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Китайските инвестиции в България - реална 
възможност или въображаема перспектива

Устройствените планове 
не са само цветни картинки

Кои са най-честите грешки при проектирането 
и изграждането на зелените системи у нас?

Доц. д-р арх. Валери Иванов, зам.-ректор на УАСГ:

Дъждовното лято активизира администрациите, 
спешно подготвят проекти за корекции на реки

Подробности на стр. 12-13
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На официална церемо-
ния на 9 юли 2018 годи-
на новата душова гама на 
Ideal Standard Idealrain Evo 
Jet получи престижната 
награда Red Dot. Между-
народно жури присъди 
наградата на колекцията 
душове за високо качество 
на дизайна.

„Бих искал да поздра-
вя победителите за техния 
успех на Red Dot Award: 
Product Design 2018. Ус-
пехът в това състезание е 
доказателство за добро-
то качество на дизайна на 
продуктите и още веднъж 
показва, че компанията 
се развива в правилната 

посока. Когато говоря за 
добър дизайн, имам пред-
вид много повече от прос-
то атрактивни продукти. 
Всички продукти се харак-
теризират с изключителна 
функционалност, което де-
монстрира, че дизайнерите 
имат правилно разбира-
не за клиентите и техните 

нужди“, заяви проф. д-р 
Peter Zec, основател и из-
пълнителен директор на 
Red Dot Award. 

Водещат а  колекция 
душове на Ideal Standard 
- Idealrain, се завърна на 
пазара, достигайки нов 
връх в потребителското 
изживяване, иновациите 
и дизайна. Ideal Standard 
извежда емблематичната 
си гама на следващо ниво 
с две нови колекции ръчни 
душове - Idealrain Evo и 
Idealrain Evo Jet. Те осигу-
ряват нови преживявания 
за потребителите, незави-
симо от това дали се отна-
сят за обществени или за 
жилищни пространства, за 
ремонт или за ново стро-
ителство. С възможността 
за избор между много еле-
гантни стилове и иноватив-
ни функции, с подобрените 
ефективност и комфорт 
Idealrain предлага отлично 
решение за всяка специфи-
кация и за всеки бюджет. 

Нашите дизайнери об-
ръщат внимание на всеки 
детайл, за да създадат ко-
лекция, която да съчетава 
спираща дъха естетика и 
издръжливост. Здрави и 
същевременно тънки, с мо-
дерни контури и аеродина-
мични профили, ръчните 
душове са леки и се полз-
ват интуитивно. Дизайнът 
на душовете е дело на еки-
па „Развитие на продукта“ 
в България и се произвеж-
да в Завода за арматура в 
Севлиево. 

Гамата се предлага как-
то с кръгла форма, така и 
с нова форма на диамант 
на ръчния душ; душ глава-
та Idealrain Evo е 110 мм. 
Продуктите Evo са с нова, 

лесна за използване бу-
тон-технология Navigo на 
Ideal Standard, която дава 
възможност за бърз избор 
на режим на разпръсква-
не на водата и оптимално 
удобство. Нов режим смес-
ва въздух във водата така, 
че да се генерира по-мека 
струя, дава нови възмож-
ности за масаж и идеално 
удоволствие при къпане.

IdealRain Evo Jet над-
гражда продуктовия ди-
зайн при душовете - 125 
мм в диаметър, кръгли 
или с ромбоидна форма 
отвеждат посоката на про-
ектиране на душовете на 
Ideal Standard на по-високо 
ниво. При тях също има 
бутон технологията Navigo 
за лесен избор на режим 
на разпръскване на водата. 
Колекцията Evo Jet въвеж-
да и допълнителна револю-
ционна технология - Drop 
Jet, заедно с нови тонизи-
ращи масажни функции. 
Визуално атрактивна и ре-
волюционна като техноло-
гия, новият режим придава 
освежаващо усещане под 
душа. 

Режимът на разпръсква-
не Drop Jet завърта стру-
ята на водата във вихър, 
като формира капчици с 
различна големина. Резул-

татът е ободряващ и уни-
кален душ, който е нежен 
към кожата, което го прави 
идеален за измиване на 
деликатната детска коса 
например.

IdealRain превръща взе-
мането на душ в истинско 
удоволствие. Различните 
възможни режими позво-
ляват на потребителите 
да могат да изберат душ, 

който да съответства на 
тяхното настроение - ос-
вежаващ, релаксиращ или 
просто успокояващ. 

В душовете е интегри-
ран ограничител на дебита, 
който редуцира потребле-
нието на вода до 8 l/min и 
намалява разходите.

Ц я л а т а  к о л е к ц и я 
Idealrain безпроблемно 
се справя с предизвика-
телствата на ежедневната 
употреба, което я прави 
идеална за хотели, места 
за почивка, развлекателни 
центрове, летища и жи-
лищни сгради. 

Това внимание към де-
тайла, нов дизайн и харак-
терните за Ideal Standard 
иновации правят новите 
душове Idealrain Evo и 
Idealrain Evo Jet продукти 
на бъдещето.

Още за Ideal Standard 
на стр. 11

Министерският съвет 
гласува увеличение на 
капитала на „Държавна 
консолидационна ком-
пания“ ЕАД с 500 млн. 

лв. Средствата ще се из-
ползват за ремонти и ре-
конструкции на язови-
ри - държавна и общин-
ска собственост. Няма 

да се ремонтират само 
съоръженията, които са 
отдадени на концесия и 
в договора им е предви-
дено извършването на 
ремонтно-възстановител-
ни дейности от страна на 
концесионера. Одобрен е 
и списък на язовирните 
стени и съоръженията 
към тях, на които трябва 
да се извърши основен 
ремонт или реконструк-
ция. Засега обаче остават 
неясни мотивите защо да 
се ремонтират язовири 
през „Държавна консо-

лидационна компания“, 
а не през Държавното 
предприятие „Управле-
ние и стопанисване на 
язовири“, чиято дейност 
е именно това. Друг нея-
сен момент около реше-
нието на правителството 
е откъде ще дойдат тол-
кова много пари, които 
не са предвидени като 
разход в държавния бю-
джет за 2018 г. Най-ве-
роятно парите ще дойдат 
от излишъка в хазната, 
който към края на юни е 
1.74 млрд. лв.

ОТ СЕДМиЦАТА

Държавата отпусна 500 млн. лв. за ремонт на язовири
Увеличава капитала на „Държавна консолидационна 
компания“, която вече ще отговаря за тази дейност

Щетите на инфра-
структурата от дъж-
довете в Мизия са за 
близо 3 млн. лв., уста-
нови министърът на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
Николай Нанков при 
посещението си в бед-

стващия град. 
Т о й  р а з п о р е д и 

спешни действия за 
възстановяване на за-
сегнатите улици, както 
и изграждане на ка-
нализация, която да 
предотвратява бъдещи 
наводнения.

МЕРКИ

Престижната награда за дизайн Red Dot получи душ гамата Ideal Rain Evo Jet
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ОТ СЕДМиЦАТА

Катя КОСТОВА

Още около 2 км от 
релси по третия лъч 
на метрото, който е в 
строеж, ще бъдат мон-
тирани до септември. 
Това каза след поред-
ната проверка на из-
граждането на метро-
станцията на кръсто-
вището на булевардите 
„България“ и „Акад. 
иван Гешов“ столич-
ният кмет Йорданка 
Фандъкова. Тя направи 
инспекцията заедно с 
транспортния минис-
тър ивайло Москов-
ски.

Кметът информира 
още, че над 3 км от ту-
нелите вече са проко-
пани. „Срокът за пър-
вия етап от проекта е 
есента на следващата 
година, когато се очак-
ват и първите пътници 
на третата линия на 
метрото. По първата 
отсечка на новата ли-
ния, която ще е с осем 

метростанции, еже-
дневно ще бъдат пре-
возвани около 130 000 
души. Вторият етап от 
4 км, които се изграж-
дат до Околовръстния 
път, трябва да са гото-
ви до началото на 2020 
г.“, припомни кметът 
и уточни, че ул. „Жит-
ница“, под която върви 
част от трасето на ме-
трото, ще бъде изцяло 
променена още след-
ващото лято“, съобщи 
Фандъкова.

Директорът на „Ме-
трополитен“  Стоян 
Братоев по сочи,  че 
на станцията на бул. 
„България“ към мо-

мент а  е  завършена 
95% от конструктив-
ната работа и до края 
на август се очаква да 
бъде готова предста-
вителната архитектура 
и да приключат довър-
шителните дейности. 
Метроспирката трябва 
да е готова до края на 
годината, а в началото 
на следващата ще за-

почнат единичните из-
питания на подвижния 
състав.

По третата линия 
ще се движат общо 
20 метровлака. Те ще 
се  до ставят изцяло 
до февруари догоди-
на. Вече е пристигнал 
първият, а на 2 август 
те ще станат общо 3.

След проверката на 
една от метро стан -
циите на третия лъч 
в новото метродепо 
„Земляне“ бе показана 
първата мотриса „Си-
менс“, доставена за 
новата линия на под-
земната железница на 
столицата. Метровла-

ковете ще са автома-
тизирани и имат оп-
ция да се движат без 
машинист, което ще 
позволи минимална 
човешка намеса. Неза-
висимо от това обаче 
вече започва обучение 
на машинистите, кои-
то на първо време ще 
обслужват новата тех-
ника.

В СОФИЯ

Всички 20 нови влакчета ще пристигнат в София до февруари 2019 г.

Метростанцията от третия лъч на бул. ШБългарияШ ще е изцяло готова до края на 
годината

До септември монтират още 2 км 
релси от третия лъч на метрото
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30 милиарда евро 
са инвестирани за ми-
налата година в За-
падна Европа, но едва 
2% от тях са влезли в 
държавите от източна 
Европа, а България е 
била заобиколена, со-
чат изчисленията на 
Българо-китайската 
асоциация. Амбици-
озният китайски про-
ект „Един пояс, един 

път“ цели да свърже 
по суша Китай и Ев-
ропа, като възроди и 
така наречения Път на 
коприната. Ако проек-
тът бъде реализиран 
докрай, той ще обхва-
не 65 държави на 3 
континента и ще про-
мени световната тър-
говия. За целта обаче 
са необходими сериоз-
ни инвестиции. Макар 

географски България 
да попада на пътя на 
мащабния проект - до 
момента китайските 
инвестиции по-скоро 
ни заобикалят. Общи-
ят им обем за послед-
ните десет години, по 
данни на Министер-
ството на икономи-
ката, възлиза едва на 
133 млн. евро. Само 
за 10 години Китай 

ТЕМАТА
След ФОрума „16+1“

Ще заобиколи ли отново проектът „Един       пояс, един път“ държавите от Източна Европа?

Китайските инвестиции в България   реална    възможност или въображаема перспектива

Най-вероятно по-голя-
мата част от китайските 
инвестиции в България 
няма да се случат, каза 
Виктор Азманов, пред-
седател на Българо-ки-
тайската търговско-про-
мишлена камара. Според 
него основната причина 
е липсата на познания и 
разбиране на ниво бизнес 

култура от двете страни, 
както и разминаването в 
очакванията. За една ки-
тайска компания са не-
обходими между 6 и 18 
месеца, преди да вземе 
решение за инвестиране и 
започването на даден про-
ект. Това е твърде дълъг 
период за България, по-
сочва анализаторът. Китай 
очаква бърза експлоата-
ция на проекта след из-
граждането му, а България 
пък не може да изпълни 
това. Според Азманов фо-
румът на Китай и страни-
те от Централна и източ-
на Европа, чийто домакин 
е София, няма да доведе 
до конкретни решения и 
проекти, а по-скоро ще 

набележи евентуални бъ-
дещи цели. „Времето на 
един такъв форум е кратко 
и не може да се свършат 
много задачи. Работата на 
форума е да очертае стъп-
ките и практичните реше-
ния, които могат да бъдат 
взети. Последствията от 
този форум са набеляза-
ните цели и резултати“, 
коментира председателят 
на Българо-китайската 
търговско-промишлена 
камара. Като друга причи-
на за невъзможността за 
взимане на конкретни ре-
шения на място Азманов 
посочи и факта, че фору-
мът тази година се със-
тоя значително по-рано от 
предвиденото. Той дойде 

доста изненадващо, при 
положение че обикнове-
но се провежда в края на 
годината. Много са ком-
плицирани причините за 
желанието на Китай този 
форум да се състои по-
рано. По начина, по който 
се провежда в момента, 
по-скоро ще се търсят ре-
зултати след форума, а не 
на самия форум, убеден 
е експертът. Според него 
домакинството на Среща-
та на върха във формат 
„16+1“ сближава отноше-
нията между България и 
Китай, а това помага на 
страната ни да бъде по-
лесно разпознаваема от 
китайските инвеститори 
и да търси своето място 

на картата на китайските 
инвестиции. Азманов е на 
мнение, че е необходима 
комуникация като основен 
фактор за увеличение на 
китайските инвестиции в 
България, и добави, че е 
необходимо да има назна-
чение на повече служите-
ли в държавната админи-
страция, които да се анга-
жират с това и да работят 
в тази насока. „За да има 
китайски инвестиции в 
България, първо трябва да 
има комуникация. Ако се 
създаде добра комуника-
ция със страната, то Бъл-
гария има всички шансове 
да привлече китайски ин-
вестиции за инфраструк-
турни проекти“, заяви 

председателят на Бълга-
ро-китайската търговско-
промишлена камара. Той е 
категоричен, че опасения-
та на Брюксел за китайски 
интерес за разединение на 
ЕС чрез по-голямо вли-
яние в Европа са изцяло 
неоправдани. „Мнението, 
че Китай има за цел да 
разедини Европа, е един 
изцяло погрешен прочит 
на азиатската култура. 
Всички инициативи на 
Китай целят именно об-
ратното - добро сътрудни-
чество и възможности за 
развитие“, каза Азманов. 
интересът на София и 
Пекин съвпадат за използ-
ване на река Дунав като 
транспортна артерия.

Ако се създаде добра комуникация, имаме шанс да привлечем средства за инфраструктура
Виктор Азманов, председател на Българо-китайската търговско-промишлена камара:

Създаването на Гло-
бален център за парт-
ньорство на държавите 
от Централна и източна 
Европа и Китай (Global 
Partnership Centre of 
CEECs and China) дого-
вориха министър-пред-
седателят Бойко Борисов 
и председателят на Дър-
жавния съвет на Китай 
Ли Къцян в рамките на 
инициативата в София. 

„Страните от „16+1“ 
трябва заедно да напра-
вят послание за отво-
реност. Говорихме вече 
няколко пъти с преми-
ера Борисов, че трябва 
да проучим правилата и 
законите на ЕС и на дър-
жавите членки“, заяви 
Ли Къцян. Така според 
него инвеститорите и 
предприятията ще знаят 
какви правила трябва да 
следват и какви риско-
ве да избягват. „В конте-
кста на глобализацията 
държавите от 16+1 ще 

проучат как нашето съ-
трудничество може да 
отговаря на правилата на 
ЕС“, допълни Ли Къцян. 
Той посочи също, че съв-
местните проекти за съ-
трудничество ще получат 
много силен напредък, а 
китайските предприема-
чи ще имат много по-го-
лям стимул да инвестират 
в ЕС. „искам да помоля 
премиера Борисов да по-
еме водещата роля и да 
види как може да се съз-
даде такъв център, а Ки-
тай ще бъде спонсорът на 
такъв център“, подчерта 
китайският премиер.

Българският преми-
ер Бойко Борисов каза, 
че бъдещият център ще 
подпомогне навлизането 
на китайски компании, 
участието им в търгове 
и процедури в рамките 
на ЕС, за да не стига до 
наказателни процедури 
и провалени сделки. Той 
посочи още, че партньор-

ството между България 
и Китай се основава на 
традиционно приятел-
ство, взаимно уважение и 
желание за разширяване 
на сътрудничеството с 
реализирането на кон-
кретни проекти. Според 
Бойко Борисов по-голя-
мото присъствие на Ки-
тай като инвеститор и 
стратегически партньор 
в българската икономика 
би изиграло положителна 
роля и би дало тласък на 
икономическия растеж. 
По думите му, спазвайки 
условията и принципите 
на ЕС, икономическите 
отношения с Китай биха 
довели до просперите-
та на страните от целия 
регион. Всеки един про-
ект за свързаност между 
страните от Балканите за-
сяга и държавите от Цен-
трална и източна Европа. 
„имаме рядък шанс. Ки-
тай гледа много положи-
телно на тези процеси 

и всяка страна има въз-
можност да увеличи своя 
БВП, изграждайки своята 
транспортна, енергийна 
и дигитална инфраструк-
тура“, смята премиерът 
Борисов. Той допълни 
още, че когато няколко 
страни се обединят около 
един проект, реализаци-
ята му би могла да стане 
много по-лесна. В Ми-
нистерския съвет вече са 
подписани десет споразу-
мения, които са израз на 
желанието на България и 
Китай за по-задълбочено 
партньорство.

Предложението на 
премиера Борисов е ми-
нистърът за Българското 
председателство на Съве-
та на ЕС 2018 Лиляна Па-
влова да поеме органи-
зацията по създаването и 
управлението на бъдещия 
Глобален център за парт-
ньорство на държавите 
от Централна и източна 
Европа и Китай.

Глобален център за партньорство на страните от ЦИЕ и 
Китай договориха премиерите Бойко Борисов и Ли Къцян

КОНКРЕТИКА
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е изградил повече жп 
линии от Съединени-
те щати в цялата им 
история. От няколко 
години обръщат поглед 
и към източна Европа, 
например с производ-
ството на влак, пред-
назначен за Македо-

ния. 
Макетът бе показан 

наскоро по време на 
експозиция, на която 
14 китайски компании, 
вече стъпили в реги-
она, представиха ин-
вестициите си. Сред 
тях е и пристанището 

Пирея в Гърция - това 
е първата спирка за ки-
тайските стоки за Ев-
ропа, идващи по вода. 

„Китайските инвес-
тиции били като Дядо 
Коледа - всеки говори 
за тях, но никой не ги 
е виждал. Дано най-

накрая поне да нас-
тигнем съседните ни 
страни - Сърбия, Ру-
мъния, Унгария“, каза 
Кръстьо Белев, ръко-
водител на офиса в 
Пекин на Българо-ки-
тайската асоциация за 
бизнес развитие. „Се-

риозен интерес има, 
но оттук нататък всеки 
един проект, незави-
симо колко е важен, 
зависи от човешкия 
фактор, кой го реали-
зира“, заяви Цън Цон, 
специален съветник 
към дипломатическия 
институт към МВнР. 

Така в Унгария вече 
е въведена умна сис-
тема за градска сигур-
ност,  разработена в 
Китай. Чрез нея вмес-
то обикновена радио-
връзка, полицаят по-
лучава картина в реал-
но време от мястото, 
откъдето има подаден 
сигнал. „Така можем 

да проверим сигнала 
визуално и елиминира-
ме фалшивите повик-
вания на спешните те-
лефони, които създават 
много разходи“, уточ-
ни Хонг Енг от компа-
нията производител. 
и добави, че система-
та работи в общо 230 
държави. 

У нас най-големият 
проект за китайски ин-
вестиции е АЕЦ „Бе-
лене“, интерес има в 
инфраструктура и зе-
меделие. Предстои да 
видим колко от тях ще 
се реализират и колко 
ще останат само наме-
рения. 

Сега отново се говори 
усилено за строеж на 
магистрали, основно по-
край морето, тунела под 
Шипка, жп рехабили-

тация, но все още няма 
нищо черно на бяло. За-
виси от правителство-
то, защото китайците 
предпочитат да работят 
на политическо ниво 
и оттам да получават 
гаранции за проектите 
си. Трябва да се търси 
сътрудничество в ин-
фраструктура, рехабили-
тация на жп линии, кар-
готерминали, туризъм, 
биоземеделие, ако може, 
и студенти да се привле-
кат. Това заяви полито-
логът д-р Калоян Ме-

тодиев. По думите му, 
най-важно е да се развие 
Черноморско-Каспий-
ският път и използва-
нето на река Дунав като 
транспортна артерия 
към Централна Европа. 
Тук съвпада интересът 
на София и Пекин. Това 
означава инвестиции за 
изграждането на магис-
тралите „Хемус“ и „Чер-
но море“, пристанищ-
на инфраструктура на 
морето, интермодални 
терминали в Русе. Ду-
навската стратегия става 

централна в този пъзел, 
а не западнобалканска-
та, уточни Методиев. 
По думите му, очевидно 
трябват и още мостове 
по Дунава. Румъния е в 
състояние на нараснали 
икономически възмож-
ности. Тя сама по себе 
си е пазар с повече от 
20 милиона население 
и собствена енергийна 
сигурност. Тепърва ще 
се разгръща в региона и 
няма да ни е лесно да се 
конкурираме с нея, каза 
още политологът.

Варна е изключител-
но привлекателна със 
съчетанието на култура 
и красива природа и за-
това съм сигурна, че все 
повече туристи от на-
шия град ще идват тук. 
Това заяви Сю Янан, 
зам.-кмет на китайския 
град Нинбо и ръководи-
тел на делегация, която 
се срещна с кмета на 
Варна иван Портних. 
Делегацията от Нинбо, 
с който Варна е побра-
тимена от 15 години, по-
сети морската столица 
веднага след срещата на 
върха „16+1“ в София. 
Теми на разговорите 
бяха възможностите за 
развитие на сътрудни-
чеството в сферите на 
културата, образовани-
ето, здравеопазването и 
туризма. 

Да бъде открит във 
Варна филиал на Ки-
тайския културен цен-
тър, който започна ра-
бота през ноември 2017 
г. в София, предложи на 
г-жа Сю Янан кметът 
иван Портних. „Общи-
на Нинбо се занимава с 
управлението на култур-
ния център, говорихме 
за подобна идея и това 
наистина е реална въз-
можност, ако осигурите 
необходимото простран-

ство във Варна. Мислим 
за директно сътрудни-
чество в тази област“, 
заяви г-жа Сю Янан.

По време на срещата 
стана ясно, че има все 
по-голям интерес за кон-
такти и обмен на студен-
ти между висшите учеб-
ни заведения от двата 
града. Във Варненския 
свободен университет 
вече се обучават мла-
дежи от Нинбо в ма-
гистърска програма. От 
Висшето училище по 
мениджмънт обявиха, че 
отпускат 10 стипендии 
по 1000 евро за първата 
година от обучението на 
студенти от китайския 
град. Администрация-
та на Нинбо пък отпус-
ка ежегодно специални 
стипендии за студенти 
от Централна и източна 
Европа, всяка от които 
е на стойност 30 000 
юана.

Кметът иван Портних 
отправи предложение и 
за организиране на съв-
местни културни съби-
тия. „Най-старото обра-
ботено злато в света - от 
Варненския халколитен 
некропол, се съхранява 
в Регионалния истори-
чески музей в нашия 
град. Бихме се радва-
ли да го представим на 

гражданите на Нинбо, 
както и реципрочно да 
бъдем домакини на раз-
лични изложби, пред-
ставящи древни китай-
ски приложни изкуства“, 
каза кметът. Той покани 
за участие в Междуна-
родния фолклорен фес-
тивал във Варна артисти 
от Нинбо.

www.metalcominvest.comwww.metalcominvest.com; office@metalcominvest.com; тел.: +359 73 881608
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Ще заобиколи ли отново проектът „Един       пояс, един път“ държавите от Източна Европа?

Най–важно е да се развият Черноморско–Каспийската връзка и река Дунав

Повече наши туристи ще идват във Варна

Политологът д-р Калоян Методиев: 

Сю Янан, зам.-кмет на град Нинбо:

Китайските инвестиции в България   реална    възможност или въображаема перспектива

АлТЕРНАТИвИТЕ

Кметът на Варна Иван Портних и зам.-кметът на град Нинбо г-жа Сю Янан (в средата) 
размениха идеи за обмен на туристи, студенти и културни проекти
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Разговаря  
Катя ТОДОРОВА

- Доц. Иванов, Какво е 
Вашето мнение относно 
актуалното състояние на 
градоустройството на Со-
фия и големите български 
градове?

- Съвременното българско 
градоустройство е резултат 
на няколко дълбоко погреш-
ни характеристики на бъл-
гарския преход към пазарна 
икономика и плуралистично 
политическо управление: 
реституционните закони, ко-
ито, разбира се, с истори-
чески справедлив контекст, 
възстановиха поземлената 
собственост в градовете в 
реални граници, без да бъдат 
разработени необходими-
те регулационни планове, 
да се осигурят достатъчно 
терени за комуникационна, 
инженерна и социална ин-
фраструктура. Резултатът е 
автомобилно господство над 
човека в новозастроените 
зони за обитаване, недостиг 
на детски градини, спортни 
площадки, зелени площи. 
Държавата абдикира от ре-
гулативни и управленски 
функции и се стига до при-
оритизиране на пазарните 
механизми и корпоративните 
печалби. Резултатът е пре-
застрояване и деформира-
на архитектурна естетика, 
липсата на ясна, стратеги-
ческа, дългосрочна визия 
за развитие на българските 
градове в условията на необ-
ходим целесъобразен баланс 
между частни, корпоратив-
ни и обществени интереси. 
Резултатът е урбанистичен 
хаос и градоустройствени 
деформации, които оставят 
дългосрочен отпечатък вър-
ху развитието на градовете.

Селищните общи устрой-
ствени планове (ОУП) са 
безусловно необходим, кате-
горично актуален, съвреме-
нен и мощен професионален 
инструмент за прогнозиране, 
планиране и управление на 
селищните територии. При 
споменатите вече характе-

ристики на българския пре-
ход ОУП е, както се казва, 
изкуство на възможното, а 
не на желаното.

- В общините има ли дос-
татъчен капацитет да се 
справят с проблемите, по-
родени от грешките на пре-
хода?

- Местните власти нерядко 
възприемат ОУП само като 
цветни картинки и обем-
на текстова информация, а 
не като сериозен, законово 
регламентиран, норматив-
но изискуем, професионал-
но обоснован управленски 
механизъм за интегрирано, 
стратегически вярно, балан-
сирано, устойчиво развитие 
на селищната територия. За 
съжаление, в определен пе-
риод (надявам се вече от-
минал) на ОУП се гледаше 
основно и като на печеливш 
проектантски бизнес и в раз-
работването им се включиха 
множество непрофесиона-
листи. Считам, че в послед-
ните години в процеса на-

стъпи значително профе-
сионално хигиенизиране и 
качествата на екипите чувст-
вително нарастваха. Особено 
със създаването преди около 
15 години на специалността 
„Урбанизъм“ в Архитектур-
ния факултет на УАСГ са на-
лице кадрови предпоставки 
за ново качество на проек-
тантските екипи. Урбанисти-
те са призвани да планират 
пространственото развитие 
на заобикалящата ни мате-
риална среда, което означава 
да се предвидят комплекс от 
управленски, екологични, 
естетически, устройствени и 
др. дейности, които имат за 
цел постигане на устойчив 
баланс между статичната ма-
териална среда и динамично 
променящите се човешки 
потребности за създаване на 
оптимални условия за въз-
производство на човека и на 
обществото като цяло.

- Освен добри професи-
оналисти кои са другите 
фактори за изготвянето на 
качествен ОУП?

- На първо място, екипът 
от специалисти за изработ-
ването му не трябва да се 
избира по офертни цени и 
срокове, а по професионален 
капацитет, творчески опит, 
обществена отговорност.

Ус т р о й с т в е н и я т  п л а н 
трябва да е  резултат от 
внимателен, комплексен и 
задълбочен анализ на ис-

торическите, природо-гео-
графските, антропогенните, 
социално-икономическите 
характеристики на тери-
торията, потребностите на 
обитателите. Ще си позво-
ля да припомня, допълня 
и развия разсъжденията на 
колегата доц. д-р арх. Весе-
лин Дончев за четирите К 
по отношение на градска-
та среда. В градската среда 
хората неминуемо влизат в 
ежедневни Контакти. Те в 
определена степен създават 
Конфликти, които, за да бъ-
дат решени, се нуждаят от 
определени Компромиси. За 
създаването на една хармо-
нична, устойчива и модерна 
градска среда трябва да има 
и Консенсус на всички за-
интересовани в този процес 
страни - граждани, управля-
ващи, бизнес. Клара Грийд 
пък казва: „Урбанизмът се 
занимава със собствеността 
и земята - следователно с 
власт и пари“. 

- Има ли град или друга 
урбанизирана територия, 
които биха могли да се по-
сочат като положителен 
пример за удачно градоу-
стройство?

- Ще цитирам известна-
та мисъл на финландския 
архитект Юхани Паласмаа: 
„Архитектурата превръща 
първичния хаос на вселената 
в подреден космос. Тя из-
пълва безличното простран-

ство с човешка мисъл“. Това 
великолепно формулирано 
твърдение с пълна сила се 
отнася и за градоустройстве-
ната дейност.

По света има прекрасни 
примери за модерно, хуман-
но, екологично, интелигент-
но градоустройство - осо-
бено в някои западноевро-
пейски страни - Холандия, 
Белгия, Франция, Англия и 
пр. Сполучливи нови гра-
доустройствени разработки 
вече се появяват и у нас и 
техни автори са интересни 
и значими български тво-
рци: арх. Б. Богданов, арх. 
и. Панталеев, арх. Г. Савов, 
арх. Ц. Петров, арх. А. Па-
нов, а и не само те.

- Скоро излезе моногра-
фията Ви „Социална ин-
фраструктура“. Как ми-
слите, тя ли е слабото мяс-
то на българските градове 
от началото на новия век?

-  Монографичното из-
следване „Социална инфра-
структура“ е разработено 
със съдействието на младите 
колеги - урб. Николай Енчев 
и арх. Пламена Стоянова, 
с които работим заедно в 
специалността „Урбанизъм“. 
То е теоретичен опит да се 
проучат и изяснят същност-
та, значението, понятията, 
принципите за организация 
и пр., свързани с тази систе-
ма, проявлението й в урба-
низираната среда, управлен-
ските подходи, пазарните 
възможности, нормативните 
аспекти.

Социалната инфраструк-
тура е една ахилесова пета 
на обществото, въпреки че в 
последните години се забе-
лязва подчертано внимание 
от страна на общинските 
структури към нея. Пробле-
мът с детските градини, с 
училищата, с болниците, със 
сградите на културата, на 
спорта са изключително ва-
жни и те създават интегри-
тет на обществото и осигу-
ряват хуманни условия за 
пълноценно израстване и на 
хората, и на общността като 
цяло.

Тези и редица други про-
блеми са изследвани, анали-
зирани, интерпретирани в 
монографичния труд „Соци-
ална инфраструктура“. Вяр-
вам, че той ще бъде полезен 
за студентите по урбанизъм 
и архитектура, както и за 
всички специалисти, които 
имат професионални интере-
си в тази област.

Продължение на стр. 19

иНТЕРВЮ

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Доц. д-р арх. Валери Иванов, зам.-ректор по научна и приложна дейност на УАСГ:

Валери Ива-
нов  е  роден  в 
Кюстендил през 
1954 г. Възпита-
ник е на УАСГ, 
ръководител на 
Катедра „Гра-
доустройство“ 
в Архитектур-
ния факултет, 
зам.-ректор по 
научна и при-
ложна дейност 
на УАСГ. Науч-
ните му инте-
реси са в обла-
стите градско 
планиране, со-
циална инфра-
с т р у к т у р а  и 
устройствено 
планиране. Има 
защитени на-
учни  степени 
„доцент“, „док-
то р “ .  Ч л е н  е 
на КАБ, владее 
руски и англий-
ски език.

За създаването на една хармонична, устойчива 
и модерна градска среда трябва да има и 
консенсус на всички заинтересовани в този 
процес страни - граждани, управляващи, бизнес

Екипът от специалисти за изработването 
на ОУП не трябва да се избира по офертни 
цени и срокове, а по професионален капацитет, 
творчески опит и обществена отговорност

Социалната инфраструктура е ахилесова пета на обществото, радващо е, 
че вече се забелязва внимание от страна на общинските структури към нея

Устройствените планове не са само цветни картинки
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МЛАДиТЕ В БРАНША

- Защо избрахте да се реа-
лизирате в България?

- Никога пред мен не е сто-
ял въпросът да заминавам да 
работя в друга държава. Вяр-
вам, че тук има възможност 
за професионално развитие и 
архитектурата е една от тези 
сфери, в които младите хора 
днес могат да се развиват ус-
пешно. Разбира се, успешното 
развитие, както навсякъде, е 
свързано с много работа. За 
мен да останеш да работиш 
и да се реализираш профе-
сионално в собствената си 
страна, е осъзнат избор, а не 
липса на възможности.

- С какви проблеми се 
сблъсквате по време на Ва-
шата работа?

- Не бих казала, че са точно 
проблеми, а по-скоро труд-
ности и предизвикателства. 
Особено за човек, който е от-
скоро в бранша, трудностите 
са повече и е нужно натруп-
ване на опит, за да може да се 
справяш с тях по най-добрия 
начин. При среща с клиен-

тите най-важното е да ги из-
слушаш, да разбереш какво 
искат, какво харесват и да из-
влечеш най-доброто от това. 
Нужно е да го преработиш 
през собственото си виждане 
и естетика, а не единствено да 
налагаш идеите си. Това спо-
ред мен е една от трудностите 
в тази професия и към това се 
стремим с моя колега арх. Д. 
Балджиев.

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

- искам моят град да е кра-
сив. Наистина в последни-
те години Пловдив много се 
разрасна, построиха се много 
нови сгради - основно жи-
лищни. Сред тях има такива, 
които впечатляват приятно 
с архитектурните си реше-
ние. Но за да живеем в по-
добра градска среда, нека се 
вгледаме и намерим решение 
за малките и не чак толкова 
малки детайли. Например оц-
ветените по различен начин 
от всеки собственик балкони 

на жилищните блокове и раз-
нообразният начин на остък-
ляването на тези тераси. Това 
се разминава с представата за 
естетика в градската среда. 
Вариант за решението на този 
проблем, без да се стига до 
крайности, е към всеки про-
ект да има правила, по които 
бъдещият собственик на жи-
лището да допълва по един 
или друг начин архитектур-
ния облик на фасадата: избор 
на дограма, растер на прозор-
ците, скриване на външните 
тела на климатиците, изола-
ция и др.

Също друга кауза, в която 
бих участвала, е оформянето 
на модерни и функционални 
площадни пространства как-
то в центъра на града, така и 
в отделните квартали. Тези 
пространства са много важна 
част от социалния живот на 
хората, създават реклама на 
града чрез снимки, места за 
отдих, атрактивно осветление. 
Площадите в един град са 
притегателна точка.

пРОЕКТИ

Инес Чавдарова, архитект:

Инес Чавдарова е 
родена в Пловдив на 
13 май 1991 г. Сред-
ното си образование 
получава в гимна-
зията с хуманита-
рен профил „Св. св. 
Кирил и Методий“ 
с английски език. 
След това продъл-
жава висшето си 
образование в УАСГ 
- София със специ-
алност „Архитек-
тура“. След завърш-
ването се връща в 
Пловдив и работи в 
проектантски бюра 
като проектант, 
като предимно из-
готвя визуализа-
ции. След 2017 г. е 
архитект в едно 
от водещите архи-
тектурни и проек-
тантски бюра в гра-
да под тепетата.

Трябва да преработиш желанието на клиента 
през своята естетика, а не да налагаш идеите си
Иска ми се да се вгледаме и намерим решение за малките детайли в градската среда

Еднофамилна жилищна сграда

Интериор на сладкарница

Жилищен комплекс

Интериор на хотелска стая
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има много грешки в 
проектирането и изграж-
дането на зелените сис-
теми. Проектите не се 
възлагат на ландшафтни-
те архитекти, вземат ги 
общите. А те нямат спе-
циалната подготовка. Аз 
досега не съм изготвял 
такъв проект. Предлагам 
Лесотехническият уни-
верситет да закрие тази 

специалност. У нас днес 
с ландшафтно образова-
ние не може да се живее.

Хасково е създаден 
като зелен град. Но вър-
ху тази система сега се 
работи на парче, няма 
концепция как да се за-
пази и развива. Общи-
ните трябва да се учат 
от европейското парково 
строителство.

Общините трябва да се учат от 
европейското парково строителство

Арх. Драгомир Андонов, член на РК на КАБ - 
Хасково:

Като ландшафтен 
архитект ме боли за 
състоянието на зелени-
те системи. Грешките 
са очевадни, все едно 
че нищо не правим, 
щом не полагаме гри-
жи за поддръжката. Не 
само във Варна, на-
всякъде е така. Липсва 
визия за по-нататъш-
ната грижа. Въпросът 

е не само да се изгради 
един парк или гради-
на, а да се поддържа 
впоследствие. Това е 
все едно да си вземеш 
куче и след това да не 
го храниш. Ако има 
поддържане, то е от 
случайни хора, неква-
лифицирани в тази об-
ласт. и резултатите са 
същите.

Липсва визия за последваща грижа
Арх. Деница Русева, член на РК на КАБ - Варна:

Кои са най честите грешки при проектирането    и изграждането на зелените системи у нас?

Министърът на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството Ни-
колай Нанков поиска от 
Народното събрание да 
съдейства за извършва-
нето на законодателно 
проучване на строител-
ния процес в 10 страни 
от Европейския съюз. 
Анализът на практики-
те в ЕС е голяма стъп-
ка към създаването на 
ново строително зако-
нодателство в България. 
инициативата за това е 
на Камарата на архите-

ктите и беше подкрепена 
от работната група към 
МРРБ и министър Нан-
ков. Проучването ще се 
съсредоточи върху клю-
човите теми в различни-
те фази на строителство-
то в Германия, Австрия, 
Белгия, Чехия, Унгария, 
испания ,  Холандия ,  
Финландия, Хърватия и 
италия. Въпросите бяха 
формулирани в работ-
ната група, включваща 
представители на КАБ, 
КииП, КСБ и ДНСК.

Целта е да се обобщят 

най-ефективните проце-
дури и правила, които 
защитават интереса на 
обществото и на всич-
ки участници в проце-
са, връщат престижа на 
професията и гарантират 
крайния резултат - ка-
чествени сгради в хармо-
ния със заобикалящата 
ги среда.

В сегашния си вид 
ЗУТ обременява до аб-
сурд строителството 
в България. Важни са 
папките, а не сградите. 
Важни са администра-

тивните изисквания, а не 
същинският процес и ка-
чеството на построено-
то. В този процес резул-
татът все по-малко зави-
си от архитектите, но в 
същото време общество-
то хвърля отговорността 
за строителните безумия 
точно върху архитекти-
те. Така професията на 
архитекта се обезценява.

Затова Камарата на 
архитектите в България 
смята, че с промени в 
ЗУТ на парче няма да 
се реши нито един про-
блем - напротив пречки-
те, административната 
тежест и конфликтите на 
интереси ще се увели-
чават. Както биха казали 
лекарите, законодателят 
реагира на симптоми, 
но не лекува болестта. 
Сгрешена е философи-
ята и от това всички без 
изключение губят.

Започнахме дебати 
за новата концепция за 

строителното законода-
телство, в която участват 
все повече представите-
ли на заинтересованите 
страни и подкрепата се 
увеличава. Продължават 
представянето на пър-
воначалната концепция 
и дискусиите и в регио-
налните колегии на ар-
хитектите.

Проучването на прак-
тиките в 10-те страни ще 
даде още разумни идеи 
и ценно ноу-хау за изра-
ботването на качествено 
строително законодател-
ство у нас според меж-
дународните стандарти.

Списъкът с въпроси се 
простира върху 26 теми, 
свързани с устройстве-
ното планиране, инвес-
тиционното проектиране 
и строителството, кон-
трола в инвестиционния 
и строителния процес, 
застраховането на про-
фесионалната отговор-
ност, изискванията към 

строителя.
Ще бъдат проучени 

ключови практики в це-
лия строителен процес: 
от това какви са правата, 
задълженията и ролите 
на участниците в строи-
телния процес и какви са 
процедурите за устрой-
ствените планове и про-
мените в тях; през кате-
горизацията на типовете 
сгради, съгласуването 
на инве стиционните 
проекти, издаването на 
строителни разрешения 
и оценките за съответ-
ствие; до изпълнението 
на одобрените проекти и 
въвеждането на сградите 
в експлоатация.

След осъществяване-
то на проучването КАБ 
ще публикува подробна 
информация по всяка от 
темите. Дискусията за 
бъдещото ново законо-
дателство е отворена за 
всички членове на Ка-
марата.

Започва законодателно проучване на строителния процес в ЕС – 
стъпка към отмяната на ЗУТ

АНАлИЗ
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Основната грешка е, 
че липсва единен зами-
съл за изграждане на 

зелените системи. Не 
се отчита конкретна-
та специфика на всеки 
град, работи се на пар-
че. Общините, увлече-
ни в печелене на сред-
ства от европейските 
програми, често стигат 
до абсурдни решения. 
изграждат самоцел-
ни паркове и градини. 
Обособяват се и гра-
динки в селата и квар-
талите по тъй нарече-

ните общински местни 
инициативи.

Враца е зелен град. 
Но в централната зона 
липсва паркова среда 
със съответната инфра-
структура - площадки 
за игра и забавления на 
деца и възрастни. Това 
потвърждава тезата ми, 
че се работи без зами-
съл как да бъдат разви-
вани зелените системи 
на градовете. 

Арх. Валери Маринов, член на РК на КАБ - 
Враца:

Нужно е да се отчита спецификата 
на конкретния град

Голямата грешка е, 
че се намаляват зеле-
ните площи в градове-
те. Подменят се дър-
весните видове, търсят 
се вносни, които не са 
адаптивни и бързо уми-
рат. Т.е. няма ефект от 
това.

Като ландшафтен ар-
хитект се тревожа от не-

правилното поддържане 
на старите дървета. За 
това се искат знания и 
умения, каквито изглеж-
да липсват. Дори в ста-
рия парк на Бургас, кой-
то е паметник на парко-
вото строителство, виж-
дам неправилно подряз-
ване на старите дървета. 
В общината има доста 

ландшафтни специали-
сти, може би не успяват 
да отстояват правилни-
те решения. Мен като 
страничен специалист 
не са ме търсили. Но в 
тази сфера има и добри 
примери, не са само ло-
шите. Добри проекти се 
реализират в частните 
имоти например.

Арх. Диана Чалъкова, член на РК на КАБ - 
Бургас:

Добрите примери са 
в частните имоти

имаме несполучливи 
проекти по вина на про-
ектантите. Някои про-
ектират на книга, без да 
видят мястото, където 
ще се разполага съот-
ветната зелена систе-
ма, и често се стига до 
парадокси. изграждат 
се тревни площи вър-
ху плитка почва, да не 
говорим за храстите и 
дърветата. Някои не по-
знават пазара на расти-
телността. Проектират 
видове цветя или дърве-
та, които ги няма у нас. 
С други думи - едно е 
да проектираш градина 
в Сандански, друго - в 
Силистра. Най-добрите 
решения се вземат при 

комбинация между об-
щите и ландшафтните 
архитекти. Общите про-
ектират алеите и дру-
гите елементи, аз като 
ландшафтен проектирам 
дендрологичната част.

Важно е да се разбере, 
че нашите зелени систе-
ми зависят от поддръж-
ката им. За нея се изис-
кват повече средства във 
времето, отколкото за 
изграждането им. През 
последните години се 
инвестира много в зеле-
ни системи. Общините 
усвоиха за това средства 
от европейските програ-
ми. Сега остава по-ва-
жното - поддържането 
им.

Арх. Любомир Иванов, член на РК на КАБ - 
Монтана:

Не се допитват до 
ландшафтните архитекти

Кои са най честите грешки при проектирането    и изграждането на зелените системи у нас?
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В България имаме 
голямо разнообразие 
при зелените системи - 
паркове, градини, цвет-
ни площи, но това се 
дължи не на грешки, 
а на различните мне-
ния, идеи и решения на 
специалистите по ланд-
шафтна архитектура. 
Тези хора, които про-
ектират такива обекти, 

имат много знания за 
това, натрупали са про-
фесионален опит. Но 
това са пространствени 
решения и е нормално 
всеки да има различни 
виждания за тях. Затова 
има много критики по 
отношение на изграде-
ни вече паркове и гра-
дини на различни места 
в страната.

Шумен беше много 
зелен град. От гарата 
до центъра всичко бе 
в зеленина. Тя и сега 
съществува в някакъв 
вид, но не е същата. 
изкореняват се дърве-
та, което не е добре. 
За всяко дърво имаме 
мнението на специали-
стите, оправдават се от 
общината. 

Няма разминаване, 
а само различни идеи

Инж. Христо Христов, член на РК на КИИП - 
Шумен:

В Плевен и в цяла-
та страна имаме добри 
специалисти, които мо-
гат да проектират до-
бри зелени системи. Но 
проблем е финансиране-
то. Липсват и средства 
за поддържането им. А 
без почистване и под-
държане парковете си 
отиват. В Плевен има 
огромен парк - „Кайлъ-

ка“, но как се поддър-
жат 10 000 дка? От 2003 
година върви спор кой 
- общината или област-
ната управа, да се грижи 
за него. Защото той е 
защитена територия, а 
тя е собственост на дър-
жавата. Но хората от об-
щината го ползват, те от-
дъхват в него. Затова се 
поддържа долната част, 

а по-нагоре - не. Как да 
се поддържат алеите, 
мостовете, градините 
без средства? Оставено 
без поддържане, всичко 
се руши. Но трябва да 
се промени и мисленето 
ни - да пазим и да се 
грижим за вече създаде-
ното, за да може и тези 
след нас да му се радват 
и наслаждават.

Имаме добри специалисти, 
финансирането е проблемът

Инж. Живко Иванов, председател на РК на 
КИИП - Плевен:

Уважаеми господин Веселинов,

С настоящото писмо изразяваме позицията си във връзка 
с обсъждането на Закон за изменение и допълнение на Зако-
на за устройство на територията.

Считаме, че така предложените промени не кореспондират 
изцяло с действащата към момента система от норми и пра-
вила, като по същество промените са кардинални.

Законопроектът предвижда реформи, изразяващи се в 
ограничаване дейността на микробизнеса. Така предлагани-
те текстове ще създадат предпоставки за възникването на 
сериозни промени в икономическата обстановка в страната 
и ще създадат препятствия пред бизнеса, насърчаването на 
честната търговия и инвестициите в сектора.

В частност - регламентирането на максимално допусти-
мите размери на преместваемите обекти не е съобразено с 
различните видове търговски дейности, които се реализират 
в тези обекти, като по този начин значително ще се ограничи 
търговската дейност като цяло.

На следващо място - въведеното ограничение за брой 
модули в един имот пряко засяга интересите на бизнеса. 
Подобно ограничение би довело до заобикаляне на закона и 
непостигане на целите и разпоредбите на българското зако-
нодателство. Ограничението би следвало да бъде обвързано 
с площта на имота, тъй като житейски нелогично е например 
в имот с площ от 5000 кв. м да има поставени три обекта и в 
имот с площ от 50 кв. м също да има поставени три обекта. 
Тази промяна би довела до иницииране на процедури за раз-

деляне на имоти на по-малки такива.
Считаме, че е неприемливо да не е предвидено разгра-

ничение дали за даден поземлен имот има влязъл в сила 
подробен устройствен план, или за същия има друго градо-
устройствено отреждане. В предлаганите текстове също не 
се прави разграничение между териториите - дали се касае 
за градска среда, курорт с национално значение, селищно 
образувание и пр. Считаме, че не е свойствено нормата да 
бъде толкова обща.

Морските плажове например са имоти, които непрекъсна-
то се влияят от различни фактори, същите са с променлив 
характер, граничат с морето и са със специфична пясъчна 
настилка. Ако бъдат приети предлаганите текстове, ще се 
създаде невъзможност за изпълнение на задължителните 
дейности и до сигнификантно ограничаване на предлаганите 
услуги. Като резултат от промените ще последва прилагане 
на противоречива практика, дехармонизиране на национал-
ното законодателство и влошаване на бизнес средата чрез 
непрозрачност, непредвидимост, необоснованост и липса на 
стабилност. 

Предвиденият 6-месечен срок от влизането в сила на ЗИД 
за привеждане в съответствие на преместваемите обекти, 
поставени по досегашния ред, и прилагането на новия чл. 
56, ал. 7 по отношение на обектите, които се помещават на 
морските плажове, ще доведе до значителни материални 
вреди както за бизнеса, така и за държавата, при невъзмож-

ност например за изпълнение на задължения по концесионни 
договори, невъзможност за изпълнение на залегналите ин-
вестиционни планове. Считаме, че като неизбежна последица 
от прилагането на новите разпоредби би се преустановило 
развитието на морските общини, тъй като летният туризъм би 
бил сериозно засегнат. 

Така предложените промени ще доведат до финансови 
и административни препятствия, съвременният бизнес ще 
бъде поставен под постоянна заплаха, която поставя под не-
оправдан риск значителните по размер вложени инвестиции, 
развитието на туристическите услуги и насърчаването на 
лоялната конкуренция. 

В заключение бихме искали да отбележим, че изложените 
по-горе проблеми не изчерпват в цялост всички пречки, които 
ще настъпят за бизнеса, изразяващи се в задържане разви-
тието на сектора и лимитиране на инвестициите. Налице е 
необходимост от създаване на допълнителни гаранции за 
унифицирано прилагане на изискванията на закона и нами-
ране на устойчиви и успешни решения с цел постигане на 
интегрираност на приложимите за сектора реформи и съз-
даване на предвидимост и устойчивост на бизнес средата за 
обезпечаване неговото функциониране и успешно развитие 
вместо задълбочаване на неговите проблеми.

С уважение, Васил Велев,
председател на УС на АИКБ

пОЗИЦИЯ

Кои са най честите грешки при проектирането 
и изграждането на зелените системи у нас?

инж. Орлин илиев, 
който работи в Евро-
пейската комисия от 7 
години, получи награда 
за проект на енергий-
но ефективна жилищна 
сграда в италия. Еки-
път на българския ин-
женер използва прин-
ципите на пасивната 
сграда, за да постигне 
възможно най-нисък 
разход на енергия. Про-

мененият обект е соб-
ственост на Съвмест-
ния изследователски 
център и се ползва от 
млади изследователи на 
стаж. 

Проектът обхваща 
четири апартамента в 
сграда и постига иконо-
мии от над 65 хил. кВтч 
годишно спрямо 2010 
г., или 90% по-малко от 
преди, и намаляване на 

емисиите на парникови 
газове от над 12 тона 
въглероден диоксид го-
дишно. инвестицията 
в пасивната сграда не 
се уточнява, но според 
Орлин илиев оскъпя-
ването в сравнение с 
подобна „типова“ едно-
етажна многофамилна 
жилищна сграда е око-
ло 14% и теоретично 
трябва да се изплати за 

около 12 години.
Признанието за бъл-

гарина е от EMAS - схе-
мата на Европейската 
комисия за управление 
и одит на околната сре-
да, а проектът е на пър-
во място в раздел „Най-
ефективна местна прак-
тика за спестяване на 
енергия“. Наградите се 
присъждат на проекти, 
изпълнени в самата ЕК.

Български инженер с награда от ЕК за проект 
на енергийно ефективна сграда в Италия

Становище на АиКБ относно обсъждането на Закон за изменение и допълнение на 
Закона за устройство на територията, изпратено до председателя на 
Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление при 
44-ото Народно събрание на Република България искрен Веселинов:

пРИЗНАНИЕ

Ирене Сука (вляво), ген. директор на Дирекция ШЧовешки 
ресурсиШ на ЕК и председател на УС на EMAS, Майве Руте - зам. 
генерален директор на Съвместния изследователски център в 
Испра, и инж. Орлин Илиев на церемонията по награждаването
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Ideal Standard, во-
дещият доставчик на 
иновативни решения 
за баня, представя 
новата си елегантна 
колекция смесители 
EDGE. Съчетавай-
ки минималистична 
естетика с отлично-
то производство на 
Ideal Standard, EDGE 
въплъщава стил и 
здравина в еднаква 
степен.

EDGE е съвремен-
на колекция смеси-
тели с чисти геомет-
рични линии, вдъ-
хновена от завръща-
не към опростения 
и изчистен дизайн, с 
акцент върху качест-
вото на материалите. 
Новите смесители се 
нареждат сред най-
изтънчените модели 
на пазара и се впис-
ват във всяка визия 
за дизайн на баня с 
изключителна еле-
гантност, като пред-
лага решения за вся-
ка нейна зона: уми-
валник, вана, душ. 

Модерният дизайн 
не е просто стил. 
Той включва и здра-
вина, която e след-
ствие на върховите 
постижения в съвре-
менното производ-
ство. Прецизно про-
ектирана от експер-
тите ни, колекцията 
EDGE предлага тези 
две качества в пълна 
степен. Ето така по-
стигаме върхов ди-
зайн.

Edge в превод от 

английски означава 
острие, ръб в сми-
съл връх, предим-
ство и всичко това е 
въплътено в името. 
С Edge сме отпра-
вили поглед в бъде-
щето, като стъпваме 
на нашето минало. 
През 60-те години 
на миналия век съз-
дадохме керамичния 
затварящ механи-
зъм - един револю-
ционен продукт за 
прецизен контрол на 
дебита при повише-
на издръжливост. С 
него сложихме край 
на капещите кран-
чета и поставихме 
началото на нова ера 
в индустрията. Точ-
но този дух на ино-
вативност е въплъ-
тен и в колекцията 
EDGE. 

Това, което отли-
чава EDGE, е след-
ствие на техноло-
гични постижения в 
съвременното про-
изводство. По време 
на производствения 
процес всеки еле-
мент от колекцията 
преминава множе-
ство тестове за ка-
че ство.  Прецизно 
проектирана от екс-
пертите ни, колекци-
ята EDGE предлага 
две изключителни 
качества - здравина 
и естетика. Ето така 
постигаме върхов 
дизайн.

Г а м а т а  E D G E 
включва и най-нови-
те технологии, кои-

то гарантират водна 
ефективност и ико-
номии на разходи-
те във времето - ва-
жен фактор за всеки 
клиент. Компактни-
ят аератор 5L/min 
спестява вода, без да 
прави компромиси с 
комфорта за потре-
бителя. А с техно-
логията BlueStart® в 
някои от моделите се 
спестява и енергия. 

Ето какво каза за 
EDGE лидерът на 
категория смесите-
ли за Европа Лазар 
Лазаров: „Същината 

на EDGE е в име-
то. Дизайнът е во-
дещ и вече можем да 
предложим на инте-
риорните дизайнери 
и собствениците на 
бани непреходен ге-
ометричен дизайн, 
подплътен с висо-
ко качество. изчис-
теният дизайн дава 
на  тази  колекция 
възможността да се 
вписва във всякакъв 
интериор и така й 
дава предимство - 
съвременен стил с 
безкомпромисно ка-
чество.“ 

EDGE стил и здравина в модерната баня

идеал Стандарт интернешънъл е един от 
водещите производители на висококачествени 
цялостни решения за банята както за жилищни, 
така и за търговски и здравни сгради. Бази-
рана в Брюксел, Белгия, частната компания е 
работодател на близо 9500 души; управлява 18 
производствени предприятия и продава в над 60 
страни в Европа, Близкия изток и Африка. из-
ползвайки най-нови технологии и работейки със 
световноизвестни дизайнери, компанията е фо-
кусирана в разработката на иновативни решения 
за банята в няколко продуктови категории, като 
керамични изделия, смесители, акрилни вани, 
мебели и аксесоари. Продуктите на компанията 
се търгуват под наложилите се международни 
и местни марки Ideal Standard, Armitage Shanks 
(Великобритания), Porcher (Франция), Ceramica 
Dolomite (италия) и Vidima (източна Европа).

За Идеал Стандарт 
Интернешънъл

„идеал Стандарт - Видима“ АД е част от 
идеал Стандарт интернешънъл, лидер в пред-
лагането на цялостни решения за баня и сани-
тарни помещения. България е стратегическа 
организация за идеал Стандарт интернешънъл 
със заводите си за санитарна арматура и сани-
тарна керамика, Дистрибуционен център, Тър-
говска организация „източна Европа“ и Евро-
пейските структури - Център за IT компетенции 
и Център за финансово обслужване. В „идеал 
Стандарт - Видима“ работят близо 3300 души.

За „Идеал Стандарт - 
ВИдИма“ ад
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Катя КОСТОВА

В процес на изра-
ботване са 21 проекта 
за корекции на реки и 
дерета в София. Освен 
в корекции на корита 
Столична община ин-
вестира и в изграждане 

на диги. Тази година 
се изгражда 2 км про-
дължение на дигата на 
река Лесковска в район 
„Кремиковци“. Гото-
ви за изпълнение са и 
още два обекта за река 
Владайска - в участъ-
ка между бул. „Овча 
купел“ и бул. „Никола 

Петков“ и за основния 
ремонт на речното ко-
рито по бул. „Сливни-
ца“. Това стана ясно 
при последната про-
верка на столичния 
кмет Йорданка Фан-
дъкова на завършената 
корекция на коритото 
на река Боянска в учас-

тъка от ул. „иван Суса-
нин“ до ул. „Вихрен“. 
Фандъкова инспектира 
обекта заедно със зам.-
кмета ирина Савина и 
кмета на район „Вито-
ша“ Теодор Петков.

На този участък от 
Боянска река е възста-
новена каменната об-
лицовка на коритото, 
монтирани са предпаз-
ни парапети, изградени 
са тротоари и са заса-
дени нови дървета в 
зелените площи около 
брега. В участъците от 
ул. „Вихрен“ до бул. 
„Тодор Каблешков“ и 
от ул. „иван Сусанин“ 
до ул. „Преки път“ е 
заздравено дъното на 
речното корито и също 
е възстановена камен-
ната облицовка.

„През последните 
години инвестираме в 
изграждането на коре-
кции на речни корита. 
изградихме около 6 км 
речни корита в учас-
тъци от реките Сла-

тинска, Суходолска, 
Драгалевска, Новачи-
ца, Владайска, иванян-
ска“, поясни столич-
ният кмет. По думите 
й, корекцията на реч-

ните корита изисква 
сериозни инвестиции, 
но е ключова за пре-
венцията от наводне-
ния и за сигурността 
на гражданите. Фан-

дъкова припомни, че 
извън урбанизираната 
територия на общината 
участъците от реките 
се поддържат от „На-
поителни системи“. От 

Общата инвестиция 
в паркове, градини и 
детски площадки в Со-
фия е над 24 млн. лв., 
сочат данни на Сто-
лична община. „Про-
ектите за обновяване 
на Западния парк, парк 
„Заимов“ и градини-
те „Кристал“, „Свети 
Седмочисленици“ се 
изпълняват и с евро-
пейски средства по ОП 
„Региони в растеж“. 
Предоставяме на всич-
ки райони 5 млн. лв. за 
нови детски площадки. 
През последните го-
дини са обновени 80% 
от детските площадки 

в паркове и градини. 
През 2017 г. обновихме 
70 детски площадки, 
тази година ще са 130, 
като за тези инвести-
ции насочваме средства 
от продажбата на Об-
щинска банка“, обясни 
кметът Фандъкова.

По думите й, вече е в 
ход реконструкцията на 
входа на Южния парк 
откъм бул. „Гоце Дел-
чев“, а също и голяма 
част от алейната мре-
жа. През последните 
години бяха обновени 
и другите три входа на 
парка. Проектът ще се 
изпълнява на два ета-

па, като се очаква ре-
монтите да приключат 
в края на септември. 
Това стана ясно след 
проверка на обекта на 
Йорданка Фандъкова, 
извършена заедно с 
кмета на район „Три-
адица“ инж. Николай 
Терзиев и директора 
на „Зелени системи“ на 
Столична община Ди-
митър Данчев.

На първия етап на 
входа, който в момента 
се ремонтира отново, 
се полагат гранитната 

настилка и паветата на 
местата, където няма, 
изгражда се осветление, 
прави се и видеонаблю-
дение. Във втория етап 
ще се ремонтират около 
27 дка алейна мрежа ос-
новно около „Голямата 
поляна“, където се про-
веждат много спортни и 
културни събития. Ця-
лата инвестиция само 
за обновяването на част 
от Южния парк е към 2 
млн. лева.

До края на година-
та ще се работи по 15 

НА ФОКУС

Много реки преливат, тъй като не са обезопасени в проблемните участъци

Дъждовното лято активизира администрациите, спешно подготвят проекти за корекции на реки

Междувременно ста-
на ясно, че за първи път 
в София ще бъдат пус-
нати електрически ве-
лосипеди под наем. На 
председателския съвет 
към градския парламент 
е взето решение Сто-
лична община чрез про-
грама „Зелена София“ 
да стартира в партньор-
ство с други организа-
ции първата система за 
споделено ползване на 
електрически велосипе-
ди в града.

Предвижда се вело-
сипедна станция да бъде 
поставена пред Нацио-
налния исторически му-
зей, така че най-старият 

природен парк на Балка-
ните - парк Витоша, да 
е първата дестинация, 
където всеки ще може 
да се възползва от но-
вата услуга. Целта на 
проекта е да стимулира 
столичани към по-еко-
логични и здравословни 
начини на придвижване, 
за намаляване трафи-
ка на коли към Витоша, 
както и тестване на нуж-
дите и отношението на 
потребителите към са-
мата система. Колко ще 
струва и предвиждат ли 
се още станции, ще ста-
не ясно, след като бъде 
внесен доклад в Столич-
ния общински съвет.

След завършването 
на ремонтите в центъ-
ра всички контейнери 
по ул. „Солунска“ ще 
бъдат разположени 
подземно. Това пред-
виждат от Столична 
община и за контей-
нерите в зоните на 
ул. „Граф игнатиев“ 
и на пл. „Св. Алек-
сандър Невски“, чи-
ито основни ремонти 
започнахме тази го-
дина. Вече е възста-
новено движението 
по ул. „Солунска“ в 
участъка от бул. „Ви-
тоша“ до ул. „Ангел 
Кънчев“. 

Ремонтът  на  ул .  
„Граф игнатиев“ и зо-
ната около него е един 
от  най-големите и 
тежки обекти за това 
лято, който създава 
големи затруднения 
на хората. Общото из-
пълнение на работите 
по реконструкцията 
надвишава 20%, като 
са изпълнени по-голя-
мата част от подзем-
ните комуникации.

Столичният кмет 
Йорданка Фандъко-
ва предупреди отно-
во, че по договор за 
качеството на рабо-
та са предвидени се-

Пускат електрически велосипеди под наем
Всички контейнери за отпадъци 
по „Солунска“ стават подземни

Има опасност от срутване на моста над р. Чая при Катуница

Предвидени са над 24 млн. лв. за паркове, градини и детски площадки в София

Освен в прочистване на водни корита Столична община инвестира и в изграждане на диги

ЕКО

ГРАДСКА СРЕДА

По примера на повечето европейски столици придвижването в парк Витоша в Со-
фия ще става и с електровелосипеди

Кметът Фандъкова провери и работата по обновяването на част от Южния парк

Придошлите реки на Чая заляха пътя и подкопаха основите на моста
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дъкова припомни, че 
извън урбанизираната 
територия на общината 
участъците от реките 
се поддържат от „На-
поителни системи“. От 

държавната фирма в 
последните 2 години 
са инвестирали в под-
дръжка на участъци, 
за които преди общи-
ната е имала сериозни 

проблеми. Столичният 
кмет припомни, че от 
„Напоителни системи“ 
през 2018 г. ще инвес-
тират близо 1 млн. лв. 
за поддръжка на реч-

ните корита в районите 
„Кремиковци“ и „Нови 
искър“.

Още по темата на 
стр. 15

настилка и паветата на 
местата, където няма, 
изгражда се осветление, 
прави се и видеонаблю-
дение. Във втория етап 
ще се ремонтират около 
27 дка алейна мрежа ос-
новно около „Голямата 
поляна“, където се про-
веждат много спортни и 
културни събития. Ця-
лата инвестиция само 
за обновяването на част 
от Южния парк е към 2 
млн. лева.

До края на година-
та ще се работи по 15 

обекта, като вече се 
изпълняват 5 от тях. 
Освен в Южния парк 
започнаха ремонтите 
и в Западен парк, и по 
първия етап от парк 
„Въртопо“  в  район 
„Младост“, градините 
„Кристал“ и „Св. Кли-
мент Охридски“, както 
и градина „Княжево“. 
Предстои да започне 
работа и на градина-
та срещу Софийската 
математическа гимна-
зия на кръстовището на 
бул. „В. Левски“ и ул. 

„искър“, парк „Заи-
мов“, градината при 
храма „Св. Седмочи-
сленици“, градина-
та пред Двореца на 
децата, за която има 
становище на област-
ния управител. Ще се 
обновяват също така 
и парк „Дружба“, гра-
дина „Черковна“, вто-
ри етап на Северен 
парк, втори етап от 
парк „Възраждане“, а 
в Борисовата градина 
ще се прави нов роза-
риум.

По ремонтирания участък от Боянска река е възстановена каменната облицовка на 
коритото и са монтирани предпазни парапети

Дъждовното лято активизира администрациите, спешно подготвят проекти за корекции на реки

Ремонтът  на  ул .  
„Граф игнатиев“ и зо-
ната около него е един 
от  най-големите и 
тежки обекти за това 
лято, който създава 
големи затруднения 
на хората. Общото из-
пълнение на работите 
по реконструкцията 
надвишава 20%, като 
са изпълнени по-голя-
мата част от подзем-
ните комуникации.

Столичният кмет 
Йорданка Фандъко-
ва предупреди отно-
во, че по договор за 
качеството на рабо-
та са предвидени се-

риозни санкции. „До 
завършването на ре-
монта на зоната около 
ул. „Граф игнатиев“ 
се задържа 600 хил. 
лв. гаранция за добро 
изпълнение. При не-
спазване на срока за 
завършване на обек-
та неустойката е 240 
хил. лв. за всеки ден 
просрочие. При нека-
чествено изпълнение 
се налага санкция от 
1,2 млн. лв. С парите 
на софиянци няма да 
бъде платено за не-
качествено свършена 
работа", категорична 
е Фандъкова.

Пороите от послед-
ните дни нанесоха се-
риозни поражения в со-
фийското село Герман. 
Там няма канализация 

и всеки по-сериозен 
дъжд изправя местните 
хора на нокти. Жите-
лите многократно са 
сигнализирали за ще-

тите, които понасят от 
липсата на водопро-
водна мрежа, но въ-
преки подписките им, 
инженерното решение 

на проблема се бави, 
сигнализира кметицата 
на селото Маргарита 
Станкова.

В селото живеят око-
ло 2300 души. и въ-
преки че населеното 
място се намира едва 
на 15 км от София, 
инфраструктурата е в 
критично състояние. 
Огромни дупки зеят по 
улиците, край банкети-
те са струпани купчини 
с боклуци, а след всеки 
по-обилен дъжд къщи-
те на хората се навод-
няват. Предпроектните 
проучвания за изграж-
дане на канализация 
в селото са започнали 
отдавна, има изработен 
и проект, но и до днес 
работа по него така и 
не е започнала. 

Съще ствува опас -
ност от срутване на 
мо ста над река Чая 
при  Катуница  след 
зачестилите порои и 
наводнения това лято. 
За проблема алармира 
зам.-кметът на общи-
ната Петър Георгиев. В 
община Садово изчис-
ляват щетите по инфра-
структурата, нанесени 
след обилните валежи.

„Поражения има по 
общинския път, който 
свързва село Катуни-
ца с главния път Е-80. 
В лошо състояние е и 
мостът над река Чая 
при Катуница“, отчи-
тат от администраци-

ята. изчисленията на 
щетите са подадени в 
Комисията по бедствия 
и аварии с искане на 
средства за възстано-
вяването им. По думи-
те на Петър Георгиев, 
по пътя има разрушена 
асфалтова настилка, а 
мостът е в опасно със-
тояние. „Още преди 
това наводнение пода-
ваме сигнали, тъй като 
има опасност съоръже-
нието да се срути“, каза 
зам.-кметът.

Хората от района са 
прите снени,  защото 
по него минава целият 
трафик от големи ка-
миони, които возят ма-

териали за Спиртната 
фабрика и Фабриката 
за череши в града. От 
община Садово се на-
дяват този път да бъде 
обърнато по-специално 
внимание на техните 
сигнали и да бъде оси-
гурено съфинансиране 
за цялостно решаване 
на проблема с инфра-
структурата в района.

Всички контейнери за отпадъци 
по „Солунска“ стават подземни

Село Герман бедства заради липса на канализация

Има опасност от срутване на моста над р. Чая при Катуница

Предвидени са над 24 млн. лв. за паркове, градини и детски площадки в София

Освен в прочистване на водни корита Столична община инвестира и в изграждане на диги

ГРАДСКА СРЕДА

Част от шахтите под земята за контейнерите за смет са 
почти готови 

Придошлите реки на Чая заляха пътя и подкопаха основите на моста

При всеки по-сериозен дъжд улиците, къщите и дворовете на хората от с. Герман са 
под вода
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Разговаря  
Поли ВАСИЛЕВА

- Г-жо Петкова, Ца-
ревец е известно село в 
Северозападна Бълга-
рия. За него се говори 
като за място, където се 
е развивала българска-
та история. На какво се 
дължи това?

- Царевец е по-къс-
ното име на селото ни. 
В началото се е нари-
чало Влашко село, тъй 
като всяко лято овчар 
от Влашко преминавал 
Дунава със стадото си и 
пасял овцете из нашите 
планини. Селото се е на-
мирало на границата на 
Цар Шишмановото цар-
ство. То обаче не е било 
владение на иван Сраци-
мир и неговото Видин-
ско царство, а на Тър-
новското. Премествано е 
заради чума на различ-
ни места, но все в тази 
околност. Много рано 
- през XIII век, в него 
била изградена църква-
та „Свети Никола“. При 
нахлуването на турците 
тя била поругана, но не 
била разрушена. Пора-
ди факта, че е иззидана 
от камък с ширина на 
стените близо метър, е 
оцеляла до наши дни. 
Станала е известна с по-
ругаването на светци-
те, изписани по стените. 
Очите им били избоде-
ни, а местните христия-
ни запълнили дупките с 
восък. Много години по-
късно при реставрация 
бил открит още восък в 
някои от очите на обра-
зите. интересно е и това, 
че в сцената с Тайната 
вечеря от двете страни 
на исус са изрисувани 
ангели. има запазени 
книги и преписки, които 
говорят, че в тази църква 
е кипял живот през 1756 
г. Свещеник ходил на 
кон до Русия, за да до-
несе 12 църковни книги, 

които се пазят и до днес. 
Любопитен е и фактът, 
че по време на голяма 
чумна епидемия той про-
дължил служението си 
в близка скална пещера. 
Църковни историци оп-
ределят храма ни като 
най-стар на Балканите. 
Това също поражда ин-
терес към него.

-  Действаща ли е 
църквата днес?

- Не, защото е много 
стара, но и защото моите 
съселяни са изградили 
до нея друга - „Свети 
Димитър“. Празниците 
ни започват от по-нова-
та, строена 1882-1883 
г. Аз държа ключа на 
старата. Получих го от 
моя предшественик, той 
- от своя, и т.н. Никой не 
може да каже откога този 
метален ключ, изкован 
саморъчно, съществува 
и се предава от кмет на 
кмет, за да го пази него 
и храма.

- Кога я отключвате?
- През последните го-

дини често. идват хора 
от близо и далеч - и вяр-
ващи, и историци, и лю-
бопитни, които искат да 
видят един стар храм със 
странни стенописи. има-
ме и запазени надгробни 
паметници, които са от 
1700 г. Според специа-
листи някои са шедьоври 
на каменната пластика. 
Над входа на църква-
та има надпис „1747“. 
Вероятно тогава е била 
ремонтирана и достро-
явана за последен път. 
През 1965 г. църквата е 
обявена за паметник на 
културата.

- Тя може и днес да 
„работи“ за  селото.  
Правите ли нещо за 
това?

- Да, тя може да се 
превърне в спирка от 
туристически маршрут. 
и то не само религио-
зен, но и културен. Все 
пак това е най-старата 
църква на Балканския 

полуостров. иконоста-
сът й е каменен, нещо, 
характерно само за пър-
вите църкви. Църковното 
настоятелство е разрабо-
тило проект за обновле-
нието й. Предвижда се 
да се ремонтира покри-
вът, който е от плочи, да 
се направи нещо срещу 
влагата, да се изгради 
ограда, да се облагороди 
мястото около нея. Про-
ектът е внесен и чака 
одобрение от Програ-
мата за развитие на сел-
ските райони по мярката 
за ремонти на културни 
обекти. Но Царевец има 
и други обекти, които 
може да го направят ту-
ристическа дестинация. 

Става въпрос за близ-
ките пещери, в които 
има интересни надпи-
си. До тях води римски 
път. Сега той е обрасъл 
с растителност и е не-
проходим. Но може да се 
превърне в удобна еко-
пътека - с табели, бесед-
ки. Това планираме да 
направим заедно с общи-
ната в Мездра.

- Какво друго прави-
те в Царевец - улици, 
детски площадки, иг-
рища?

- В Царевец живеят 
330 души. Лятото ста-
ват повече, но постоянно 
сме толкова. имаме и 
млади хора, които оба-
че не намират препита-
ние в селото и пътуват 
до Мездра. Общински-
ят център е само на 7 
км. Виждам, че младите 
хора искат да остават 
в родните си къщи, но 
са принудени да търсят 
работа на други места. 
По програмата на об-
щината за малки мест-
ни инициативи успяхме 
да обновим една зала за 
тържества, която е за-
лепена до сградата на 
кметството. Сега в нея 
се събираме по всякакви 
поводи. Миналата годи-
на асфалтирахме една 
улица - основната, тази 
година по плана на об-
щината асфалт ще бъде 

положен по още една. 
Разработили сме проект 
за изграждане на спорт-
на площадка - с футбол-
но и волейболно игрище. 
С него кандидатстваме 
за финансиране от об-
щината. Резултатът ще 
стане известен в края на 
август. За такива малки 
обекти общината отпус-
ка по 5000 лв. имаме и 
хубава сграда на основ-
ното ни училище. То е 
закрито преди повече от 
10 години, но зданието 
е запазено. Може да се 
използва за комплекс за 
деца, възрастни, за сто-
пански цели. Но не мо-
жем да намерим купувач.

- Каква работа все 
пак може да се намери 
в селото?

- Не е богат изборът. 
имаме земеделска коо-
перация, която дава се-
зонна работа на много 
хора. имаме биогазге-
нератор, който е част-
на инвестиция. Наети са 
около 10 души. имаме 
и фирма за дърводобив, 
където също са наети 
наши хора. Всичко това 
ни спасява, безработица-
та в селото не е голяма.

- Имате ли лекар, пъ-
тища, магазини?

- имаме всичко това. 
До Мездра пътят е хубав 
и удобен, а лекар идва 
три пъти в седмицата 

- понеделник, сряда и 
петък.  Организираме 
безплатни прегледи на 
специалисти от софий-
ски болници. Миналата 
година лекари от Алек-
сандровска болница пре-
гледаха почти всички 
жители. Този месец кар-
диолог от Плевен напра-
ви същото. В Царевец 
идват младежи добро-
волци. Тази инициатива 
пък е по един проект за 
Северозапада. През ля-
тото гостите ни цепят 
дърва, чистят от буре-
ни дворовете на старите 
хора, които си нямат ни-
кого. Те оживяват селото 
ни - помагат ни, а от нас 
научават много за сел-
ския бит и живот.

- Какво събитие ви 
предстои наскоро?

- Традиционният съ-
бор „Белокаменница“. 
П о с в е щ а в а м е  го  н а 
фолклора и на камено-
делеца. Покрай камъка, 
който ни заобикаля, при 
нас е развито каменодел-
ството. Миналата година 
посрещнахме над 400 
певци и танцьори от ця-
лата страна. Тази година 
очакваме повече. Събо-
рът ще се състои в края 
на август.  Ако някой 
иска да види старата ни 
църква и да се наслади 
на автентичен фолклор, е 
добре дошъл при нас.

РЕГиОНи

Николай АНТОНОВ

До 20 юли трябва 
да приключат архео-
логическите проучва-
ния на участъка от АМ 
„Струма“ между Благо-
евград и Крупник, съ-
общи пресцентърът на 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПи). От 
там правят това уточне-
ние по повод запитва-
ния от медии за срока 
за завършване по дого-
вор на разкопките край 
село Покровник. След 
приключване на работа-
та на археологическия 
екип експертна комисия 
към Министерството 
на културата ще издаде 
протокол за бъдещите 
действия относно ар-
хеологическия обект. 
На 5 май бе спряно из-
пълнението на всички 
видове строително-мон-
тажни работи в отсечка 

с дължина около 1,9 км, 
включително и в учас-
тъка с археологическите 
проучвания. извършено 
е консервиране с би-
тумна емулсия на из-
пълнените до момента 
на спиране строителни 
работи, за да не се по-
вредят от атмосферните 
условия.

Решението дали тряб-
ва да се измества тра-

сето на автомагистрала 
„Струма“ край Покро-
вник ще бъде взето от 
експертна комисия, на-
значена от министъра 
на културата, информи-
рат от АПи. Специали-
стите ще се произнесат, 
след като завършат ар-
хеологическите проуч-
вания. Според станови-
щето на екипа археоло-
зи, което е подкрепено 

и от Националния архе-
ологически институт с 
музей при БАН, разкри-
тите до момента гроб-
ница и църква може да 
бъдат преместени от 
трасето на магистралата 
- така, както е правено и 
с други находки, откри-
ти при изграждането на 
различни инфраструк-
турни обекти, каквато е 
и световната практика.

Маргарита Петкова, кмет на с. Царевец, община Мездра:

Търсим пари за възстановяване на най старата църква на Балканите
„Свети Никола“ може да превърне селото ни в туристическа дестинация

Маргарита Петкова 
управлява с. Царевец след 
дълъг опит в селските 
кметства. Родена е и е 
израснала в Царевец, но 
28 години живее в съсед-
ното село Брусен, където 
е омъжена. Там работи 
като секретар на кмет-
ството. След това пое-
ма секретарската длъж-
ност в родното си село, 
а 4 години по-късно е из-
брана за кмет. Нищо от 
управленската дейност 
не й е чуждо, познава до 
болка и проблемите на 
своите съселяни.

Археологическите проучвания на АМ „Струма“ 
край Покровник приключват до 20 юли
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Лилия ЦВЕТАНОВА

Проливните дъждове 
в област Велико Търново 
създадоха рискова обста-
новка на жп гарата край 
с. Джулюница, община 
Горна Оряховица.

В резултат на оттича-
нето на водите частично 
бяха залети жп линията 
и около 50 м от пътя за с. 
Бряговица.

Екип на Регионална 
дирекция „Пожарна без-
опасност и защита на 
населението“ започна 
спешно отводняване в 
района на жп линията.

След инспекция на 

проблемния  участък 
областният управител 
проф. д-р Любомира По-
пова и директорът на РД 
ПБЗН комисар Красимир 
Кръстев констатираха, че 
няма опасност за главния 
път София - Варна. Не 
съществуват рискове и 
за жп трасето, тъй като 
линията, която е залята, 
не се използва. Основ-
ните коловози, които са 
в експлоатация, са доста 
по-високо. 

Въпреки това, за да се 
отводни жп линията и 
пътят за село Бряговица, 
на място пристигна спе-
циализирана техника с 
мощни помпи, осигурени 

от огнеборците. Бързата 
реакция на институци-
ите предотврати наво-
дняването на гарата край 
Джулюница, както и за-
тварянето на пътя за село 
Бряговица. 

Областният управител 
и директорът на „Пожар-
на безопасност и защита 
на населението“ напра-
виха оглед и на близкия 
до село Джулюница язо-
вир. Той е бил проверен 
през месец май и всички 
съоръжения по него от-
говарят на изисквания-
та. Наемателят трябва 
до края на този месец да 
почисти излишната рас-
тителност. 

Заради проливните дъждове частично бяха залети жп линията и участък от пътя за с. Бряговица

РЕГиОНи

Заради обилните валежи частично бе залята жп линията край Джулюница

Цвета ИВАНОВА

В Белоградчик стар-
тира ремонтът на меж-
дуселски пътища, съоб-
щиха от общината. Ще 
бъде обновен участък 
от пътя от София към 
града, както и този от 

Вещица до Белоградчик 
и Дъбравка. Пропадани-
ята и асфалтът ще бъдат 
поправени и по трасе-
то Чифлик - Праужда 
- Стакевци. Предстои 
ремонт и на най-важния 
за града път - до гара 
Орешец. 13-километро-
вото трасе е приоритет 

за Белоградчик, защото 
го свързва с влакове за 
Видин и София.

Средствата за ремон-
та на общинските пъ-
тища са в размер на 2,8 
млн. лв. Те са осигу-
рени с проект на об-
щината от европейски 
фонд чрез Програмата 

за развитие на селските 
райони.

С евросредства за-
почват ремонти и в гра-
да. Ще се обновят цен-
тралният площад „Въз-
раждане“ и главният 
булевард „Съединение“. 
Ще бъде подменена на-
стилката и на 12 улици. 

Поли ВАСИЛЕВА

О б щ и н ат а  в  Лом 
започна ремонт на 12 
улици в града, съобщи 
кметът Пенка Пенкова. 
За дейностите са пред-
видени1 млн. лв., осигу-
рени от местни приходи 
и държавния бюджет. 
Отделяме максимално 
възможното от бюджета 
си, за да обновим ули-
ците, които са в лошо 
състояние от години, 
обясни кметът.

До края на лятото ще 
бъдат реновирани ули-
ците „Цар Шишман“, 
„Кубадин“, „Веслец“, 

„Петър Берковски“,  
„Борил“, „Димитър Ги-
нин“, „Хан Кубрат“, 
„Цар Асен“, „Ком“ и 
„Хан Кубрат“. По тях 
вече са подменени во-
допроводите, предстои 
това да бъде направено 
и по още две улици, ко-
ито след това също ще 
бъдат асфалтирани.

В ремонтите са зало-
жени корекция на път-
ните легла с фракция, 
поставяне на бордюри 
и полагане на асфалт 
на платната. Строител-
ните работи ще бъдат 
извършени от фирма 
„Пътинженеринг - М“ 
АД. 

Цвета ИВАНОВА

Започна асфалтира-
не на пространството 
около новите детска 
площадка и футболно 
игрище в жилищния 
комплекс „Строител“, 
съобщиха от община-
та във Видин. Съоръ-
женията бяха открити 
преди месец от кмета 
Огнян Ценков, който 
обеща съседното прос-
транство също да бъде 
благоустроено. Асфал-
тирането ще приключи 
за няколко дни и така 
градоначалникът ще 
изпълни дадената си 
дума. 

Върху терен на ста-
ра постройка общината 
изгради кът за спорт 
и игра на открито за 
децата и жителите на 
квартала. Площадка-

та е с нови, модерни и 
безопасни съоръжения. 
Футболното игрище е 
с безопасна настилка 
и телена ограда. Сред-
ствата са осигурени от 

общината и от строи-
телния предприемач 
Владимир Велков,  а 
дейностите - от стро-
ителната група на об-
щината и живеещите в 
„Строител“. Площадка-
та и игрището, а сега и 
околното асфалтиране 
се реализират по про-
грамата на общината 
„Малки инициативи“. 
По нея се финанси-
рат квартални и сел-
ски малки обекти на 
стойност до 2000 лв. 
На някои места като в 
„Строител“ дарители 
и граждани увеличават 
сумата, като предоста-
вят и лични средства за 
обекта.

Цвета ИВАНОВА

Село Бързия е най-
чистото място в общи-
на Берковица, съобщи 
кметът Милчо Доцов. 
Това сочат резултатите 
от обявения през април 
конкурс за най-подре-
дено и привлекателно 
населено място. Бързия 
изпреварва останали-
те 16 села по чистота 
на улици и тротоари, 
състояние на зелените 

площи и на площадките 
с контейнерите за смет, 
липсата на замърсени 
терени и локални не-
регламентирани смети-
ща. От април до сега 
селото е приведено в 
привлекателен и уютен 
вид. 

Бързия получи 200 
лв. за почерпка и 600 
лв. за облагородяване 
на любимото място на 
жителите му.

Подгласници на Бър-
зия станаха селата Бис-

трилица и Котеновци. 
Те получиха по 100 лв. 
за първенство в конкур-
са и по 500 и 400 лв. за 
малко благоустройство.

Общината даде и две 
поощрителни награди 
от по 200 лв. на селата 
Гаганица и Лесковец.

Конкурсът за най-
чисто населено място е 
една полезна инициати-
ва на общината, която 
помага за поддържане 
на приветливия вид на 
селата ни, каза кметът. 

ИНФРАСТРУКТУРА

Бързия заслужи приза „Най–чисто село“ в община Берковица

Белоградчик ремонтира междуселски шосета Общината в Лом кърпи 12 улици

Спортен кът във видинския квартал „Строител“ вече с асфалт

Спасиха гарата край Джулюница от наводняване
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„ Кс е л а  Б ъ л г а р и я “ 
предлага разнообразие 
от готови архитектурни 
проекти на еднофамил-
ни къщи, между които 
всеки може да избере 
най-подходящата за себе 

си и своето семейство. 
Проектите са на 5 мо-
дела къщи с различен 
дизайн, но обединени от 
общите им предимства, 
а именно - съчетание 
между изключително 

високо качество, уют и 
функционално разпре-
деление.

Проектите са разра-
ботени от водещи ар-
хитектурни бюра по 
най-високи строителни 

стандарти и същевре-
менно са на атрактивни 
цени. Къщите са изцяло 
проектирани със сис-
тема за еднофамилни 
къщи YTONG. именно 
продуктите на YTONG 
позволяват създаването 
на дом с модерен дизайн 
и практично разпреде-
ление, чието изпълне-
ние се осъществява за 
много по-кратко време 
от обичайното. Клетъч-
ният бетон YTONG е 
екологичен материал, 
произведен от естестве-
ни суровини. изграж-
дайки дом с блокове от 

клетъчен бетон YTONG, 
се постига висока енер-
гийна ефективност, за-
щита от пожар и здра-
вословен микроклимат в 
помещенията. Комфор-
тът и спокойствието са 
гарантирани, а възвръ-
щаемостта на вложените 
средства е сигурна, за-
щото клетъчният бетон 
YTONG не старее и не 
променя качествата си с 
годините.

А Л Ф А ,  А С Т -
РА, ВЕГА, ПРиМА и 
СиГМА са къщи като от 
мечтите, за които „Ксе-
ла България“ предлага 

възможност да бъдат ре-
алност. Петте архите-
ктурни проекта предста-
вят разнообразни вари-
анти на практичния дом. 
Сред тях има подходящи 
както за любителите на 
класическия и семпъл 
стил, така и за почита-
телите на по-модерния 
и съвременен дизайн. 
Екипът от специалисти 
е разработил архите-
ктурните проекти така, 
че всеки човек да може 
да намери най-подхо-
дящата къща сред тях 
спрямо своите предпо-
читания и изисквания.

ПРОФЕСиОНАЛиСТиТЕ

„Ксела България“ предлага готови архитектурни проекти 
с отлично качество и функционално разпределение

Къщи от мечтите   достъпни за всеки

„Ксела България’’ е на бъл-
гарския пазар близо четвърт 
век. Компанията е дъщерно 
дружество на Xella Baustoffe 
GmbH, водещ световен произ-
водител на строителни матери-
али като варо-силикатни тела 
за зидария SILKA, блокове от 
клетъчен бетон YTONG, ми-

нерални топлоизолационни 
плочи Multipor и много дру-
ги. Приоритетните направле-
ния, в които „Ксела“ работи, 
са енергийната ефективност, 
опазването на околната среда 
и създаването на сгради, които 
осигуряват високо качество на 
живот.

ЗА „КСЕлА БълГАРИЯ“

Къща АЛФА

Къща АСТРА Къща ВЕГА

Къща ПРИМА Къща СИГМА



бр. 25 (1233), 16 - 22 юли 2018 г.

17

Николай АНТОНОВ

След години чакане 
в Петрич ще започне 
строителството на град-
ския парк, информира-

ха от общинската уп-
рава. Кметът Димитър 
Бръчков обяви, че про-
блемите със съседните 
имоти са преодолени. 
В единия случай с имо-
та на бившето танково 
поделение, който ста-
на частна собственост 
при предишното упра-
вление, вече е приклю-
чена процедурата по 
преотреждане. Същата 
процедура върви и за 
другия съседен имот, 
този на Граничното по-
лицейско управление 
(ГПУ) - Петрич. Трети-
ят имот, който е на Ми-
нистерството на пра-
восъдието, с площ от 7 
дка, има положително 
решение да бъде при-
добит в собственост на 
община Петрич и по-
късно също преотреден. 

За терена от близо 

54 дка, предназначен 
за градски парк и при-
добит безвъзмездно в 
собственост на община-
та, вече е налице и раз-
решително за строеж, 
респективно започва 

изпълнението на СМР 
по проекта. „Това е го-
лямата новина - след 
години на очакване, 
съдебни саги и извър-
вяване на процедури в 
Петрич започва изграж-
дането на парк. имаме 
и избран изпълнител - 
фирма „Обединение БГ 

- КО - Петрич ДЗЗД“, 
обобщи кметът Дими-
тър Бръчков. В начало-
то на юли градоначал-
никът внесе до Общин-
ския съвет и искане за 
авансово плащане по 

договора за финансира-
не на парка. 

Кметът припомни, че 
през април миналата 
година Министерството 
на регионалното разви-
тие и благоустройство-
то одобри проектното 
предложение на общи-
на Петрич за изгражда-

нето на градски парк. 
Финансирането идва по 
ОП „Региони в растеж“ 
за периода 2014-2020 
г. Общата прогнозна 
стойност на финанси-
рането по проекта е в 
размер на 3 726 000 лв. 
без ДДС, които са 100% 
безвъзмездна финан-
сова помощ. „Смея да 
твърдя, че поправихме 
всички допуснати греш-

ки преди нас и спази-
хме процедурата, за да 
няма спънки пред този 
проект, касаещ град-
ската инфраструктура“, 
подчерта кметът. Той 
допълни, че комплексно 
визията в този район 
на града се допълва и 
с реновираната спорт-
на зала, придобита от 
общината, която е на-
път да се завърши със 

собствени средства. 
Проектното предложе-
ние за градски парк е 
част от инвестицион-
ната програма за изпъл-
нение на интегрирания 
план за градско възста-
новяване и развитие на 
община Петрич за пе-
риода 2014-2020 г. Сега 
предстои насрочването 
и на първа копка за този 
стратегически обект.

ЛАНДШАФТ
СлЕД ГОДИНИ чАКАНЕ

Започва строителството на градски парк в Петрич
Проектът е на стойност 3 726 000 лв. и се финансира по ОП „Региони в растеж“

Всяка година Япон-
скат а  федерация  на 
ландшафтните предпри-
емачи е домакин на кон-
курса Kei Truck Garden - 
едно нестандартно със-
тезание, което превръща 
каросериите на малки 
камиони в подвижни 
градини.

интересните проек-
ти на нестандартното 
място подчертават ха-
рактерната красота на 
японската градина и 
внасят свежест и в най-
урбанизираните град-
ски райони. Зеленина, 
цветя, камъчета, водни 

тела... пъстрота, събра-
на на една съвсем малка 
платформа. А най-хуба-
вото е, че част от тези 

оазиси на колела дори 
са оборудвани с масич-
ки за кафе и места за 
релакс.

НЕСТАНДАРТНО

Японски градини на колела
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Безвъзмездната фи-
нансова помощ по про-
екта DESIREE Gas се 
увеличава от 20 на 30 
процента от разходите 
за газификация на жи-
лището. Това съобщиха 
от компанията „Овер-
газ“. Програмата цели 
да стимулира развитие-

то на битовата газифи-
кация у нас, като оси-
гури част от необходи-
мото финансиране, за 
да се заменят ниско-
ефективните енерго-
източници с природен 
газ. Кандидатите по 
проекта вече ще полу-
чават и допълнително 
финансиране в размер 
на 100% от цената за 
присъединяване.

изчисленията со -
чат, че благодарение 
на промените средният 
размер на финансовата 
помощ ще се увеличи 
от 914 на 1744 лева, 
информират от „Овер-
газ“. Това означава, че 
клиентите, които искат 
да се газифицират, ще 
могат да се възполз-
ват от почти два пъти 
по-голяма финансова 
помощ от досегашната. 
Срокът на програмата 
също се променя, като 
се удължава до 2020 
година. А всички по-
требители, присъеди-
нени преди промените, 
ще получат възмож-
ност за допълнително 
финансиране в размер 
на разликата между 
средствата при старите 
и при новите условия. 
От старта на DESIREE 
G a s  к л и е н т и т е  н а 
„Овергаз Мрежи“, ко-
ито са се възползвали 
от програмата, са близо 
2000.

Новите условия на 
проекта бяха предста-
вени на  Годишната 
асамблея на донори-
те на Международен 
фонд „Козлодуй“ през 
декември 2017 г., като 

предложенията за про-
мени бяха защитени 
с активното участие 
на представители на 
„Овергаз Мрежи“, при-
помнят от газоразпре-
делителното друже-
ство. Сериозна пред-
поставка за по-добрите 
условия за финансира-
не е и значително улес-
нената процедура за 
кандидатстване от сре-
дата на 2017 г. отново 
благодарение на пред-
ложенията и усилията 
на експертите от Бъл-
гарска асоциация при-
роден газ и „Овергаз 
Мрежи“. Отпадането 
на излишна документа-
ция повиши интереса 
на потенциалните кли-
енти към програмата. 
Заявлението за канди-
датстване се съкрати 
и опрости, намали се 
срокът за разглеждане 
и одобрение на мол-
бите, както и на броя 
на образците, посоч-
ват още от компанията. 
Отпадна и изискване-
то документите да се 
изготвят и на англий-
ски език.  Допълни-
телните споразумения 
за новите условия по 
DESIREE Gas между 
газоразпределителните 
дружества и Минис-
терството на енерге-
тиката бяха подписа-
ни в присъствието на 
ре сорния министър 
Теменужка Петкова 
и на ръководителя на 
Международен фонд 
„Козлодуй“ от Евро-
пейската банка за въз-
становяване и развитие 
Валентин Шайдер. 

Ръководителят на проекта DESIREE Gas в ШОвергаз МрежиШ Пламен Михайлов прие 
документа от енергийния министър Теменужка Петкова

Повече от 20 нови ин-
вестиционни заявления 
са подадени към „Наци-
онална компания индус-
триални зони“ (НКиЗ) 
ЕАД. Това обяви изпъл-
нителният директор на 
дружеството Антоанета 
Барес, според която на-
меренията са насочени 
основно към икономи-
ческа зона София - Бо-
журище. От началото на 
тази година се наблюда-
ва интерес и към Видин 
и Русе.

Важен фактор при из-
бора на инвестиционна 
среда, освен местополо-

жението и инфраструк-
турата, е наличието на 
работна ръка. В тази 
връзка НКиЗ работи ак-
тивно с университетите. 
„След подписаните вече 
близо десет меморанду-
ма за сътрудничество с 
висши учебни заведения 
предстои разширяване 
на сътрудничеството с 
морските университети 
и с този във Велико Тър-
ново, а в близко бъде-
ще и с професионалните 
гимназии“, каза Барес.

Компанията вече ра-
боти и по десетия про-
ект в портфолиото си 

-  индустриална зона 
Кърджали, с обща площ 
близо 95 декара. От фев-
руари НКиЗ си сътруд-
ничи и с община Стара 
Загора. Местната власт 
там предлага за индус-
триални цели атракти-
вен терен от 115 декара, 
разположен до магис-
тралата.

„Работи се изключи-
телно интензивно с об-
щинските администра-
ции, с които подписваме 
меморандуми, и те пре-
доставят информация 
за индустриални терени 
на своя територия“, каза 

Барес. Тя добави, че е 
отправена покана към 
световния автомобилен 

производител „Хюндай“ 
да реализира проект в 
България - предложени-

ят за това терен е на ле-
тището в Равнец, близо 
до Бургас.

иКОНОМиКА

Основният интерес е насочен към базата София !  Божурище

Над 20 инвестиционни заявления подадени към 
„Индустриални зони“

Финансовата помощ по програмата за 
газификация на жилища скача двойно

От началото на тази година нараства инвеститорският интерес и към индустриалните 
зони във Видин и Русе 
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Аварийна ситуация в 
Пречиствателната стан-
ция за отпадни води на 
Кърджали заплашва гра-
да и региона със сериоз-
ни екологични последи-
ци. 

Три от шестте уско-
рителя на съоръжението 
не работят заради повре-
да, а в условията на ва-
лежи и високи входни 
нива на водата станцията 
функционира само с един 
биобасейн и всеки мо-
мент може напълно да 
излезе от строя. За това 
предупреди директорът 
на ВиК дружеството инж. 
Славчо Славков на среща 
с областния управител 

Никола Чанев и фирмите 
- изпълнители на проекта 
за воден цикъл.

Собственик на съоръ-
жението е община Кър-
джали, а повече от две 
години за експлоатацията 
му отговаря операторът 
ВиК. Според директо-
ра на водното дружество 
въпросът е бил поста-
вян на няколко пъти пред 
местната власт и фир-
мата, която е доставила 
оборудването. Резултати 
до момента обаче нямало.

Оборудването е произ-
ведено от немската фир-
ма „инвент АГ“, която 
твърди, че гаранционни-
ят срок на машините е 

изтекъл и ускорителите 
могат да бъдат подмене-
ни срещу заплащане. Це-
ната на един ускорител е  
60 000 лева, а операто-
рът на „Водния цикъл“ на 
Кърджали не разполага с 
толкова пари. 

Областният управител 
се надява на бързо реше-
ние на проблема, което да 
предотврати спирането на 
пречиствателната стан-
ция. Той настоява всяка 
от страните по договора 
да спази поетите ангажи-
менти съгласно българ-
ското законодателство. В 
противен случай, по ду-
мите му, спорът може да 
бъде стигне до съда.

Пречиствателната станция на Кърджали аварира
Съоръжението функционира само с един биобасейн и всеки момент може да излезе от строя, предупреждават експерти

Жителите и гостите на 
Бургас имат възможност 
и това лято да посетят 
Фестивала на пясъчните 
фигури. След като заради 
лоши метеорологични 
условия откриването на 
събитието беше отложе-
но два пъти, организато-
рите решиха - експози-
цията на открито е факт 
из пясъчното градче без-
платно.

Въпреки честите ва-
лежи напоследък фигу-
рите в пясъчното градче 
са в отлично състояние. 
Те се извайват от пясък 
със специални примеси, 
който ги прави изклю-
чително здрави и устой-
чиви. Дребни камъчета 
са насипани по алеите 
около фигурите, за да 
бъдат те достъпи за по-
сетителите.

Тази година двадесет и 
двама творци от Австра-
лия, Турция, Украйна, 
Германия, Полша, Ру-
сия, Чехия и България 
работиха по атрактив-
ната тема „Митове и чу-
довища“. Още на входа 
на експозицията гостите 
се изправят пред двете 
кули от Толкиновата сага 
„Властелинът на пръс-
тените“ - Ортанк в Ай-

сенгард (обиталище на 
магьосника Саруман) и 
Барад-Дур, от чийто връх 
гледа неспящото око на 

Саурон.
Във фестивалната зона 

са изваяни още горгоната 
Медуза, страшен циклоп, 

чудовището от Лох Нес 
и още много странни, 
магични и фантастични 
същества.

Пясъчни чудовища и митични герои 
посрещат гости на плажа в Бургас

Продължение от стр.6

- Доц. Иванов, про-
дължа- Доц. Иванов, 
продължава ли да е ви-
сок интересът към спе-
циалностите, застъпени 
сега в УАСГ? Коя от тях 
е най-търсена?

- интересът към ви-
сшето образование в 
страната е един безспо-
рен факт. Но особено 
важен е въпросът за не-
говото реално настояще 
и перспективно бъдеще. 
Няколко основни фактора 
влияят върху състояние-
то на висшето образова-
ние у нас: демографската 
криза, неконтролирано 

увеличаване на броя на 
висшите училища без 
сигурна гаранция за ка-
чеството на обучение-
то, възможността да се 
откриват конюнктурно 
актуални специалности, 
които привличат студен-
ти, но не предлагат ясна и 
стратегически обоснова-
на визия за професионал-
ното им бъдеще; силно 
заниженият интерес към 
класическото инженерно-
техническо висше обра-
зование най-вече пора-
ди високите изисквания 
за качество в процеса на 
обучение, огромните от-
говорности при професи-
оналната реализация, а и 

не особено атрактивното 
финансово възнагражде-
ние на специалистите в 
тази сфера.

В резултат и ние из-
питваме известни затруд-
нения при някои спе-
циалности, въпреки че 
практиката показва един 
сравнително устойчив 
брой кандидати-студенти. 
Най-малко проблеми в 
това отношение имаме в 
Архитектурния, Строи-
телния и Геодезическия 
факултет.  Безспорно 
трайно се запазва инте-
ресът към Архитектурния 
факултет. Разбира се, на 
фона на устойчиво заяве-
ния интерес към специал-

ността е необходимо ре-
шително модернизиране, 
обновяване, бих казал, и 
европеизиране не само 
на образованието по ар-
хитектура, но и на всички 
специалности в УАСГ, 
което е сериозната цел и 
амбиция на ръководство-
то на университета.

В България има три ре-
гулирани професии - ме-
дицинската, юридическа-
та и архитектурно-стро-
ителната. Първите две се 
занимават с проблеми-
те на хората - съответно 
здравните и междулично-
стните. Нашата професия 
изгражда техните мечти. 
Всички ние - ръководство 

на УАСГ и преподава-
телският състав, имаме 
мечта - за един по-добър 
материален свят, създа-
ван от ерудирани, инте-
лигентни, образовани, 
професионално подготве-
ни наши възпитаници и 
полагаме огромни усилия 
за това.

- Каква според Вас 
трябва да бъде връзката 
между бизнеса и висше-
то образование?

- Особено важно за нас 
е обвързването на дока-
зания образователен, на-
учноизследователски и 
творческо-проектантски 
капацитет на университе-
та с пазара на труда, с ак-

туалните потребности на 
съвременния български 
бизнес. В това направле-
ние през изминалите 2 го-
дини и половина от упра-
вленския ни мандат уста-
новихме активен диалог 
с редица професионални 
структури, потребители 
на наши кадри, като Ка-
марата на строителите в 
България, Камарата на 
архитектите в България, 
Камарата на инженерите 
в инвестиционното про-
ектиране, Направление 
„Архитектура и градоу-
стройство“ - Столична 
община, Националното 
сдружение на общините в 
Република България. 

Устройствените планове не са само цветни картинки
Доц. д-р арх. Валери Иванов, зам.-ректор по научна и приложна дейност на УАСГ:
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В Градската художествена га-
лерия в Благоевград бе открита 
изложбата „Продуктов дизайн“ 
на Филип Зеленски. В експози-
цията авторът се представя за 
първи път пред своите съграж-
дани с 21 уникални творби от 
стъкло и метал. Те са създадени 
от Зеленски и са произведени от 
студио с клонове в България и 
Гърция. Творбите са пропътува-

ли света и в момента се намират 
на шест континента - Европа, 
Африка, Северна и Южна Аме-
рика, Азия и Австралия, в лук-
созни и престижни хотели и 
ресторанти. 

Директорът на Градската ху-
дожествена галерия в Благоев-
град иван Милушев каза при 

откриването, че тук за първи път 
се представят подобни впечатля-
ващи изработки. Той поздрави 
автора и представи експозиция-
та. Филип Зеленски е продуктов 
и интериорен дизайнер почти 

20 години. Неговата креативна 
личност ясно се забелязва във 
всичките му проекти. Зелен-
ски обединява вдъхновението с 
практичността в своите проду-
кти. Репутацията му е на дизай-
нер иноватор и артист, който не 

се страхува да поема рискове и 
предизвикателства в работата 
си. Авторът признава, че музата 
му при създаване на селекти-

раните за изложбата уникални 
обекти идва от заобикалящата 
го среда - природата, архитек-
турата, музиката, изкуството и 
предмети от ежедневието.

Сред присъстващите на съби-
тието бе и известният благоев-
градски график доц. Атанас Да-
финов, преподавател в момента 
във Факултета по изкуствата 
в Югозападния университет 
„Неофит Рилски“. Той също 
заслужи думи на благодарност 
за творческото израстване на 
Филип Зеленски като негов учи-
тел по изобразително изкуство 
в Националната хуманитарна 
гимназия „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“ (бивша Солунска) в Бла-
гоевград.

иНТЕРиОР

Вдъхновение за творбите си Филип Зеленски черпи 
от природата, архитектурата, музиката и изкуството

Дизайнер показва в изложба уникални 
проекти от стъкло и метал
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В сезона на летните ваканции всеки избира дестинация с 
желанието да види, да усети и да се наслади максимално на 
красота. Където и да пътешествате, е добре да държите 
сетивата си отворени за чара на улиците в различните гра-
дове, някои от които са същинско произведение на изкуство-
то. Ето и някои от 14-те най-красиви улици в света според 
класацията на елитното архитектурно издание Architectural 
Digest. 

В КОРДОБА

Разположена 
в  андалуския 
град Кордоба, 
Calleja  de las 
F lo re s  е  тяс -
на улица,  ко-
ято се влива в 
п л о щ а д .  С ъ с 
своите  цветя 
и  бели стени 
очарователната 
испанска улица 
е много типич-
на за региона и 
вдъхва неверо-
ятна романтика. 

В БУЕНОС АЙРЕС

Многоцветните домове, които се намират в квартал „Ла Бока“ в Буенос Айрес, Аржентина, все 
още отразяват голяма част от историята на ХIX век. Когато европейските имигранти пристигат от 
италианския град Генуа, много от тях стават докери. Те започват да строят домовете си с малко 
или никакви доходи, като използват тънки листове от вълнообразен ламаринен метал от доковете, 
покрити с остатъчна боя. Когато един цвят неизбежно свърши, те просто ще използват друг. и по 
този начин се ражда колоритен квартал. 

В ШЕФШАУЕН

Улиците на град Шефшауен, 
малък град в Северозападен 
Мароко, са известни със свои-
те различни оттенъци на синьо. 
Основан през 1471 г., градът 
някога е бил използван като 
крепост за заточеници от испа-
ния. През вековете много евреи 
се преместват в Шефшауен, 
носейки със себе си древното 
убеждение, че използването 
на синя боя би напомнило на 
хората за Божията сила. За най-
ярко преживяване посетители-
те трябва да се разхождат по 
улиците като Al Hassan Onsar, 
Rue Outiwi и стръмните стъл-
би, водещи нагоре и надолу по 
улица Rue Bin Souaki. 

В АГУЕДА

П р о е к т ъ т 
Umbre l l a  Sky  
в  А г уед а  з а -
п о ч в а  п р е з 
2 0 11  г.  к а т о  
част от ежегод-
ния фе стивал 
н а  и з к у с т в а -
та Ágitagueda 
в Португалия. 
Всяко лято, ко-
гато темпера-
турите се по-
кач ват,  ш е п а 
тесни улици на 
Агуеда се отли-
чават с цветни 
чадъри, които 
осигуряват сян-
ка на пешехо-
дците. 

В КИОТО

Улицата Tetsugaku no michi се намира в японския град Киото и е дълга близо 
2 километра. Пътят, обсипан с черешови дървета, минава успоредно на канал, 
както и през храма Ginkaku-ji, който е част от световното културно наследство 
на ЮНЕСКО. Най-доброто време за посещение на Tetsugaku no michi е април, 
когато надвисналите дървета на пътеката са разцъфнали в пълния си блясък. 

ЕКСТЕРиОР

В ХЕРЕС ДЕ ЛА ФРОНТЕРА

Херес де ла Фронтера е град в испания, известен със своето изискано вино. 
Тази улица в историческия център е засенчена от гроздови листа на лозя, отглеж-
дани покрай околните стени. 

Разходка из най-красивите улици в света според 
класацията на Architectural Digest за 2018-а
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Пловдив, ул. Ш11 августШ № 5 
рекламен офис: 032/634 655, www.katrafm.com

Седмичен хороскоп за периода 16 - 22 юли

През идната седмица 
ще ви е необходимо да 
впрегнете цялата си ди-
пломатичност, за да изве-
дете плановете си до ус-
пешен край. Достатъчно 
мъдри и практични сте, 
за да знаете, че прекале-
ният натиск и инатът не 
работят, ако се стремите 
към взаимодействие с 
останалите. Забравете за 

миг баланса, който ви-
наги се стремите да по-
стигнете, и не се отчай-
вайте от бавния прогрес! 
Отдайте се на творчест-
во - седмицата е особено 
подходяща да разгърнете 
своя потенциал и да се 
изявите! През уикенда 
ще ви обземе романтика-
та. Споделете я с люби-
мите си хора!

Дипломатичност и 
романтика

Опитайте се да раз-
граничите личните дела 
от работата, особено 
при предстоящите ви 
конфиденциални раз-
говори. Заредете се с 
търпение и не настоя-
вайте да получите всич-
ко! иначе рискувате да 
загубите изцяло шанса 
за компромис по важни 
за вас въпроси. Забра-

вете за миг ината си и 
се опитайте да бъдете 
истински диалогични! 
Бавно, но сигурно пре-
минавате през период 
на промяна, в който ще 
успеете да загърбите 
старите проблеми. Оп-
итайте се да си изгра-
дите по-стабилно емо-
ционално и финансово 
положение!

Загърбвате стари 
проблеми

Още в началото на 
седмицата ще се запали 
искра на желязна не-
примиримост и пълен 
отказ от каквото и да е 
било отстъпване от же-
ланията ви. Опитайте 
се да се съсредоточите 
върху дългосрочните си 
финансови интереси. 
и все пак внимавайте! 
Прекаленият натиск в 

дадена област може да 
навреди на интересите 
ви в други важни за вас 
сфери. Ще се нуждаете 
от балансиран поглед 
върху нещата, въпреки 
усещането, че може да 
постигнете всичко. До-
мът ще бъде емоцио-
нален подслон, така че 
си почивайте при всеки 
възможен случай! 

Подхождайте 
балансирано 

Тежка седмица очаква 
тези от вас, които са свик-
нали да стъпват здраво по 
земята. Ще изпаднете в 
решителни за вас ситуа-
ции, в които обаче обсто-
ятелствата ще бъдат извън 
вашия контрол. именно 
невъзможността да вземе-
те важни решения ще ви 
напрегне. Тежат ви стари 
финансови задължения, но 

към момента няма да мо-
жете да промените нищо. 
Разчитайте на добрите 
приятели и съвети, които 
ще ви помогнат да държи-
те главата си изправена! 
Скоро отново ще сте във 
форма и отлично настро-
ение. Намерете време за 
любимите си занимания и 
оставете промените за по-
добри времена! 

Каквото и да правите, 
за да разширите шансове-
те си за успех, чувството 
за силна съпротива ще 
ви съпътства през цялата 
седмица. Не се отчайвай-
те предварително, защо-
то постоянството винаги 
дава трайни резултати! 
Амбициозни и прелива-
щи от инициативи, един-
ственото, от което се 

нуждаете, е търпение и 
вяра в себе си. Положете 
достатъчно усилия да ос-
танете във форма и успе-
хите ще последват! Сед-
мицата е подходяща да се 
отдадете на семейството 
и дома. Спокойствието, 
което те ви дават, ще ви 
бъде изключително необ-
ходимо за реализирането 
на вашите планове. 

Постоянството 
дава резултати

Пътувате щастливо в 
избраната от вас посока. 
Очакват ви нови шансове 
и щастливи мигове, така 
че затаете дъх! Ще имате 
възможност да разперите 
напълно крилете си и да 
направите онези неща, за 
които досега не сте на-
мирали време. и все пак 
внимавайте! има хора, 
които се опитват да ви 

навредят, и ще трябва да 
им посветите известно 
време. Не им позволя-
вайте да ви притискат в 
ъгъла или да ви контроли-
рат! Бъдете отговорни за 
собствената си съдба! Ще 
спечелите важен спор, ако 
добре обмислите аргу-
ментите си. Отдайте се на 
изкуството - то ще бъде 
истинска муза за вас!

Ще спечелите 
важен спор

Парите са основният 
ви приоритет в момента. 
Ще се сблъскате с из-
вестна съпротива от стра-
на на колегите си, но не 
се притеснявайте. Всичко 
ще се подреди, стига да 
им подадете ръка. Вина-
ги сте имали репутация-
та на човек, следващ не-
отклонно своя собствен 
път. Не ви харесва нито 

да ви притискат, нито да 
ви ограничават. В мо-
мента обаче се нуждаете 
от съюзници и подкрепа. 
Така че се опитайте да 
бъдете толерантни, дори 
и да не се чувствате така! 
Печалбата ще надхвърли 
както усилията, така и 
очакванията ви. Отде-
ляйте внимание на близ-
ките си хора!

Търсете 
съюзници 

Тази седмица ще бъде 
изпитание за онези Те-
лци, които са склонни 
да действат, преди да са 
помислили. Повечето 
от вас ще искат да се 
отдадат на почивка, за 
да могат отново да бъ-
дат в пълния си блясък. 
идните дни обаче ще ви 
сблъскат със ситуация, в 
която ще трябва твърдо 

да отстоявате позицията 
си, въпреки налегналата 
ви умора. Съберете сили 
за тази последна битка и 
аргументите ви ще бъ-
дат чути! Енергични и 
арогантни в битките си, 
този път ще трябва да 
разчитате повече на усе-
та и такта си. Оставете 
амбициите си за големи 
победи за по-късно. 

Копнеете за 
почивка

има моменти, в които 
единственото, което ис-
кате, е да се затворите в 
себе си и да затръшнете 
вратата под носа на дру-
гите. Забравете тази так-
тика за момента! Взаим-
ността и толерантността 
са това, което ви е необ-
ходимо, за да получите 
действително нужната 
подкрепа. Ако близките 

ви се държат уклончиво, 
ще трябва да ги убедите, 
че след като вие се оп-
итвате да се променяте, 
такова трябва да бъде 
и тяхното отношение 
към вас! Ще ви е трудно 
сами да постигнете же-
ланото. Затова забравете 
самочувствието си и се 
доверете повече на при-
ятели! 

Не се затваряйте 
в себе си 

Преминавате през пе-
риод на личностна тран-
сформация и въпреки 
многото ви приятели, ще 
трябва сами да се спра-
вяте с възникващите въ-
проси. Заредете се с опти-
мизъм, който намирате в 
излишък, и се наслажда-
вайте на философските си 
забежки! Макар и пери-
одът да е труден, винаги 

можете да го обсъдите с 
приятели, нещо, което ви-
наги ви е очаровало. До-
мът е там, където е сърце-
то на Стрелеца. Затова не 
пазете чувствата си само 
за себе си! Обърнете вни-
мание на колеги и прияте-
ли и ги допуснете до себе 
си, макар и за малко! Не 
ги карайте да се чувстват 
напълно ненужни!

Заредете се с 
оптимизъм

Всичко ще се случва 
по-лесно, ако сте адап-
тивни и към хората, с 
които общувате, и към 
случващото се около вас. 
Възможно е да се сблъс-
кате с провокации на 
работното ви място. Не 
пренебрегвайте вътреш-
ните си преживявания, 
особено ако постоянно 
се опитвате да се товари-

те с допълнителна рабо-
та или се втурвате в по-
редното приключение! 
именно сега е моментът 
да намерите време за 
уединение и за почивка. 
Периодът предразполага 
да правите по-големи 
инвестиции не само от 
ваша страна, но и в съ-
дружие с делови парт-
ньор или с близък човек. 

Успявате, ако сте 
по–адаптивни

С доста голяма ди-
намика ще напредвате 
бързо във всички ас-
пекти на живота ви. 
изключително кому-
никативни  и  ле сно  
адаптиращи се,  вие 
трудно позволявате 
да навлизат в личния 
ви параметър. Поло-
жете грижи за окол-
ните и ги убедете, че 

предпазливостта ви не 
означава безразличие! 
използвайте изобрета-
телността и такта си, 
за да накарате колеги и 
приятели да ви простят 
грешките! Очаква ви 
слънчева и изпълнена с 
приключения седмица. 
Не я пропилявайте с 
чести смени на настро-
енията! 

Напредвате с 
голяма динамикаБЛИЗНАЦИТЕЛЕЦ

Обстоятелствата 
са над васОВЕН

РАК ЛЪВ ДЕВА

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ

КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ

АСТРОЛОГ
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В портфолиото на DEKO 
professional е включена пър-
вата в България сертифици-
рана топлоизолационна сис-
тема DEKOTHERM. Тя отго-
варя на БДС EN 13499:2004, 
БДС EN 13500:2004 и ETAG 
004.

Предлаганата система за 
топлоизолация е в различ-
ни варианти на четирите 

основни типа: DEKOTHERM 
S t a n d a r t  5 ,  D E KO T H E R M 
Standart 10, DEKOTHERM MAX 
и най-новата DEKOTHERM 
MAX 15, където финишното 
покритие е DEKO professional 
Полиуретанова нано мазил-
ка с фибри. Именно тя при-
дава самопочистващ ефект 
на фасадата.

В типовете „Standart“ е из-

ползван като топлоизола-
ционен материал експан-
диран полистирен (EPS), а в 
типовете „MAX“ - минерална 
вата (MW). Препоръчваме и 
изолация за цокълната част 
от сградите на базата на 
топлоизолационен матери-
ал - екструдиран полисти-
рен (XPS), приложима към 
всички варианти на всеки от 

типовете топлоизолационна 
система DEKOTHERM. 

Широката гама предло-
жения за топлоизолиране и 
различните финишни покри-
тия (фасадна боя и пет вида 
мазилки) цели да удовлетво-
ри изискванията на клиен-
тите относно цена, качество 
и гаранция на изградената 
система.

Специално избрани-
те продукти са съчетани 
така, че максимално дъл-
го време да не се плани-
ра ремонт след това. 

При спазване на всички 
етапи от изпълнението 
на топлоизолационната 
система „Оргахим“ АД 
издава гаранция за ка-
чество до 15 години. За 
всички етапи клиентът 
може да разчита на екс-
пертното мнение на на-
шите професионалисти.

◘ Контролиране на температурата в 
помещенията през зимата и през лято-
то;

◘ Значително намаляване на разходи-
те за отопление или охлаждане;

◘ Здравословен и комфортен начин на 
живот, породен от приятния и равноме-
рен климат в помещенията;

◘ Отсъстват топлинни мостове, тъй 
като термоизолацията покрива цялата 
конструкция;

◘ Акумулиращият потенциал на сте-
ните се използва адекватно;

◘ При външна изолация точката на 
замръзване остава извън стената, без 
да се нарушават компонентите на сгра-
дата в резултат на температурните про-
мени;

◘ Не се отнема от вътрешното прос-
транство на изолираните помещения;

◘ Реновиране на фасадата и обновя-
ване на външния вид на сградата.

ПРеДИмСТВА НА ВъНШНАТА ТОПлОИЗОлАцИОННА 
СИСТемА DEKOTHERM

ЛиДЕРиТЕ

Топлоизолационна система DEKOTHERM - 
уют и комфорт, сигурна защита и ефективност 


