд, издигане авторитета
на инженера проектант пред
инвеститорите, институциите и обществото. Друг проблем е необходимостта от
адекватна система за обучение през целия живот - необходими са курсове както
за запознаване на проектантите с новостите и измененията в законодателството,
така и с технологичните
новости в сектора и различни софтуерни продукти и
инструменти.
В момента е назрял проблем пред членовете на
КииП, свързан с инициирана от КАБ промяна в
основното законодателство.
Това е много дълга тема и
не мога да я представя в
детайли. Основното, което
настоява КииП в писмо
до министър Нанков от 21
май т.г., е да участва заедно
с другите браншови организации (КСБ, САБ, КАБ,
БАиК) в подготовката на
нормативните промени. Тъй
като нашата организация
има регионални структури,
е необходимо повече време,
за да обсъди и систематизира предложенията на регионалните колегии по места.
- Как се отразява въвеждането на еврокодовете
във Вашата специалност?
- З а с е г а е в р о код о в е т е
действат паралелно с националното законодателство в
областта. В столицата вече
има инвеститори, включително и чужденци, които
настояват проектирането на
техните обекти да стане по
европейските норми. Във
В. Търново и в много други
градове прилагането им е
по-ограничено от опасения
да не се оскъпи обектът и
това да отблъсне потенциалните инвеститори.
истината е, че работата

по Еврокод в проектирането изисква закупуване
на специализиран софтуер,
който струва хиляди левове.
Много от колегите нямат
финансова възможност да
си го осигурят, а ползването
на нелегален софтуер поставя под въпрос достоверността на получените резултати. Друг проблем е, че
в българските национални
приложения към еврокодовете са оставени неизяснени
много въпроси.
Обаче е факт, че излязоха
ръководства за прилагането
на еврокодовете по отделните специално сти, провеждат се различни обучителни курсове. В. Търново
е такъв център за обучение
и тук пристигат колеги и от
други регионални колегии
- Габрово, Силистра, Русе
и др.
Все пак трябва да отбележа, че родните нормативни
изисквания са били добри
за времето си, но вече са остарели, а в момента действащата Наредба за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони е
замислена като преход между нашите норми и Еврокод.
В нея има много препратки
към европейските норми.
- К ат о с п е ц и а л и с т в
строителна фирма какви
са особеностите в строителството във Велико
Търново? Има ли нови
тенденции във визията на
жилищните комплекси?
- Велико Търново е град
с особености, разположен
e на хълмове. Разбира се,
строителството при наклонен терен винаги има специфики. По отношение на
визията в жилищното строителство има голямо разнообразие. Проблем според
мен е очертаващият се недостиг на зелени площи и
места за паркиране в голяма
част от жилищните комплекси, но това не е характерно
само за нашия град. Също
така има какво да се желае
по отношение на инфраструктурата и организацията на движението, въпреки
че се полагат усилия в тази
насока. В последно време
се наблюдава оживление
на пазара на недвижими
имоти и значителна част от
жилищата в новопостроени
сгради се продават още „на
зелено“.
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МЛАДиТЕ В БРАНшА
Мила Баларева, интериорен дизайнер:

За да няма проблеми, детайлите трябва да
са уточнени преди стартирането на проекта
Много е важна и добрата комуникация между
клиента, дизайнера и подизпълнителите
Мила Баларева
завършва Нов български университет
- специалност „Артистичен дизайн“.
Работи като интериорен дизайнер вече
над 13 години. Обича
професията си и я
възприема не само
като работа, но и
като удоволствие. С
каквото и да се занимава, винаги се ръководи от принципа
„прави го с удоволствие или изобщо не се
захващай.“

- Защо избрахте да се
реализирате в България?
- Радвам се, че досега
не ми се е налагало да избирам между това дали да
остана в България, или да
замина в чужбина. Някак
успях да се изградя като
име и да имам възможността да работя основно
с клиенти, на които съм
препоръчана, което може
само да ме радва. Дори и
да бях изправена пред избора дали да остана тук,
или да замина, смятам,
че пак бих решила да остана да се реализирам в
родината си. На мнение

прОЕкТИ

съм, че човек най-добре
се чувства сред близки и
приятели.
- Какви са трудностите, с които се сблъсквате
във Вашата работа?
- Трудности има в почти
всеки етап и именно поради тази причина е важно
всички детайли да са уточнени преди стартиране на
проекта. От голямо значение е добрата комуникация между клиента, дизайнера и подизпълнителите.
С годините си изградих
план на действие за реализацията на всеки един
проект, за да се сведе до

минимум появата на проблеми.
- В каква обществена
кауза във Вашия град
бихте се включили?
- Бих желала да участвам в подобряването на
и н т е р и о р н ат а с р ед а н а
здравните заведения. За
съжаление, повече от държавните болници и поликлиники са доста потискащи и вярвам, че може да
се направи много в посока
подобряване на интериора
за един по-добър престой
както на лекари, така и на
пациенти в тези здравни
заведения.
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Малък училищен проект стана №1 на

„Българската архитектура като част от Европейската“ бе мотото на
Катя КОСТОВА
Малък проект с името „Демократос“ за преустройство столова в
актова зала в училище в
курорта „Свети Влас“ на
арх. Галина Милкова и
дизайнера Недко Николов
стана №1 на „Българските
архитектурни награди“,
връчвани за първи път от
Камарата на архитектите
в България.
„Събитието е първо по
рода си за Камарата на
архитектите - каза при откриването на церемонията
по връчването на наградите нейният председател
арх. Борислав игнатов.
- За всеки архитект е чест
и най-високо признание
да може да покаже своите
творения пред колегите,
пред които имаме респект
и чието мнение искаме да
чуем. Така започваме една
добра традиция. Конкур-

Авторите на проекта победител

Председател - арх. Йън Ричи
от Великобритания - Кавалер на
Ордена на Британската империя,
почетен член на Кралския съюз
на архитектите в шотландия и на
Американския съюз на архитектите, първият чуждестранен архитект, отличен със сребърен медал
за иновации от Френската акаде-

Арх. Шербан Тиганас

Арх. Йън Ричи

Арх. Паоло Бреша

Арх. Карем Язган

фия, в югоизточната част на
София (автори арх. Ангел Захариев, арх. Асен Милев)

2. Социална сграда в кв.
„надежда“ в София (арх. Румен Първанов, арх. Искрен
Галев, арх. Юлия Дукова, арх.
Елена Желязкова)

5. Varna Office Building - Варна (автори арх. Магдалена
Матанова, арх. Христо Хаджиганчев)

4. Сграда 5 се намира в
центъра на Бизнес Парк Со-

та от общо участвалите 41
са били избрани от чужд
екип, в случая от ръководителите на архитектурните гилдии от няколко
балкански страни - Албания, Косово, Македония,
Сърбия и Черна гора.
Приветствие от името
на министъра на културата Боил Банов, под чийто
патронаж се проведе церемонията, прочете неговият съветник Венцислав
Велев. На церемонията
присъстваха и председателите на Камарата на строителите в България (КСБ)
Николай Станков и на
Камарата на инженерите
от инвестиционното проектиране (КииП) иван
Каралеев, представители
на МРРБ.
Във встъпителното си
слово председателят на

международното жури
арх. Йън Ричи от Великобрит ания подчерт а
етичната страна на конкурса. „Решенията на
журито са важни за това
какъв принос и пример
ще се даде на архитектите. Обърнахме внимание
на социалния контекст и
в тази връзка търсихме
кой проект да отличим.
Проект, който да е отвъд
даденостите, нормалното и смятаното за комфортно. Архитектите са
в уникалната позиция да
мислят напред и визионерски през целия си живот“, добави британският
архитект.
Първата от четирите
специални награди бе
връчена от арх. Паоло
Бреша (италия) и Калин
Пейков от „Сент Гобен“

мия на архитектурата. Носител е на
повече от 70 британски и международни награди за архитектура.
Членове на журито са: белгийският архитект арх. сър Филип
Самин (Белгия), арх. Карем Язган
(Турция), арх. Паоло Бреша (италия) и арх. Шербан Тиганас (Румъния).

1. Подиумът на Capital Fort
в София (арх. Ангел Захариев, арх. Асен Милев)

3. Beer Box е реализиран
през 2016 г. и първата реализирана обществена сграда
в България от морски контейнери. намира се в ж. к.
„Младост 1“, София 2016 г.
(автори арх. Румен Първанов,
арх. Искрен Галев, арх. Юлия
Дукова, арх. Николай Ковачев)

сът е организиран с помощта на наши колеги
от съседните държави и
с изцяло международно
жури от признати имена.
С тези награди се търси
архитектурната значимост
на проектите и за това
няма категории. Няма значение колко е голяма инвестицията или проектът.
Важното е да се променя
животът на хората и да
бъде добър пример за в
бъдеще и не само да бъде
награден, но и да бъде изследван. Важното е сред
колегията да се създаде
усещането, че добрите
неща не остават незабелязани и се отличават“,
добави арх. игнатов. По
думите му, с международното жури решението
кой да бъде номиниран и
награден се е целяло мнението да не се влияе от
симпатии или антипатии.
Не само наградените, но и
16-те номинирани проек-

6. Демократос (автори арх.
Галина Милкова, дизайнер Недко Николов), училище в курорта „Св. Влас“

Арх. сър Филип Самин

От името на министъра на културата Боил Банов приветствие поднесе неговият съветник Венцислав Велев

Димитрова)
9. Стара къща с бял бетон
в Стара Загора (автори арх.
Вяра Желязкова, арх. Георги
Кътов, арх. Росица Христова)
10. Дълга къща на лек наклон в Търговище (автори
арх. Вяра Желязкова, арх. Георги Кътов, арх. Стефан Минков, арх. Антонина Илиева)

7. Mountain View Residence
в София (автори арх. Димитър
Димитров, арх. Мария Димитрова)

11. Къща за наблюдение, с.
Медовина, обл. Търговище
(автори арх. Вяра Желязкова,
арх. Георги Кътов, арх. Стефан
Апостолов)

8. Sunny Garden Complex
в София (автори арх. Димитър Димитров, арх. М ария

12. Жилищна сграда, ул.
„Люботрън“, София (автори арх. Андрей

Андреев, арх. Петя Николова,
арх. Стефан Апостолов)
13. Остъкление на софийското Ларго (автор арх. Христо Генчев)
14. Магазия 1, в Пристанище Бургас (автори арх. Мариана Сърбова, арх. Десислава
Стоянова, арх. Петя Танъмова)
15. Триъгълната кула на
Сердика, София (автори арх.
Доника Георгиева, арх. Мирослав Велков, арх. Драгомир
Николов)
16. Пловдив Цар Симеоновата градина, реконструкция
и възстановяване (автор арх.
Петко Прокопиев)
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„Българските архитектурни награди“
първото издание на форума
на авторите на проекта за
експозиция на триъгълната кула на Сердика - арх.
Доника Георгиева, арх.
Мирослав Велков, арх.
Драгомир Николов.
Другата от специалните награди получиха арх.
Вяра Желязкова, арх. Георги Кътов, арх. Росица
Христова за проекта Стара
къща с бял бетон в Стара Загора. Тя бе връчена
от арх. сър Филип Самин
(Белгия) и иван Думанов
от „Юнг“.
Следващата специална
награда бе връчена от арх.
Карем Язган (Турция) и
инж. Тони Димитров на
арх. Магдалена Матанова
и арх. Христо Хаджиган-

чев за офис сграда в старата част на Варна.
За подгласник на победителя бе обявен проектът
„Магазия 1“, в Пристанище Бургас, с автори арх.
Мариана Сърбова, арх.
Десислава Стоянова, арх.
Петя Танъмова. Арх. шербан Тиганас (Румъния)
каза, че журито е било
впечатлено от качеството
на проекта.
Специалната статуетка
за победителите - „Демократос“, която също е била
избрана с конкурс, бе връчена от председателя на
журито арх. Йън Ричи и
председателя на КАБ арх.
Борислав игнатов. Арх.
Ричи акцентира на факта,

че проектът на практика
променя възприятията на
обитателите на сградата
и начина им на държание
вътре в нея.
След като получи приза, арх. Галина Милкова каза: „Беше изненадващо, защото това беше
най-малкият проект като
квадратура. Но точно тези
малки проекти имат силата да променят. и са малки, но с голямо социално
значение“.
Двама от спонсорите
на церемонията - „Немечек“ и „Алумил“, връчиха
грамоти на останалите 11
номинирани проекта на
първите „Български архитектурни награди“.

Председателят на международното жури арх. Йън Ричи обявява името на победителя

проектът „Демократос“ на арх. Галина Милкова и дизайнера Недко Николов
пребори конкуренцията и стана №1
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Има ли връзка между презастрояването и щетите
по сгради и инфраструктура при обилни дъждове?
Инж. Иван Деянов, член на РК на КИИП София-град:

Проектите отговарят на изискванията,
проблемите идват от изпълнението

Щетите, които нанасят обилните дъждове
и бурите по сградите и
инфраструктурата, не
се дължат на презастрояването. То няма нищо
общо с бедствията. Защото е съобразено с

Инж. Ангел Ангелов, член на РК на КИИП Варна:

общите устройствени
планове, с подробните
устройствени планове.
Това означава, че се правят предварителни разчети за капацитета на
инфраструктурата заедно
с проектирането на сгра-

дите. Т.е. проектите отговарят на изискванията,
но проблемите идват от
изпълнението. Качеството на строителството не
е добро, на материалите
също. и в един момент
идват щетите.

Инж. Надя Куманова, член на РК на КИИП Шумен:

Никой
не
е
застрахован
от
Зависимостта е очевидна
поражения при бури и наводнения

Разбира се, че има
връзка между презастрояването и щетите,
които понасят сградите и инфраструктурата
при природни бедствия.
Улиците на Варна неотдавна се превърнаха в
реки. Това се дължи на
факта, че строителството на нови сгради не е
свързано с изграждане
на нова подземна ин-

фраструктура. Разчита
се на съще ствуващата, а тя остава с малки
капацитети за новите
натоварвания. Трябва да
бъде изграждана и нова,
с по-голям капацитет.
С презастрояването
се бетонира всичко. Естествените дъждоприемници изчезнаха, водата няма къде да попива
и тръгва по улиците.

О б щ и н ат а н е с т р о и
тези нови сгради, с
изключение на обекти, финансирани от европейските фондове.
Но тя отговаря за поддържането на инфраструктурата. Когато то
липсва, стават бедите.
Улиците се превръщат в
реки, водата разрушава
и носи всичко по пътя
си.

Няма връзка между
нарушенията по сградите и инфраструктурата и презастрояването.
Виновна е природата,
срещу която никой не е
застрахован. Нима строителството в Гватемала е
могло да бъде съобразено с изригващия вулкан?
Бях в Хонконг, там има

презастрояване, но няма
отнесени покриви. Защото проектирането на
сградите е съобразено с
екстремни ситуации. У
нас това, на което заприличват градовете ни
при буря, се дължи на
качеството на изпълнението, на вложените материали и на поддръж-

ката. и всичко това при
добри проекти, защото
нашите проектанти спазват нормите за здраво и
сигурно строителство.
Съобразяваме се и с възможностите за природни
бедствия и пораженията,
които те могат да нанесат на сградите и инфраструктурата.

кОНфЕрЕНцИЯ

Експерти от 9 държави представят иновациите
в сферата на технологиите за превенция от корозия
Експерти и водещи компании от 9 държави ще представят най-новите технологии, методи, продукти и
оборудване за защита от корозия на форум в Пловдив.
Международната конференция на тема „Превенция
от корозия“ ще се проведе на 28 и 29 юни в хотел „Империал“.
Влиянието на корозията върху металите в почти
всяка среда и щетите, които тя ежегодно нанася,
налагат предприемане на ефективни мерки за превенция и нейното отстраняване. От 3 до 4 процента от
брутния национален продукт на индустриализираните
страни се губят вследствие на корозия. В световен мащаб това възлиза на 2,2 трилиона американски долара,
а близо една трета - 660 млрд. долара, биха могли да
бъдат спестени само чрез прилагане на съвременните
знания за технологии за защита от корозия. За България очакваните икономии за 2018 г. ще възлязат на около 700 млн. долара. Очевидно е налице глобална нужда
от разпространение на знания и контрол на корозията.
Corrosion Prevention Balkans ще се проведе във
формат конферентна и изложбена част. Водещи
експерти от 9 държави, в т.ч. Австрия, България,
Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Полша, Чехия и Хърватия, ще представят технологии,
методи и продукти за защита от корозия. От една
страна, изявата е отлична възможност за получаване
на информация - кога протича корозията, как да се
предотврати, какви са предимствата на различните
системи за превенция, а от друга - за създаване на
бизнес контакти и обмяна на опит.

Събитието
Участие ще вземат експерти от Международния съвет
по корозия, Европейската федерация по инженерна химия,
Федерален институт на Германия за изследване и тестване
на материали, МГ Аноди Интернешънъл АД, EC Quadro SRL,
Технопарк Кралупи Чехия, Полско дружество по корозия,
OFI Technologie & Innovation GmbH, PA-EL d.o.o, Оргахим,
Бласт Инженеринг, Cathodic Corrosion Control UK и др.
Актуални теми:
▪ Онлайн мониторинг на корозията чрез нов електрохимичен измервателен уред
▪ Съвременни международни стандарти и разпоредби
за корозионна защита ▪ Освобождаване на тежки метали
от сплави, използвани в питейната вода: Как да тествате и
оценявате материалите?
▪ Материали и услуги за катодна защита ▪ Дейности, насочени към повишаване осведомеността за процеса корозия

▪ Корозия на тръбопроводи и резервоари за суров нефт ▪
Покрития от метални сплави върху стомана ▪ Проучване и
различни критерии при проверка за нарушено изолационно
покритие на метални структури ▪ Индустриални антикорозионни покрития - методи за подготовка на металната повърхност преди боядисване ▪ Антикорозионни системи и защитни
покрития
Паралелна изложбена част
Водещи фирми ще представят технологии и продукти за
предпазване от корозия, приложими в редица области: строителство (метални конструкции, летища, пречиствателни
станции, спортни съоръжения), енергетика (електропреносната мрежа, електроцентрали), инфраструктура (пътища,
пристанищни комплекси, мостове и др.), нефтопреработка,
корабостроене и корабоплаване, автомобилостроене, автосервизи, химическа промишленост, металообработване и
машиностроене, селскостопанска техника, телекомуникации,
производство на електроуреди, фармация, ХВП и др.
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ТЕХНОЛОГии

Мобилно приложение улеснява кандидатстването
за обществени поръчки
С разработката си българска компания реши проблема със задължителните
изисквания за подаване на документи в електронна форма
Мобилното приложение за бързо издаване
на електронен подпис
Evrotrust решава казуса
с времеемкото събиране
на подписите на всички
лица, които имат роля в
подаването на оферти за
обществени поръчки.
От 1 април 2018 г. стана задължително към
стандартната тръжна документация да се подава
и електронна форма на
единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП). Новите изисквания могат
значително да забавят
проце са на кандидатстване особено за компании, чиито представители са в чужбина.
С разработеното
от българската компания „Евротръст технолоджис“ приложение издаването на електронен
подпис става в рамките
на няколко минути и без
физическо посещение на
доставчици на удостоверителни услуги. „Откакто влезе промяната,

настъпи голяма суматоха
сред компаниите. Доста
кандидати ни търсят да
питат дали подписите от
Evrotrust са подходящи
за такава документация
- отговорът е да“, коментира Мариана Ангелова,
мениджър бизнес развитие на компанията.

КАЗУСЪТ
От 1 април Агенцията
за обществени поръчки (АОП) изисква към
хартиената тръжна документация задължително да се прилага и електронна форма на ЕЕОДП
(например на флашка).
Формата трябва да бъде
подписана с квалифициран електронен подпис
(КЕП), качена в интернет
и снабдена с времеви печат. Последният удостоверява, че документът е подписан и качен
на интернет адреса, към
който се препраща преди
крайния срок за подаване на оферти. Новите
правила на АОП са стъп-

ка към дигитализацията
на услугите. От друга
страна, могат значително
да забавят процеса по
събирането на необходимите подписи от всички
страни в офертата особено ако представители
на участващите в офертата компании са извън
страната и нямат издаден
електронен подпис.

ПРОЦЕДУРАТА
издаването на квалифициран електронен
подпис с Evrotrust става

в рамките на няколко минути. Сваля се безплатното мобилно приложение и се минава през
кратка регистрация за
идентифициране, която

е изцяло дистанционна. За идентификацията
е необходимо в приложението да сканирате
личната карта и лицето
си, Evrotrust ще верифицира информацията
с необходимите регистри. Генерираният подпис се съхранява според
най-новите изисквания
за сигурно съхранение в
облачен сървър.
Допълнително удобство при кандидатстване е възможно стта да
прикачите в PDF елект ронния документ за
обществени поръчки в
приложението, като така
подписът ще бъде придружен и от изисквания

от АОП времеви печат.
Документацията може
да се подпише директно
през мобилния телефон
чрез сканиране на лице
или пин код, а после да
се свали от уебстраницата на Evrotrust или да
се изпрати по мейл към
останалите участници в
процедурата.
„Решението е революционно на световния
пазар и предо ставяме
различни възможности
за използването му в
най-различни сфери и
приложения“, коментират от „Евротръст технолоджис“.
Източник: БСК

пОЛЕЗНО

Три форума в страната презентираха новостите в мълниезащитата
Международен технически семинар на
тема „Нова ера в мълниезащитата“ се проведе в
София, Пловдив и Бургас. Той бе организиран
от „Парадайс Електрик
Консулт“ ЕООД и РК на
КииП - София-град.
Сред най-важните дискусионни точки,
които специалистите
обсъдиха по време на
форума, бяха „Основните разлики между кон-

венционални и активни мълниеприемници“
и „Кога се препоръчва да се прилага една
или друга система“.
Анализиран бе и френс к и я т с т а н д а рт N F C
17 102:2011 Protection
Against Lightning Early Streamer Emission
Lightning Protection
Systems, който ръководи
използването на мълниеприемниците с изпреварващо действие по

целия свят.
Акцент бе поставен
върху задължителните
тестове, които трябва да
премине един активен
мълниеприемник, за да
е гарантирано неговото
качество и надеждност.
Направена бе и оценка
на риска от мълния с използване на софтуерна
програма IONEXPERT
3000. Лекторите по сочиха и примери от
мълниезащитни инста-

лации с технологията
IONIFLASH MACH NG
от целия свят. Дискутирани бяха и мълниезащитните уредби на Айфеловата кула и други
големи обекти. Втората част на семинарната
програма обхвана предимствата на новата генерация защити срещу
атмосферни и комутационни пренапрежения;
технологията Strikesorb
- единствена в света до
момента, и най-важните

критерии при избор и
монтаж на защитните
устройства срещу напрежение.
Лекциите бяха водени
от д-р Фабиен Барриере,
ръководител на проекта
France Paratonnerres, и
управителя на фирмата
организатор инж. Ернесто Нориега Стефанов.
Предст авените устройства за защита от
пренапрежение осигуряват най-ефективната

превенция и съвършена
защита на товарите и
чувствителното оборудване. Тяхната защита
може да бъде гарантирана на 100% по всяко
време и при най-сурови работни условия. На
семинарите присъстваха над 100 инженери
и специалисти, които
актуализираха информацията си за последните
технологии в областта
на външната и вътрешната мълниезащита.
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Депутатите реши

Казусът, който стои повече от 37 годи

П р о е кт ъ т з а А Е ц
„Белене“, който стои
на дневен ред вече 37
години, се възобновя-

ва. Депутатите приеха
решението на ГЕРБ и
„Обединени патриоти“,
с което се дава зелена

светлина на ресорния
министър Теменужка
Петкова да води преговори с инвеститори.

БС П с ъ щ о и ма ш е
проекторешение, което предвиждаше да се
вдигне мораториумът
за строителството на
втората атомна централа, но мнозинството го
отхвърли.
Така в крайна сметка управниците записаха, че ще се препо-

пОТЕНцИАЛНИТЕ кАНДИДАТИ

Китайската ядрена корпорация иска гаранции от
държавата, за да участва, „Росатом“ готови да се включат

ползвана същата методика, която използва от
Департамента по енергетика на САЩ при
оценка на големи енергийни проекти.
Той коментира, че
регулаторният риск
при АЕц „Белене“ е

тират енергийната сигурност на страната“,
смята и вицепрезидентът илияна Йотова. Тя
посочи, че пазарът в
световен мащаб става
все по-сложен и агресивен и страната ни
трябва да има своите
позиции на него. Българската атомна енергетика е залог за национална, регионална
и световна сигурност,
каза Йотова. Тя уточни, че от 2015 година
насам се увеличават
страните, които развиват този тип енергетика, и за този период са
започнали работа 26
нови реактора. Според
нея днес основният въпрос е не дали да има
ядрени централи, а как
те да са колкото може
по-сигурни.
Директорът на регионалния център
„Ро сатом централна
Европа“ Вадим Титов

много нисък, финансовият риск също е сравнително нисък. Според него най-големият
риск за проекта „Белене“ е политическият невземане на решение,
отлагане - това е чиста
загуба на средства, на
кадри и специалисти.
„Възобновяването
на проекта АЕц „Белене“ е едно от решенията, които ще гаран-

отбеляза: „Повече от
половин век си сътрудничим с България в
областта на атомната
енергетика. Като се
вземе предвид уникалният опит на „Росатом“, ще се радваме
да окажем всестранна
подкрепа на българските колеги в областта на развитието на
атомните енергийни
програми“.

Бъдещето на АЕЦ "Белене" бе основна тема на Международната ядрена конференция "Българската атомна енергетика - национална, регионална и световна енергийна сигурност", която се състоя край Варна

Ч е т и р и ком п а н и и
проявяват инвеститорски интерес към проекта АЕц „Белене“,
обяви зам.-председателят на Парламентарната комисията по
енергетика Валентин
Николов по време на
Международната ядрена конференция „Българската атомна енергетика - национална,
регионална и световна
енергийна сигурност“,
която се състоя край
Варна. Според него,
след като четири компании проявяват интерес, то за проекта ще
има конкуренция.
има опция министърът на енергетиката
Теменужка Петкова да
преговаря с потенциални инвеститори и да
подготви търг, с който
да бъде намерен потенциален инвеститор.
Николов коментира,
че е възможен и вариантът реакторите за
проекта „Белене“ да
бъдат разположени на
площадката на АЕц
„Козлодуй“. По думите
му, дори има постъпки
за лицензирането на
площадката на атом-

ната ни централа от
Агенцията за ядрено
регулиране.
Китайската държавн а я д р е н а ко р п о р а ция смята, че трябва
да получи определени
гаранции от българската държава, за да
участва в проекта АЕц
„Белене“. На форума
представителят на компанията Сие Джяджие
посочи, че при всички
подобни проекти се изисква някаква форма
на гаранция. В същото
време той потвърди готовността за участие:
„Оборудването вече
е тук, има площадка,
има технически проект, „Росатом“ са тук,
китайците идват, така
че нека да го направим“.
АЕц „Белене“ е
изключително нискорисков проект, заяви
изпълнителният директор на Международния
център за ядрена компетентност във Виена
Янко Янев.
Според него рисканализът е изготвен
по искане на Българс к и я атом е н ф о рум
(БУЛАТОМ), като е из-

ръча на Министерския
съвет да отмени своето
решение от 29 март
2012 г. за прекратяване
на проекта.
Това решение беше
потвърдено и в пленарната зала в края на

март 2012 г. и с него
окончателно се спря
строежът на втората
атомна централа.
С приетото решение се възлага на Теменужка Петкова да
възобнови действията

по търсене
ности за и
на АЕц „Бе
местно със
чески инвес
пазарен при
изрично
но, че реа

Министърът на енергетиката Теменужка

Важно е процедурата за инвести
Ръцете на правителството по проекта
АЕц „Белене“са развързани и оттук нататък трябва да поработим доста сериозно,
за да има наистина добри резултати за България. Това каза пред
журналисти министърът на енергетиката
Теменужка Петкова,
след като парламентът гласува решение,
с което дава мандат
на правителството за

преговори с потенциални инвеститори за
централата.
Петкова заяви, че
оттук нататък предстои изработване на
процедура за избор на
стратегически инвеститор. Важно е тя да
е добре конструирана,
максимално публична,
прозрачна, с обективни критерии, които да
дадат възможност за
избор на най-добрата
оферта, каза минис-

търът. НЕК
направи оц
тивите, кои
жаваме по
ект, уточни
Да се на
инвеститор
тере с, кой
мент а е з
бъде преп
каза Петко
мите й, ц
може да бъ
до 7-8 годин
Никой от
интерес да

пОЗИцИЯ

Работодатели очакват застраховка
срещу непазарно изпълнение на про
Работодателите настояват управляващите
да поемат твърд ангажимент да не допускат
прилагането на каквито и да било непазарни
схеми при осъществяването на проекта АЕц
„Белене“, ако той бъде
възобновен. Това става ясно от публичната
позиция на Асоциацията на организациите
на българските работодатели, адресирана до
Народното събрание и
изпратена до медиите.
В сдружението членуват КРиБ, БСК, БТПП
и АиКБ.
Членовете на организацията припомнят,
че до момента министърът на енергетиката
Теменужка Петкова е
анонсирала само две
изисквания, гарантиращи пазарни условия
за проекта - да няма
държавни гаранции по
о съще ствяването на
проекта и да няма дългосрочни договори за
изкупуване на произведената електроенергия.
Не откриваме публично заявена изрична забрана на преференциално ценообразуване,
възможни доплащания
на ценови разлики и/

или премии, корпоративни гаранции от
държавните дружества
в енергетиката, като
например Български
енергиен холдинг, Национална електрическа
компания, АЕц „Козлодуй“ и др., се казва
още в декларацията.
Работодателите посочват, че гореизложените изисквания едва
ли изчерпват възможните непазарни начини
за ощетяване на данъкоплатците - корпоративни и физически
лица. Следователно,
осланяйки се на добронамереността както на
законодателната, така
и на изпълнителната
власт, настояваме за
ясна и еднозначна декларация, че ще бъдат
пре с ечени всякакви
възможности за „иновации“ и прилагане
на схеми за непазарни приходи“, пишат
членовете на асоциацията. Те предлагат и
конкретни стъпки за
действие, които включват това държавата да
апортира в публично
дружество досегашните материални и нематериални активи, да
направи проспект на

това дружес
то то да бъ
но“ на фонд
са, а след к
увеличи ка
набраните
сата средст
да влязат и
те инвестит
да изпълнят
След това п
ният ток да
ва през ене
борса. Работ
настояват за
дискусия п
която да вкл
ната на енер
то евентуалн
извежда еди
тралата. В п
напомня, че
нативи на но
централа ВЕи инстал
ито вече пр
доста евтин
реализация н
„Белене“ сле
дат елимини
ки рискове,
с доминира
шенски“ ра
за качество
на изпълне
дукт на кору
среда и пол
намеса, вкл
в чисто те
въпроси, се
писмото.

бр. 20 (1228), 11 - 17 юни 2018 г.

иха - рестарт за АЕЦ „Белене“

ини на дневен ред в българската енергетика, получи зелена светлина

на възможизграждане
елене“ съвс стратегиститор и на
инцип.
о е записаализацията

на проекта трябва да
е без държавни гаранции, преференциални
или гарантирани цени
или други непазарни
механизми за гаранция на инвестицията.
Петкова ще има и ан-

гажимент да организира и проведе преговорите с потенциални
инвеститори, а самата
процедура по избор
на инвеститор трябва
да бъде разработена
най-късно до края на

Петкова:

итор да е прозрачна

К трябва да
енка на акито притетози протя.
адяваме, че
рският инйто до моаявен, ще
потвърден,
ова. По дуент ра лат а
ъде готова
ни.
т нас няма
а се връща-

ме назад и да търсим
вина.Трябва да гледаме напред и с общи
усилия да се опитаме
да направим нещо добро за България, което
ще гарантира и нашата енергийна сигурност, и ще даде възможност парите, които българските данъкоплатци са вложили в

проекта - над 3 млрд.
лв., да бъдат използвани по предназначение,
коментира Петкова.

октомври тази година.
За хода на събитията
енергийният министър
ще трябва „периодично да уведомява“ Народното събрание.
Според решението
активите на „Белене“
трябва да се обособят
в отделно дружество и
да им се направи нова
актуална оценка. Според данните на вносителите балансовата им
стойност към 31 март
е точно 2 268 746 072
лв., което значително
се разминава със споменаваните досега 3
млрд. лв. В сумата са
включени разходите
по споразумението на
НЕК с „Атомстройекспорт“ от 29 ноември
2006 г., плащанията
към Worley Parsons,
лихви по заеми, раз-

ходи за консултантски
услуги, придобиване
на сгради, съоръжения
и машини и др. При
евентуално възобновяване на проекта обаче

трябва да бъде извършена нова оценка на
отчетените разходи.
Според управляващите най-важното е,
че е налице желанието

и намерението да се
търси решение на въпроса АЕц „Белене“,
който стои повече от
37 години на дневен
ред.

Протести и контрапротести за строежа на централата

оекта

Да се изостави окончателно идеята за строеж на АЕц „Белене“, а
площадката да се превърне в икономическа

www.ardex.bg

ство, с койъде „качедовата боркато му се
апиталът с
през бортва, в него
съответнитори, които
т проекта.
произведеа се продаергийната
тодателите
а публична
по темата,
лючва и цергията, кояно ще проин ден ценписмото се
има алтерова атомна
модерните
лации, короизвеждат
н ток. При
на проекта
едва да бъирани всич, свързани
ащите „наазбирания
и контрол
ение, проупционната
литическа
лючително
ехниче ски
посочва в

След дълги дебати депутатите в парламента гласуваха "За" строителство на централата

зона. Това поискаха
стотици граждани по
време на организираните митинги против
рестарта на проекта,

които се проведоха в
няколко града в страната.
Недоволните отправиха към депутатите

още няколко искания:
да бъде потърсена отговорност на виновниците за поръчването на
оборудването, както и
то да бъде продадено
или да се използва от
„Козлодуй“. Протестиращите призоваха депутатите да покажат, че
България е парламентарна република и че
трябва да гласуват против рестарта на АЕц
„Белене“. Акцията бе
инициирана от Обединение „Д емократична България“, в което
влизат „Да, България“,
ДСБ и „Зелените“.
Всичко се прави заради Путин. истината
лъсва, обяви лидерът
на ДСБ Атанас Атанасов. Според него пре-

миерът Бойко Борисов
се страхува от руската агентура у нас и се
държи като Борис III
- „винаги с Германия,
никога срещу Русия“.
От „Демократична България“ пресметнаха, че
АЕц „Белене“ ще струва по около 7000 лв. на
всеки българин. имаше
хора от Никопол, които
обявиха, че регионът е
против проекта.
Протестиращите
припомниха, че решението на правителството за рестарт на АЕц
„Белене“ е обжалвано
във Върховния административен съд, и поискаха парламентът да не
се произнася преди решението. Недоволните
считат, че възобновява-

Най-сигурното решение, когато търсите първокласно качество!

Лепила за плочки

Хидроизолации

Фугиращи маси и
силикони

Грундове

Строителни материали и
замазки

нето на този „опасен,
икономически несъстоятелен и технологично остарял проект, зад
което прозира двойна
игра, скрепяваща управляващата коалиция
и задкулисни отношения с БСП, е крайно
вреден за българските
геополитиче ски, финансови и екологични
интереси“. Паралелно
в центъра на София
се проведе и още един
протест, организиран
от АБВ, в подкрепа на
действията на правителството за рестарт
на АЕц-а. Според организаторите изграждането на АЕц „Белене“ и „Южен поток“
ще отворят нови 55 000
работни места.
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Димитрия Тодорова-Андонова, директор на Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“:

„Дизайн мисленето“ е водеща методология
за създаване на иновации в световен мащаб
Чрез тематични мисии насърчаваме младежите да погледнат експериментаторски към света
- Г-жо Тодорова, за
първи път организирате образователни работилници по иновативния метод „дизайн
мислене“. Как се роди
идеята за такъв тип
обучение?
- Младежки център
Пловдив работи по посока подобряване на благосъстоянието, компетенциите и уменията на
младите хора. През 2017
г. нашият екип реши да
организира чрез различни интерактивни методи
образователни детски работилници. Стартирахме
със значими за нас теми,
като „Пестене на природни ресурси“, „Рециклиране“, „Здравословно хранене“ и много други полезни и предизвикателни
теми. За наша огромна
радост, освен у децата на
възраст от 6 до 12 години
занятията предизвикаха
интерес и у родителите. Три месеца по-късно,
виждайки щастливите
личица на нашите деца,
преценихме, че е време
да потърсим и да предложим някакъв иновативен
метод и програма, която
да обогати познанията
на малките ни откриватели. Тогава се запознахме
с основателката на Red
paper plane цветелина
Камова и с програмата
„Дизайн шампиони“, която се състои от 12 тематични мисии.
- Разкажете ни малко повече за мисиите,
свързани с професии?
- Програмата е разработена под формата на 12
тематични мисии, чрез
които децата се потапят
в света на реална професия (Мисия: Космонавт,
Мисия: Автомобилен дизайнер, Мисия: Картограф, Мисия: Разказвач)
и за няколко поредни дни
решават поставено предизвикателство. Особено
отговорна и важна е освен ролята на обучителя
и тази на родителя, който
през цялото време подпомага образователния
процес и следи дневника
на детето.
- Към коя тематична
сфера има най-голям
интерес?
- Към момент а сме
преминали само през някои от мисиите, а именно
„Архитект“, „Откривател“, „Космонавт“, „Главен готвач“. През месец
септември ще продъл-

Димитрия Тодорова-Андонова
е директор на Общинско предприятие „Младежки център
Пловдив“. На 33 години е, омъжена, с едно дете. Магистър по
„Публична администрация“ в
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Професионалният й опит започва от
началото на 2009 г. в Дирекция
„Спорт и младежки дейности“
при община Пловдив. От месец
януари 2015 г. е назначена за ръководител на Младежки център
Пловдив. Там стартира реализацията на един от най-значимите проекти в града под тепетата, който способства младите
хора да развиват своите умения
и да се чувстват социално отговорни.
жим с о станалите, но
всички те предизвикват
голям интерес и креативност у децата.
- Как преминава
„Мисия архитект“ и
какво научават децата
по време на заниманията?
- Първата Мисия
е „Архитект“ с тема:
„Сгради в Ню Йорк“.
Какво е да си архитект в
един от най-известните
градове на света? Предизвикателството пред
малките архитекти по
време на мисията е „хайде да изберем и създадем чертежи и макети
на наши собствени сгради в Ню Йорк“. Децата
опознават същността на
работата на архитекта,
като научат повече за някои от тях и се запознаят
с известни сгради в Ню
Йорк. След това се разделят по групи и избират
вид сграда, на която накрая да направят чертеж
и макет и финално да
представят пред останалите екипи.
- С какво са полезни
тези работилници?
- М и с и и т е у с п я ват
да развиват ефективно
редица от уменията и
нагласите на ХХI век креативно решаване на
проблеми, работа в екип,
презентационни умения,
критично мислене и увереност в способностите
си. С мисиите насърчаваме младежите да обърнат
поглед към света, който е
позитивен, проактивен и
експериментаторски.
- Защо е необходимо
подрастващите да развиват „дизайн мислене“?

- „Дизайн мисленето“
е водеща методология за
създаване на иновации в
световен мащаб, а какво
по-добро от това нашите деца да го осъзнаят
и развият от най-ранна
детска възраст с помощта на преподавател и
с активното участие на
родителите.
- Партнирате ли си
с други организации и
планирате ли например
разширяване обхвата
на обучението и евентуални срещи на децата с
архитекти, инженери?
- П а рт н и р а м е с и с
организации от цялата
страна и работим върху

общи проекти, свързани
с развитието на знанията и уменията както на
деца, така и на младежи, родители, педагози
и въобще хора с интерес към неформалното
образование. В началото на месец юни ще
стартираме с център по
класическа сугестопедия „Вихровения“, обучение по английски език
за деца от II до IV клас.
Също така подготвяме и
реализираме обучения за
„Безопасен интернет“ и
програмата „Киберскаут“
с нашите партньори от
центъра по безопасен
интернет в София, които

са едни изключително
отдадени хора и професионалисти.
Планираме обученията
да се извършват на открито, сред природата, а
накрая, като приключим
с всички мисии, да представим пред по-широка
аудитория възгледите и
усещането на децата към
дизайн мисленето и професиите, до които са се
докоснали.
- Какви други проекти и инициативи предстои да осъществите в
Младежкия център до
края на годината?
- Миналия месец бяхме удостоени с призна-

нието „Знак за качество“ на Съвета на Европа, който се присъжда
на центъра за срок от 3
години. Така центърът е
12-ият в Европа и получава преимущество да
работи в мрежа с другите
международни младежки центрове и да осъществява съвместни дейности, да обменя опит и
идеи и да подобри работата си.
Екипът ни работи с
младежи на местно, национално и международни ниво, като осъществява младежки обмени,
кръгли маси, обучения,
клубове по интереси, музикални, спортни събития, в подкрепа на млади
таланти, организира благотворителни кампании и
е домакин на множество
интересни и атрактивни събития. В момента
работим върху изграждането на сензитивна
биоградина с изнесена
класна стая за учене сред
природата, която се надяваме да бъде открита
през месец септември
2018 г. Също така подготвяме втория за тази
година двудневен младежки форум, обучения
с интересни гост-лектори, летен лагер, 3 детски
летни занимални, Клубът
ни по актьорско майсторство продължава и много
други дейности.

След повече от половин век село Долна Рикса ще има храм
Поли ВАСИЛЕВА
Започна ст роителството на православен
храм в монтанското село
Долна Рикса, съобщи
кметът Любомир Ангелов. Символична първа
копка на обекта направи
Видинският митрополит
Даниил, а след него се
включиха и областният
управител Росен Белчев,
кметът Златко Живков
и председателят на Общинския съвет иво иванов. Преди церемонията
владиката отслужи на
мястото молебен и водосвет за здравето на
строителите, дарителите
и миряните.
Долна Рикса е единственото от 23-те села на
общината без храм, каза
кметът Златко Живков.
През 50-те години черк-

Видинският митрополит Даниил освети мястото за изграждане на новия храм

вата е била занемарена и
оттогава хората си нямат
молитвен дом.
изграждането на
обекта започва с 30 000
лв., дарени от бизнесмена Николай Калистратов, който има корени и

здрава връзка със селото. Във финансирането
на строежа ще се включи и общината.
Храмът ще бъде издигнат по проект - дарение от арх. Пенка Господинова, която е проекти-

рала и много от другите
черкви в общината.
Пред завършване са
и храмовете в селата
Трифоново, Крапчене и
Войници, чието строителство започна преди
време.
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Строителят на АЕЦ „Козлодуй“ стана
почетен гражданин
Инж. Тодор Топалски е участвал в реализацията
на много обекти от съвременна Враца

Председателят на Общинския съвет във Враца Румен Антов връчи отличието на инж.
Тодор Топалски

Поли ВАСИЛЕВА
Строителят на съвременна Враца и на
АЕц „Козлодуй“ инж.
Тодор Топалски стана
почетен гражданин на
Враца. Най-голямото
градско звание му бе
дадено на тържествена сесия на Общинския съвет на 1 юни
- Деня на града. инж.
То д о р То п а л с к и е
участвал в изгражда-

нето на много обекти
от съвременна Враца.
До 1992 г. е бил генерален директор на
„Заводски строежи“ Козлодуй. Тогава това
е било най-голямото
строително предприятие в системата на
промишленото строителство в България.
Той е главен изпълнител на изграждането на атомната електроцентрала, член
на съвета на дирек-

торите и заме стник
генерален директор
на Държавното обединение „Промишлено
строителство“ - София. След промените от 1990 г. инж. Топалски създава фирма „Опал 94“, която
строи и рехабилитира
сгради и обекти. Модернизира съществуващи жилищни, об-

ще ствени, промишлени и други обекти.
Участва активно и в
санирането на сгради по Националната
програма за енергийна ефективност. Във
фирмата работят 100
д у ш и , п о в еч е т о о т
които са участвали в
изграждането на атомната електроцентрала.
Развълнуван от отли-

чието, инж. Топалски
благодари на кмет а
и обществеността на
Враца за признанието.
„Приемам наградата
като признание към
всички строители от
Враца и България, на
тези от чужбина, които разнасят строителната слава на страната
ни“, каза инж. Тодор
Топалски.

Училище „Христо Ботев“ с нова спортна зала

Средното училище
„Христо Ботев“ във Враца ще има спортна зала,
съобщиха от общината. Символичната първа копка бе направена
от кмета Калин Каменов след водосвет, отслужен от Врачанския
митрополит Григорий.
Новото съоръжение ще
израсне върху сегашна

асфалтирана площадка
за спорт. Сградата ще
бъде на един етаж и ще
има две зони - спортна
и обслужваща, 2 игрища - едното за официални срещи, а другото
ще бъде помощно. По
трибуните ще има 326
седящи места, 20 правостоящи и 4 за хора с
увреждания. Стойността
на залата е 1,8 млн. лв.
Средствата са осигурени
от европейската програма „Региони в растеж“ с

проект на общината по
процедурата „интегрирани планове за градско възстановяване и

развитие“. изпълнител
на проекта за залата е
фирма „Каримпекс - 1“
ЕООД.

вен ремонт на покрива,
подмяна на дограмата
и направа на външна
топлоизолация на фасадите. Предвидено е
и поставянето на нови
осветителни тела в общите части, както и на
мълниеносна защита.
изпълнител на строителните работи е дружество „инфра кънстракшън“ ЕООД - София.
За строителния надзор
е избрано ДЗЗД „Екип
21“. Срокът за изпълнението на проекта е

90 дни. Със санирането
хората се надяват да се
намалят разходите им
за топлинна енергия,
обясни кметът. В скоро
време ще бъдат открити
строителни площадки и
на останалите блокове.
Започна обновяването и
на сградата на Районното управление на МВР в
Берковица. Там ще бъде
подменена дограмата и
ще се направи топлоизолация. Средствата са
осигурени от програмата „Региони в растеж“ мярка „Енергийна ефективност в периферните
райони“. Стойността на
санирането е 240 000
лв., а срокът - 24 месеца. С обновлението се
създават по-добри условия за работа на служителите. изпълнител на
строителните дейности
е обединението „Берковица 2017“ от София.
Партньор на общината в изпълнението на
проекта за санирането е
Областната дирекция на
МВР - Монтана.

Капацитетът на депото за отпадъци
на Търговище е на изчерпване
Санирането на жилищни и обществени
сгради в Берковица продължава
Лилия ЦВЕТАНОВА

Очаква се до края на
годината да бъде изчерпан капацитетът от 474
хил. тона на регионалното сметище за битови отпадъци в село Пайдушко,
което се ползва от община Търговище.
Когато настъпи този
момент, община Търговище ще депонира отпадъците на регионалното
депо в кв. „Дивдядово“,
шумен. Това реши на
свое заседание Регионалното сдружение за управление на отпадъците
на общините от област
шумен.

Община Търговище
ще може да извозва на
шуменското сметище до
15 хил. тона отпадък годишно и ще плаща за
депониране на сметта си
същата цена за тон като
останалите общини от
област шумен.
Експлоатацията на
депото в Пайдушко е
започнала през 1996 г.
Според Националната
програма за управление
на дейностите по отпадъците 2003-2007 общинското депо за неопасни
битови отпадъци става
регионално от 2009 г.,
като обслужва и община
Попово. Общото количество смет, което Търго-

вище генерира годишно,
е 15 хил. тона. След преминаване на отпадъците през инсталацията за
предварително третиране количеството им намалява до около 10 хил.
тона. За Попово сметта е
6 хил. тона, но обемът на
отпадъците е по-голям,
тъй като там не разполагат със сепарираща инсталация.
Община Търговище
подготви за обявяване
открита процедура по
ЗОП за строеж на втора
клетка на регионалното
депо в Пайдушко, чието
изпълнение ще започне
при осигуряване на финансиране.

Поли ВАСИЛЕВА
Санирането на жилищни и обществени
сгради в Берковица продължава, съобщи кметът
Милчо Доцов. Започнати са строителните работи по блок „Еделвайс“
на улица „Здравченица“.
Това е първата от 10-те
жилищни сгради, които
ще бъдат обновени със
средства от европейската програма „Региони в
растеж“. Предстои осно-
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Кампанията на МРРБ „Моят град е
моята крепост“ стартира от Шумен
Според министър Николай Нанков тя презентира ОП „Региони в растеж“ и възпитава в патриотизъм
Отборът на област шумен спечели първия полуфинал на образователно-патриотичната кампания на МРРБ „Моят град
е моята крепост“, която
стартира от областния
град. Над 400 ученици
от Североизточна България - областите Варна,
Добрич, Силистра, шумен, Търговище, Разград
и Русе, препълниха залата на Младежкия дом,
в която протече надпре-

Евелина Павлова, която
помагаше на отборите.
Официални гости и жури
на конкурса бяха министърът на регионалното
развитие и благоустройството Николай Нанков,
зам.-министър Деница
Николова, зам.-министърът на образованието и
науката Таня Михайлова, областният управител
на шумен проф. Стефан
Желев и кметът на града
Любомир Христов.

представи Североизточния район за планиране
на големия финал, който
ще се състои през есента
в София. изненадата за
участниците и гостите
бе появата на известния
изпълнител Веселин Маринов, който поздрави
всички с изпълнението
на песента „За теб, България“, с което нахъса допълнително всички състезатели в патриотичното
състезание.

Министър Николай Нанков е председател на журито, което оценява знанията на участниците в състезанието

Зуека и Рачков като водещи на кампанията на МРРБ “Моят град е моята крепост”

варата по знания, с водещи актьорите Димитър
Рачков и Васил Василев
- Зуека. Те „изпитваха“
участниците в три кръга
игри с въпроси, свързани с българската история, география, фолклор,
както и обновяването на
регионите с проекти на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството. На
сцената бе и познатата
от телевизионния екран

Домакините събраха
максимален брой точки.
На второ място останаха представителите на
област Добрич, трети се
класира отборът на област Силистра, четвърто
място зае отборът на област Русе, пети се класираха отборите на областите Разград и Търговище, а участниците от област Варна останаха седми. Съгласно регламента
отборът победител ще

„Развълнувам съм от
старта на кампанията, която неслучайно тръгва от
шумен и района - люлка
на българската държавност. За нас, политиците,
е важно да виждаме толкова будни и умни деца,
защото всичко, ко ето
правим, е за тях и тяхното бъдеще“, заяви министър Николай Нанков,
който бе и председател на
журито.
Като регионално ми-

нистерство искаме да
създадем усещането у нашите деца, за бъдещите
поколения, че в родните
им места се случват и
то положителни неща, а
и всеки български град,
всяка община, областен
център има перспектива
за развитие. Хората трябва да остават по родните
си места, трябва да познават историята и настоящето, коментира министър Нанков. „Освен
популяризиране на нашата оперативна програма,
чрез която финансираме
кампанията „Моят град
е моята крепост“, патриотичният дух и ценностите, които възпитаваме
чрез нея у нашите деца,
са наша основна цел“,
заяви регионалният министър.
Кампанията продължа-

ва и в другите включени
градове, като децата ще
мерят знания в три състезателни кръга. В първия
всеки отбор ще отговаря
на два въпроса от родния
си край, като ще трябва да познае обектите от
снимката (културна и туристическа инфраструктура, финансирана от
ОПРР). Във втори кръг
участниците ще трябва
да познаят изпълнителя
и името на песента, от
която ще чуят откъс. Последният кръг ще е колело на късмета с имената
на всичките 28 области
- всеки отбор отговаря на
въпроси за района, който
му се е паднал след завъртане на колелото. Петчленно жури ще оценява
представянето на учениците. Негов председател
е министър Нанков. Де-

цата ще бъдат оценявани
още от зам. регионалния
министър Деница Николова, зам.-министъра на
образованието и науката
Таня Михайлова, както
и от кмета и областния
управител от града домакин. Всяко събитие ще
бъде съпътствано от атрактивна програма, игра
с публиката със забавни
въпроси, скечове и музикални изпълнения. За
всички участници ще има
награди.
Състезанията са част
от мащабната кампания
на МРРБ „Моят град е
моята крепост“. Тя ще
се разгърне в множество
състезания с награди и
през лятната ваканция.
инициативата се финансира със средства от ОП
„Региони в растеж 20142020“.

Над 300 ученици са участвали досега в
проекта „Опознай природата и я опазвай“
Николай АНТОНОВ
Вече 10 години проектът на „Овергаз“ „Опознай природата и я опазвай“ изгражда у децата
положително отношение
към околната среда, съобщиха от компанията.
За този период над 300
ученици са присъствали
на открити екоуроци, на
които служители на компанията са ги запознали с
вредите от замърсяването
на природата и как се
отразяват на човешкото
здраве.

Тази година шестокласниците от „Българско школо“ са научили
за твърдите горива, чиято употреба влошава
качеството на въздуха,
и за алтернативата - природния газ, който е екологичен енергоизточник.
През 10-ото издание на
проекта децата са посетили Ботаническата
градина и са разбрали
повече за редките видове растения и тайните
на фотографията. Там са
упражнили наученото и
са направили общо над
3500 снимки, а с конкурс

са избрали най-добрата.
По проекта „Да запазим България зелена и
чиста за нас и нашите
деца“ през април се проведе 21-вата залесителна
акция, припомниха от
компанията. Още 4500
дръвчета засадиха служители на „Овергаз“ и
ученици от „Българско
школо“ заедно с експерти
лесовъди от Държавно
ловно стопанство „Витошко-Студена“. От началото на проекта до сега
са засадени общо 175 000
дръвчета на площ от 477
декара, които поглъщат

повече от 1326 тона въглероден диоксид годишно.
Освен с дългогодишните си екологични проекти „Овергаз“ традиционно отбелязва Световния ден на околната
среда, като организира
и участва в събития на
партньори. Тази година темата е „Да победим
замърсяването с пластмаси“, а компанията се
включва в две инициативи на Българската мрежа на Глобалния договор
на ООН. Участниците в
„Скъсай с пластмасата“

Екоуроците помогнаха на децата да научат как да се
грижат за птиците и околната среда

предават пластмасови отпадъци в офиса, като получават бамбукова чаша,
с която да заменят пластмасовата. Служители на

„Овергаз“ се състезават
и в конкурс с представители на други компании
с идеи за по-малко пластмаса на работното място.
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иНФРАСТРУКТУРА
Кметът Йорданка Фандъкова:

Метрото остава водещият обект за
изграждане в столицата
За него са предвидени 330 млн. лв., които ще се разходват до края на годината

Кметът на София Йорданка Фандъкова инспектира регулярно работата и експлоатацията на столичното метро

550 млн. лв. са осигурени в бюджета на София
за изпълнение на инфраструктурни проекти, 60%
от тях са безвъзмездни европейски средства, а останалите 40% са от собствените приходи на общината.
Основните приоритети и
през 2018 г. са транспорт и
транспортна инфраструктура, образование, енергийна ефективност, опазване на околната среда и
подобряване на качеството

на атмосферния въздух,
обявиха от Столична община. и през тази година
изграждането на метрото
остава водещият обект в
столицата. За него са предвидени 330 млн. лв. Продължава строителството
на 12 км линии с 12 нови
станции.
„Това е не само най-големият транспортен, но
и най-важният екологичен проект. С изградените
досега линии подземната

железница спестява около
75 хил. т годишно вредни
емисии, а след влизането в
експлоатация на третия лъч
разчетите са, че ще бъдат
икономисани 90 хил. тона
годишно“, съобщи кметът
Йорданка Фандъкова.
Над 124 млн. лв. ще
бъдат инвестирани в ремонт на улици и булеварди,
обновяване на трасета в
кварталите, на трамвайни
линии и мостови съоръжения. Продължава изгражда-

нето на локалните платна
на Северната скоростна
тангента на софийския
околовръстен път при с.
Требич. Ще стартира работата по кръстовището на
бул. „Климент Охридски“
и бул. „Андрей Ляпчев“.
През тази година ще бъдат
довършени дейностите по
бул. „Монтевидео“ в отсечката до бул. „Никола Петков“. Продължава обновяването на бул. „шипченски
проход“.

В СОфИЯ

Покрай ремонта на „Графа“ сменят
асфалта и на част от бул. „Васил Левски“
Катя КОСТОВА
От началото на юли,
покрай тежките ремонти
на ул. „Граф игнатиев“,
в София започва и реасфалтиране от там до СУ
„Св. Климент Охридски“
на бул. „Васил Левски“.
Причината е, че така
или иначе ще се сменят
релси на кръстовището
на булеварда и „Графа“,
поне да се използва времето да се обнови и булевардът, планират от
Столична община.
По думите на зам.кмета по транспорта Ев-

гени Крусев, работите
по ул. „Граф игнатиев“
си остават най-важните
ремонти в София за тази
година. На въпросното
кръстовище предстои
изграждане и на метростанция от третия лъч на
подземната железница,
поясни той и предупреди, че при ремонтите по
бул. „В. Левски“ изграждането на метроспирката на кръстовището на
„Попа“ движението няма
да се спира, което ще
предизвика немалки задръствания.
Крусев описа и плановете за обновяването

на ул. „Граф игнатиев“,
като уточни, че там ще
бъдат подменени канализацията, настилките
и трамвайните релси, а
площадите „Славейков“
и „Гарибалди“, както и
градината пред църквата
„Св. Седмочисленици“
ще бъдат с напълно нов
облик.
Близо до центъра
върви ремонт и на ул.
„Гюешево“, където се
предвижда подмяна на
асфалтовата настилка
и на тротоарите, както
и пренареждане на гранитните бордюри. Освен
останалите ремонти по

През миналата година оширяването с още едно двойно платно на бул. “Тодор Каблешков” с тигна до магазин “Кауфланд”, б лизо до кръстовището с бул. “Цар Борис III”

други по-малки улици
започва и изграждането в
кв. „Драгалевци“ на кръгово кръстовище на ул.
„Папрат“ и ул. „Захари
Зограф“. Предстои да започнат и ремонти по ул.
„Боянска“, като по този
начин улицата ще бъде
рехабилитирана в цялата
й дължина.

Вече започна и довършването на разширението на бул. „Тодор
Каблешков“ в отсечката
между големия хранителен магазин и бул. „цар
Борис III“. Въпросният
участък през миналата
година остана недооправен. Сега се планира отсечката да бъде довърше-

на най-късно до 20 юли.
В рамките на ремонта
пътното платно е затворено, за което е направена временна организация
на движението. Реконструкцията предвижда
и преасфалтиране на
кръстовището на „Тодор
Каблешков“ и бул. „цар
Борис III“.

Фирмите изпълнителки поемат щетите от дъжда за новите тротоари във Варна

Пороят във Варна нанесе сериозни щети по улиците и тротоарите

Възстановяването на
всички обекти, които са
в процес на строителство, като участък от
тротоара на бул. „Приморски“, тротоар на ул.
„Ана Феликсова“, както
и проблемни участъци от
уличните платна, ще бъдат отстранени за сметка
на фирмите изпълнителки, тъй като обектите все

още не са приети от общината. Щетите по пътната инфраструктура, които са в гаранция, също
ще бъдат поети от тях.
Екипите продължават работата по ликвидиране
на последиците от поройните дъждове. Това заяви
кметът иван Портних на
пресконференция, в която участваха районни

кметове, представители
на администрацията и
на фирмите по сметопочистване и възстановителни дейности. Между
75 и 107 л на кв. м е бил
интензитетът на дъжда,
който се изля във Варна
преди дни, сочат данните
от НиМХ - Варна. А за
около час количеството е
достигнало 160 л на кв.

м. Пикът на валежа е бил
в рамките на 5 минути,
след което той отново е
достигнал 70-80 литра
на квадрат при месечна
норма около 50 литра. „С
други думи, за два часа е
паднала нормата дъжд за
месец и половина, което
е съпоставимо с интензитета при бедствието в
Аспарухово през 2014 г.“,
каза кметът.
По време на дъжда новоизградените охранителни канали в района
са поели количеството
вода безпроблемно. Работихме в тясна връзка
с районните кметства, с
пожарната и със сметопочистващите фирми. има
екипи, които разчистват
наносите и възстановяват нанесените щети“,
каза още иван Портних.
„Ясни са вече проблемните зони - ниската част

в града, като започнем от
бул. „цар Освободител“,
Летния театър и крайезерния път. Там, където
имаше закъсали автомобили и бе блокиран трафикът, всъщност с десетилетия стои нерешен
въпросът с канализацията, тъй като е смесена дъждовна и битова. Това
перманентно затруднява
поемането на водите“,
каза градоначалникът.
Той допълни, че община
Варна има два проекта за
решаване на проблема за разделяне на канализацията, на стойност около
40 млн. лв., който с възстановителните работи
ще достигне 60 млн. лв.,
и вторият - за изграждане на колектора Битоля
- Пирин, който ще пресича водите, идващи от
по-високата градска част.
Той също е на стойност

около 40 млн. лв. Към
момента обаче средства
за реализиране на тези
проекти няма.
Относно изграждането
на бул. „Левски“ кметът заяви, че няма преки
щети по изградената към
момента инфраструктура. Заради количеството
вода и влага в почвата
обаче изве стно време
няма да може да се работи на обекта. По отношение на подлеза на шипка кметът посочи, че от
там минава битов колектор на канализацията,
като при големи водни
количества шахтите на
колектора избиват и съоръжението се наводнява. Портних допълни, че
подлезите по бул. „Левски“ ще бъдат основно
ремонтирани със средства от инвестиционната
програма.
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ФиНАНСи

„Стандарт енд Пуърс“ повиши
кредитния рейтинг на България
Анализаторите очакват стабилният икономически растеж на страната да продължи
Международната рейтингова агенция „Стандарт енд Пуърс“ повиши
перспективата на страната ни от стабилна на положителна. Агенция S&P
Global Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България
‘BBB’ в чуждестранна и
местна валута със стабилна перспектива.
Положителната перспектива сигнализира за
успешно подобряване на
финансовите условия,
както и за засилване на
фискалните и външните буфери в страната.

Анализаторите от S&P
Global Ratings очакват
стабилният икономически растеж да продължи
в съответствие с възходящата динамика на износа
и благоприятните условия за кредитиране. Нетният държавен дълг ще
продължи да намалява
през 2018 г., за четвърта
година поред. Външната
задлъжнялост е оценена като ниска и текущата сметка ще остане на
излишък. От агенцията изразяват очакване,
че продължителността
на политиката ще бъде

гарантирана дотогава,
докато управляващата
коалиция в страната e
стабилна.
Според S&P Global
Ratings основните фактори, които биха довели до
повишаване на кредитния рейтинг на България
през следващите 12-24
месеца, включват продължаващото намаляване
на необслужваните кредити в банковия сектор,
съчетано с допълнителен
прогрес от нарастване на
кредитирането за подпомагане на икономическия растеж.

Започва смяна на лихвения
индекс по много кредити
Thomson Reuters вероятно ще изчислява индекса „СОФиБОР“ от 1
юли тази година, съобщи
председателят на парламентарната Комисия по
бюджет и финанси Менда Стоянова.
Заради изисквания на
европейското законодателство от 1 юли централната банка няма да
изчислява и публикува

справочните индекси
„СОФиБиД“ и „СОФиБОР“. Вариантите са или
те да отпаднат изцяло от
модела за образуването
на лихвите по левовите
заеми в България, или
поддържането им да се
прави от лицензирана
фирма.
Thomson Reuters поддържа много индекси и
в момента се водят пре-

говори, уточни Стоянова.
Тя потвърди информацията от преди месец,
че компанията вече е
изразила съгласието си
да получава данните от
българските банки и да
поддържа „СОФиБОР“.
„Вероятно след 1 юли
няма да има промяна в
начина, по който се изчисляват и са договорени лихвите по кредитите

в левове на българските граждани и фирми.
„Въпреки това ние сме
длъжни да имаме текстове в закона, които да
предвиждат различни варианти“, обясни Менда
Стоянова.
В деловодството на
парламента е внесен законопроект за промени
в Закона за кредитните
институции (ЗКи), ко-

Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет
и финанси в парламента

ито са насочени към
лихвените индекси, или
така наречените „бенчмаркове“. измененията
са продиктувани от прилагането на Регламент
(ЕС) 2016/1011 и касаят
индекса „СОФиБОР“.
Той участва във формирането на лихвите по
85% от заемите в левове
на граждани и фирми.
Евентуалното му отпадане би довело до промяна
в договорите на всички
кредити в левове на 6 от
7-те най-големи банки в
страната.
„Новите поправки в
закона, които се предлагат, предст авляват
транспониране на един
текст на регламент на Европейския съюз, който
съществува и който се
прилага пряко във всяка
една държава. Хората не
четат регламенти и за да
е ясно, за да има прозрачност, ние предлагаме
в Закона за кредитните
институции и в още два
закона, които са свързани, да бъде транспониран
този текст. Той казва, че
когато един от индексите,
които служат за опреде-

ляне на различни лихвени проценти или други
такси на банката, не се
поддържа, той трябва
да бъде заменен с нещо
друго и това се случва по
план, който всяка една
банка трябва да изготви
и да представи на централната банка и съответно - БНБ да одобри“,
уточнява шефът на бюджетната комисия Менда
Стоянова.
Тя допълни, че различното от това, което
е посочено в текста на
регламента, е, че у нас - с
цел защита на правата на
потребителите, предлаганите законови промени
указват, че в момента, когато се прави замяна на
индекси, когато един индекс престава да съществува, не трябва това да
влошава положението на
клиентите и договорените лихвени нива да бъдат
повишавани. Стоянова е
категорична, че от 1 юли,
когато трябва да влязат
в сила новите текстове,
няма да има промяна в
лихвените нива, която да
ощети българските потребители.
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ТУРиЗъМ

Исторически парк на повече от
130 дка оживява край Варна
„Приключение във времето“ е концепцията на проекта, в който ще се инвестират 50 млн. eвpo
Проект за изграждане
на исторически парк се
реализира в с. Неофит
Рилски, Варненско. Комплексът ще представлява
тематичен парк, изграден на площ от 130 декара. В него хронологично
ще бъдат пресъздадени
различни епохи от развитието на човешката цивилизация, оставили от-

тични съкровища и има
интерес към популяризирането на исторически
възстановки. Пpoeктът
щe бъде нa cтoйнocт
50 млн. eвpo. За cтpoитeлcтвoто са привлечени и чyждестранни инвecтитopи. Очакванията
са след откриването паркът да посреща годишно
400 000 туристи от цял

ниджмънта и финансите.
Предвижда се да бъдат
изградени различни зони
и обекти на територията
на парка - крепост „Баба
Вида“, Древно селище
(неолитни и халколитни жилища), Тракийска
епоха, Епоха „Прабългари“, Епоха „Славяни“ и
други.
В парка са проекти-

езда, стрелба с лък, уроци по антична и средновековна фехтовка, както
и много други исторически мотивирани занятия. Отделен детски кът
с тематични игри и забавления ще подсигурява
доброто настроение на
най-малките. За да бъде
пълноценно приключението за посетителите,

Според проекта тя ще
представлява пищна въз-

печатък по нашите земи.
Началото на начинанието е поставено през 2016
година, а намеренията са
финалът да е през 2022ра. идеята е да се построи комплекс от рода
на Дисниленд в близост
до Варна, който ще пренася посетителите назад
във времето, потапяйки
ги в атмосферата на епохи като Праисторията,
Древен Рим, Първото и
Второто българско царство и т.н. инициативата
за парка е на варненската
реставрационна фирма
Treasure Bulgaria, която
търгува с реплики на ан-

свят. Проектът е разработен в тясно сътрудничество със специалисти
от областта на историята, археологията, скулпту р ат а , ту р и зма , м е -

рани две заведения за
отдих, красиво е зеро
с прилежащо парково
пространство, зона за
интерактивни занимания, включващи конна

на тяхно разположение
ще бъдат ре сторант с
традиционна (тракийска,
римска, прабългарска,
славянска) кухня и етномотиви, две кинозали

становка на красивата
столица Плиска с емблематична крепостна
стена, скрипториум, казарми, пазар, царска беседка, ранна православ-

за 3D/4D късометражни прожекции, пункт за
продажба на сувенири и
други търговски обекти.

Зона “Първо
българско
царство”

на църква и естествено,
дворцов комплекс. историческата част на парка
ще завършва с другата
зона - от Второто българско царство.

Зона “Второ
българско
царство”
П р ед в и д е н о е т а з и
зона да е мащабна и впечатляваща. В нея ще бъдат изградена част от
крепостната стена с три
типа кули - открита бойна кула, закрита бойна кула и кула-тъмница,
зад които се простират
дворцов комплекс, царска православна църква и административна
сграда.
Фина лът на про екта отвежда към 2022 г.,

когато, според предварителните планове на
инвеститорите, за посетители ще бъде отворена
последната и най-пищна
зона - „Рим“.
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иНТЕРиОР

Релаксиращи СПА процедури в уюта
на собствения ни дом
Ако искате да съчетаете лукса с малко пространство,
идеалното решение е минисауна в банята
Все по-забързаното ежедневие и модерният начин на живот предизвиква и успоредното нарастване на нуждата от
пълноценна почивка и разтоварване. А какво по-удобно и
достъпно средство за това от
един домашен СПА оазис! Да
пренесете релаксиращите процедури в уюта на собствения си
дом и да се наслаждавате на последните иновации, които позволяват звукотерапия и цветотерапия, на крачки от собственото
ни легло, не е толкова трудно,
колкото си мислите. Можете да
преобразите вашата малка баня
с детайли като свещи, живи
стайни растения или дори кът с
естествени камъни. Ако добавите към всичко това релаксираща
музика, то определено ще се почувствате различно. Ако разполагате с по-голямо помещение,
то тогава спокойно можете да се
отдадете на въображението си.
Декорирайте стените с естествен камък, а ваната вградете в
мраморен блок, за да изглежда
като естествен басейн! Вместо
кранове за вода, поставете широка батерия, която наподобява
водопад. Ако искате да съчетаете лукса с малко пространство,
идеалното решение е минисауна
с парна баня. С нея не само ще
се чувствате преродени, но и ще
постигнете релаксиращ ефект
от процедурите.
Поставянето на подово отопление под плочките ще задържи допълнително приятни-

те усещания от релаксацията.
Ако пък обичате по-дългите
и отпускащи вани през зимата, няма нищо по-прекрасно
да им се наслаждавате, докато
наблюдавате пламъците в камината. Прекрасно решение е
инсталираната в банята камина,
която не само ще придаде уют
и романтика на помещението,
но и ще допълни усещането за
релакс, което се опитвате да
постигнете.
Ако се спрете на варианта
сауна, то трябва да помислите
какъв вид нагревател ще използвате - на дърва, газ или
електричество. В момента се
предлагат и сглобяеми комплекти, с които ще ви бъде найлесно да боравите. Ако решите
сами да си я изградите, тогава
трябва да знаете, че се прави от
кедрово дърво.

Можете да направите пода
й, като свържете четири стандартни палета така, че да се
образува правоъгълник. Покрийте палетите с пластмасови
платна и ги захванете посредством такер или винтове! Те
са нужни, за да не се губи топлината откъм пода на сауната.
Покрийте стените и тавана с
кедрови дъски! Не забравяйте
да оставите място за врата и
два-три вентилационни отвора! Отдушниците трябва да
бъдат направени над печката и
близо до тавана. Преди да монтирате външната обшивка на
сауната, поставете между нея и
вътрешната 10 см дебела стъклена вата за изолация! Монтирайте врата от огнеупорно
стъкло или дървена, изработена по подобие на сауната - с
рамка, дъски и изолация!

Поставете една или две помалки кедрови пейки. За да
получите пълното усещане, че
се намирате в оазис на спокойствието, обърнете внимание
и на дизайна и атмосферата
в помещението! Ако нямате
възможност за грандиозни проекти, просто сложете няколко
ухаещи цветя в банята, малки
чаени свещи, ароматни пръчици
и си пуснете приятна музика всичко това в комбинация с ароматни соли е напълно достатъчно, за да си осигурите личен кът
за релакс и отпускаща почивка.
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„Космос Арена“ е архитектурното бижу на Мондиал 2018
Стадионът в руския град Самара наподобява галактически кораб с 45 хил. места и струва 320 млн. долара
От 14 юни светът е футбол.
Русия е домакин на световното първенство 2018. Мачовете
ще се играят в 11 града на 12
стадиона - от Калининград до
Екатеринбург. Много финансова
мощ, архитектурна и инженерна
мисъл и новаторство са вложени за изграждането и рехабилитацията на съоръженията. Едно
от бижутата на Мондиал 2018
е новопостроеният стадион в
град Самара.

„Космос Арена“ е с капацитет от 44 918 места и ще приеме
шест мача от финалите. По време на Мондиала стадионът ще
бъде известен и с името си „Самара Арена“. изграждането му,
което завърши през пролетта на
2018-а, струва 320 млн. долара.
На него домакинските си дву-

бои играе вече „Криля Советов“.
Първоначалната идея е била
стадионът да бъде изграден
на един от островите на река
Волга. Но тъй като не съществува мост, който да го свързва
със сушата, е избрано друго
място. Въпреки протестите на

местното население площта на
спортното съоръжение нараства от 27 хектара до сегашните
внушителни 930 хектара. Освен
с размери то впечатлява и с необичайната си архитектура.
„Космос Арена“ не е случайно като наименование, защото
стадионът наподобява на космически кораб или по-скоро на
сфероид за работа в Космоса.
Темата е близка за региона на
Самара, където космическият

отрасъл заема важно място.
именно там е била рехабилитацията на първия човек, летял
във вселената - Юрий Гагарин.
Покривът на „Космос Арена“
е изграден над всички трибуни,
което гарантира целогодишното
му използване. През студените

дни се включва отоплителна
система, която работи с инфрачервени лъчи. Със същата система е оборудвана и тревната
настилка, което дава възможност за провеждането на мачове
при всякакви атмосферни условия.

„Космос Арена“ ще приеме шест двубоя
от световното първенство, като в груповата фаза тук ще играе и Русия.
Ето кои мачове от Мондиал 2018 ще се играят там:
17 юни, група Е: Коста Рика - Сърбия
21 юни, група С: Дания - Австралия
25 юни, група А: Уругвай - Русия
28 юни, група Н: Сенегал - Колумбия
2 юли, 1/8 финал: победител група Е - втори група F
7 юли, 1/4 финал: победител мач №55 - победител
мач №56
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АСТРОЛОГ

Седмичен хороскоп за периода 11 - 17 юни
ОВЕН

Мобилизирайте се
въпреки умората

Преди разгара на
същинското лято вече
се чувствате уморени. Същевременно задачите ви притискат.
Колкото и да не ви се
иска, ще е добре да се
мобилизирате, за да
успеете да свършите
работата си. В противен случай в професионалната сфера

РАК

Успехът обича
подготвените

Планирайте разумно и в работата, и в личния
живот! Не надценявайте
силите си и не импровизирайте, за да не се
натъкнете на неочаквани
пречки и проблеми! Припомнете си, че успехът
обича подготвените за
него! Затова прегледайте
текущите си задачи, проверете внимателно доку-

ВЕЗНИ

ментите, както и финансовите отчети! Нямате
повод за тревога, но е
добре да държите нещата под контрол. Навлизате в активен работен
период. Докато другите
се настройват за почивка, вие ще реализирате
с лекота проектите си.
Възползвайте се от момента, за да спечелите!

Постоянството е
силната ви страна

Седмицата е благоприятна за изпълнение на рутинни задачи.
Действайте с обичайното си темпо и не се
разсейвайте! Не е подходящ момент за начало на нови проекти, но
и не е препоръчително да изоставяте вече
започнатото. Постоянството и доказаната ви

КОЗИРОГ

и ма ве р оя т н о с т д а
настъпи хао с. Предотвратете го, за да
не се налага да започвате проектите си
отначало! Проявете
инициатива и гъвкавост! Постарайте се
да включите и колегите си в действие, за
да се вместите в зададените срокове!

работоспособност са
качествата, които партньорите ви ценят наймного. Не ги разочаровайте! иска ви се да
избягате от монотонния
ритъм и да се захванете
с нещо съвсем ново, но
не рискувайте! Желанието не е достатъчно,
трябва ви време за подготовка и проучване.

Чакат ви тежки
преговори

Комуникация и преговори - това са основните
характеристики на дните
до 10 юни. Около вас има
доста неизяснени ситуации и нямате друг избор,
освен да започнете едно
по едно да преразглеждате всичко - от договори
до отношения с колеги и
партньори. Трябва да сте
диалогични и гъвкави,

ако искате да сложите в
ред бизнеса си. Зависими
сте от прекалено много хора и не е добре да
поставяте ултиматуми.
Правете разумни компромиси и владейте нервите
си! Разговорите няма да
са от най-приятните, но
когато изясните позициите си, ще видите светлина в тунела.

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

ТЕЛЕЦ

Чака ви много
работа

имате шанс да стигнете до развръзка на казус, който бърка плановете ви от доста време.
Добрата новина обаче
ще дойде и с изискването за бързи действия
от ваша страна. Внимавайте да не допуснете грешка и сами да
провалите това, за което толкова дълго се бо-

ЛЪВ

Инвестирайте в
обучение

Тази седмица инвестирайте в обучение и
повишаване на знанията
и квалификацията. Това
не е прахосано време, а
напротив. Много вероятно е на курс, семинар
или лекция да създадете
полезни познанства и
контакти. Някои от тях
ще се отразят положително на служебния ви

СКОРПИОН

статус, а други дори могат да прераснат в партньорства и съдружие.
Дайте шанс на новостите и промените край
вас! Ако продължавате в
обичайния ритъм на работа и живот, застоят ви
е гарантиран. Не отказвайте покани за срещи и
партита с хора от вашия
професионален кръг!

Благодатен период
за нови проекти

Рискувайте, ако искате
да минете на по-високо
ниво в бизнеса! Седмицата е благодатна за нови
начинания. Консултирайте се с хора, на които
имате доверие, и стартирайте съвместен проект!
Партньорските отношения ще вървят гладко, а
работата ще спори.
Колкото повече ин-

ВОДОЛЕЙ

рихте! Контролирайте
емоциите! Не бъдете
резки в коментарите,
нито много шумни в
радостта от постигнатото! Балансът е вашият съюзник в ситуацията. Когато отмине
еуфорията от добрите
резултати, ще осъзнаете колко много работа
ви чака.

вестирате сега, толкова
печалбите и развитието
в бъдеще ще са по-големи. Може да разчитате
на финансова помощ от
чужбина. Всяко колебание и забавяне сега
е равносилно на загуба. Не позволявайте на
странични фактори да
разколебават действията ви!

Анализирайте
дребните детайли

Очаквайте делова
оферта! Тя може да дойде от човек, с когото
сте работили преди години, но по една или
друга причина пътищата ви са се разделили.
Преценете дали е във
ваш интерес точно сега
да подновявате бизнес
контакти! Предложението звучи примамливо

и печелившо, но трябва
да анализирате и найдребните детайли. Ако
сте сигурни в добрите
перспективи, се включете в общия проект!
Но ако имате и най-лека
сянка на съмнение, подобре не рискувайте!
Веднъж вече сте били
разочаровани от такова
партньорство.

БЛИЗНАЦИ

Получавате
финансов стимул

Седмицата ще премине в удоволствие от
добре свършена работа. Приключвате проект, в който сте вложили много енергия
и професионализъм.
Те ще бъдат оценени
подобаващо от ваши
клиенти и партньори.
Освен положителни
отзиви ще получите

ДЕВА

Товарят ви с
чужди задачи

Ще опитат да ви натоварят с чужди задачи
и отговорности. Преценете дали да поемете
този ангажимент, или
да откажете! Каквото
и да изберете, е важно
да запазите добрия тон.
Ще ви се наложи и в
бъдеще да работите с
тези хора, затова не
е във ваш интерес да

СТРЕЛЕЦ

обтягате отношения.
За съжаление, дори да
свършите чуждата работа, нито ще ви оценят, нито ще ви възнаградят както заслужавате. Примирете се и
направете равносметка
на ситуацията! Може
би не е зле да се оглеждате за друго работно
място.

Постигате всичко
с лекота

Седмицата за вас е
активна и продуктивна. С каквото и да се
заемете, ще ви спори.
Резултатите ще идват
по-бързо, отколкото сте
очаквали. Това не бива
да ви изненадва. Дълго
време работихте упорито, без да афиширате
усилията си и без да се
оплаквате. Затова сега

РИБИ

и въ з н а г р а ж д е н и е то, което заслужавате. Всичко това ще ви
стимулира и амбицира. Действайте със замах, шансовете ви за
успех сега са големи!
Служебните пътувания ще са ползотворни, затова е добре да
не ги отлагате прекалено.

мнозина ще решат, че
сте галеници на съдбата, или иначе казано
- късметлии. Не хабете сили да им обяснявате, че успехът не ви
е подарен! Ще звучи
като оправдание, а вие
никому не го дължите.
Навлизате в период, в
който може да надграждате постигнатото.

Нареждате се
сред отличниците

Добрите новини ви
спохождат тази седмица. Важно е да не изпадате в еуфория от успеха и да не позволявате
той да ви разконцентрира. Работата ви изисква внимание и строго
следене на документи и
графици. Бъдете стриктни, защото нещата лесно могат да се объркат!

Не рискувайте постигнатото, а действайте
така, че да го надградите! имате шанс да сте
сред отличниците във
вашия бранш. Освен
професионални успехи
ви очакват и финансови.
Решете в какво да вложите спечеленото, но си
оставете нещичко и да
се поглезите!
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Студенти от УАСГ представят в изложба
свои творби в дисциплината „Моделиране“
Доц. Владимир ИГНАТОВ
Ръководител-катедра „Рисуване и моделиране“, УАСГ
Във всички образователни
културни (не стихийни) системи неизбежно се появява
стремежът да приведат своите
начала в логически ред и вътрешна системна определеност. Когато в условията на
човешкия живот се извършва
голяма промяна, тя води след
себе си съответната степенувана промяна в ценностните разбирания. Подвластни
на тези процеси, и при нас
„смисълът“ отстъпи място
на националната ни дарба да
забравяме, да не познаваме.
В резултат на различни субективни и обективни обстоятелства (притежаващи свое
оправдание) се появи недоверие към определени ценности,
показващо ограничен и частен
характер на поведение. Кризата на съзнанието се усети на
всички нива. Затворени в себе
си, някак негласно сред нас се
обяви за „табу“ всякакво усилие за назоваване смисъла на
всички начала (необходимости) във връзка с образованието - система от начала и отношения - всички със свое основание, установено от авторитета на опита, изграден във
времето. Тяхната свързаност
създава възможност за синтез
и запазвайки своето различие, да установят плодотворно
равновесие, доказвайки, че
едно и също съдържание може
да бъде едновременно, но от
различни страни, предмет на
различно съдържание. Според
Ортега - и Гасет при неосъзнаването на тази очевидност,
сме осъдени на безкрайната
работа на „Сизиф“. Отчитайки, че всяка ситуация създава
състояние на духа и следователно възможност за безкористен диалог, ние дисциплината „Моделиране“ поднасяме
своите начала като повод за
осмисляне в общата рамка на
„ученето“, излизайки извън

себе си, откривайки себе си,
своята същност на базата на
събрания опит. Една малка
част от учебни резултати на
великолепни студенти, които
по време на този нелек процес
на създаване бяха сътрудници
с плодотворна близост - интелигентни и съпричастни,
разбирайки, че всеки се нуждае от всички останали, не в
изтъркания контекст на субординация, а усещайки своята
значимост. именно те (чрез
своите работи) създадоха това
състояние на духа, присъстващ в цялата експозиция, за
което ние, вече с надежда за
бъдещето, им благодарим. Би
трябвало тяхното желание,
усилие и разбиране на смисъла да е повод за своеобразен
празник. Надяваме се, че осъзнават, че правенето и мисленето за нещо е началото, първата
крачка към приемането на
това нещо.

Снимки:УАСГ

