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Вестникът е медиен 
партньор на Камарата 

на архитектите 
в България

ПО СТРАНИЦИТЕ

ТЕМА НА БРОЯ                на стр. 4-5

ИНТЕРВЮ на стр. 6

Арх. Борислав Богданов:

Време е в София 
да се появят 
знакови сгради

Миражът 
на социалните 
реформи

БРАНШ на стр. 15

Новоизграденият пътен възел „Скобелева 
майка“ в Пловдив решава проблема с трафика 
и осигурява по-безопасно движение.

Подробности - на стр. 9

Деси БАКЪРДЖИЕВА

Даден е стартът на номинациите за най-добрите 
фирми в луксозното строителство, архитектурата 
и дизайна, които ще се състезават в тазгодишна-
та церемония за наградите „VIP Property AWARDS 
2011“. Кандидатурите ще бъдат избрани от жури, в 
чийто състав са включени доказани специалисти и 
журналисти. На 7 декември ще стане ясно кои са 
призьорите в „луксозния“ сектор. Награди ще по-
лучат компании, реализирали бизнес, обществени 
и жилищни сгради, както и проектантите, направи-
ли най-добрите архитектурни и дизайнерски реше-
ния в България през изминалата година.

Номинират лидерите в
луксозното строителство

Радостина ПОПОВА

Ще бъде изготвена На-
ционална концепция за 
пространствено разви-
тие, която ще определи 
общите принципи на ус-
тройствено планиране в 
България. Това съобщи 
за в. „Строителство имо-
ти“ зам.-министърът на 
регионалното развитие 
и благоустройството Ни-
колай Нанков. Новият 
документ ще замени На-
ционалната комплекс-
на устройствена схема, 
която трябваше да бъде 
изготвена отдавна. Съз-
даването й бе заложено 
в Закона за устройство 

на територията (ЗУТ) за 
2011 г., но документът 
все още се бави. Ще бъ-
дат направени промени 
в ЗУТ, които ще позволят 
отпадането на понятието 
за устройствената схема 
и замяната му с концеп-
цията за пространствено 
планиране. 

„Новият документ няма 
да отнеме правомощията 
на кметовете да разви-
ват пространството на 
територията на общинско 
ниво. Той ще регламенти-
ра нормативно процеса 
на пространствено пла-
ниране на национално, 
регионално и областно 
ниво. Глобналната му 
цел ще бъде да обвърже 

развитието на регионите 
с пространственото раз-
витие и устройството на 
територията, което не е 
правено досега“, обясни 
Нанков. Изготвянето на 
концепцията ще се фи-
нансира по оперативна 
програма „Регионално 
развитие“.

Предвиждат се и други 
промени в ЗУТ, които ще 
се борят с незаконно-
то строителство, съобщи 
министърът на регионал-
ното развитие и благоус-
тройството Лиляна Пав-

лова. Новите текстове 
ще направят ясно раз-
граничение между функ-
циите на общините и на 
Дирекцията за национа-
лен строителен контрол 
(ДНСК). Строежите от 
първа до трета катего-
рия ще се контролират 
от ДНСК, а от четвърта 
до шеста категория - от 
съответните общини. В 
момента двете институ-
ции често си прехвърлят 
отговорностите, което 
създава проблеми.

На стр. 3

Подготвя се национална концепция за 
пространствено развитие
Документът ще замени комплексната устройствена схема

Изложба показва 
японската 
архитектура
през вековете

© Наташа МАНЕВА
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РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:

Анелия ГОГЕВА

Носител на голямата 
награда „Златният отвес“ 
на пловдивското предста-
вителство на Камарата на 

строителите в България 
за 2011 г. е „Техстрой“ 
ЕООД. Критериите, на 
които трябваше да отго-
ворят отличниците и дру-
гите четири номинирани 
компании, бяха принос за 

повишаване на авторите-
та на бранша, собствен 
фирмен стил, добра тър-
говска репутация и парт-
ньорство с други строи-
телни структури.

Призът на областното 
представителство на КСБ 
се връчва по случай Деня 
на строителя от 1998 г. 
насам. През 2003 г. и 2004 
г. бяха учредени и още 
няколко награди, които 
отразяват спецификата 
в дейността на фирмите, 
членуващи в строителна-
та камара.

През тази година от-
личието „Строителна тра-
диция“ бе присъдено на 
„Пътища Пловдив“ АД за 
дългогодишната история, 
утвърдените добри прак-
тики и резултати в съз-
даването на стойностни 
специалисти. Достойни 
съперници за статуетката 
бяха още две пловдивски 

фирми.
Носител на приза в 

раздел „Почетен майстор 
на отвеса“ през 2011-а е 
управителят на „Кодем 
импекс“ ООД Данаил 
Търпоманов. Кавалерът 
на персоналната награ-
да за достоен строител 
с изключителен профе-
сионализъм бе излъчен 
от фирмите от бранша, 
като кандидатите бяха 
общо трима. Дружеството 
„Лустро“ бе удостоено с 
приза „Строителна перс-
пектива“ за това, че при 
управлението на фирмата 
е осигурена приемстве-
ност, в състезание между 
четирима кандидати.

За „партньор на годи-
ната“ бе определен инж. 
Димитър Кацарски - на-
чалник-сектор Пловдив 
при РДНСК - Южен Цен-
трален район на планира-
не, сред четирима номи-

нирани.
Наградите бяха връ-

чени в новия офис на 
областното представи-
телство на КСБ, който 
се намира в комплекс 
„Хеброс“ на бул. „Мари-

ца“. При освещаването 
строителите от Пловдив 
и региона си пожелаха да 
построят и своя сграда не 
само за себе си, но и за 
архитектите и инженери-
те, с които са едно цяло.

Пловдивските строители вече са в собствен дом

Новият дом на пловдивските строители е в 
комплекс „Хеброс“ на бул. „Марица“.

Председателят на областното представи-
телство на КСБ Пламен Иванов (вляво) и и.д. 
областен управител Георги Игнатов прерязаха 
лентата на офиса.

© Наташа МАНЕВА
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Радостина ПОПОВА

Шестнадесет строителни фирми по-
лучиха награди в традиционния конкурс 
„Топ 50+“ на Камарата на строителите в 
България (КСБ). Това стана на церемо-
ния в столичния хотел „Шератон“ в Деня 
на строителя - 26 октомври. Наградите 
бяха връчени от министъра на регио-
налното развитие и благоустройството 
Лиляна Павлова, председателя на КСБ 
инж. Светослав Глосов и председателя 
на УС на АПИ инж. Лазар Лазаров. За 
настроението на гостите се погрижиха 
водещите Димитър Рачков и Мария Иг-
натова.

В категорията „Строежи от високо 
строителство, прилежаща инфраструк-
тура, електронни съобщителни мрежи 
и съоръжения“ наградата отиде при 

„Главболгарстой“ АД. „Енемона“ АД пък 
грабна отличието в „Строежи от енер-
гийната инфраструктура. Във „Високо 
строителство“ златна награда получи 
„Планекс“ ООД, а сребърното отличие е 
за „България ЛК“ ООД. Бонус в същата 
категория бе присъден на „МТГ Делфи-
на“ АД - Варна. „Райкомерс Конструк-
шън“ АД бе отличено със сребърен приз 
за благоустройствена инфраструктура, 
а бронзовото отличие взе „Понстройин-
женеринг“ ЕАД Бургас. В раздел „Енер-
гийна инфраструктура“ голямата на-
града е за „Старт Инженеринг“ АД, а 
сребърните отличия - за „Енергомонтаж 
АЕК“ АД и „Сименс“ ЕООД. Със зла-
тен приз в категория „Транспортната 
инфраструктура“ е отличена фирма 
„Пътинженеринг строй Т“ - Търговище, а 
сребърните награди са за „Пътинжене-
ринг“ ЕООД и „Адвал“ АД.

16 фирми от бранша с награди „Топ 50+“
Отличията бяха връчени на церемония навръх Димитровден

„Геотехмин“ ООД получи голямата награда в категория „Строежи от 
благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строи-
телство и опазването на околната среда“.

Златната награда за „Благоустройствена инфраструктура“ управите-
лят на „Станилов“ ЕООД инж. Георги Станилов получи от председателя 
на Камарата на строителите в България инж. Светослав Глосов (вляво).

Отличието за „Строежи от транспортната инфраструктура“ минис-
тър Павлова връчи на главния изпълнителен директор на „Трейс груп 
холд“ АД Цветан Цонев.

© facti.bg
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Минералната рено-
вираща и изравнителна 
мазилка с универсално 
предназначение е под-
ходяща за обработка на 
стари мазилки, както и 
за опазване на памет-
ниците на културата. Съ-
щевременно е практична 
и се достига бърза об-
работваемост (3-30 мм 
дебелина; еднослойно 
полагане е възможно).

•Превъзходна 
обработваемост
•Без напрежение 
при втвърдяване
•Оптимално 
сцепление
•Паропропусклива
•Финозърнеста, 
армирана с фибри, 
светъл цвят
•Обработка с машина 
за мазилки и на ръка

•Лепи върху всички 
повърхности

Класическият продукт 

за решаване на про-
блеми при старо и ново 
строителство, и про-
блемни основи.

RОFIX Renoplus - универсалната реновираща, изравнителна и за сцепление мазилка

Радостина ПОПОВА

Единадесет архитекти 
от 11 държави ще раз-
съждават върху възмож-
ностите на съвременната 
архитектура да променя 
света около нас. Това ще 
стане по време на Sofia 
Architecture Week 2011 
(SAW), от 1 до 6 ноември 
в „Перформ бизнес цен-
тър“ в столицата. 

Арх. Фриц Хаег е пър-
вият лектор на форума, 
който ще коментира 
перспективите за раз-
витие на архитектурна-
та професия. Друг гост - 
арх. Алберто Яковони, ще 
вземе активно участие в 
работилницата на студио 
„Funkt“ за изграждане 
на „Мобилна градска об-
ществена станция“. Той е 
тясно ангажиран с идея-
та за промяна на застро-
ената среда и на гледна-
та точка спрямо нея. 

Томас Конг е много-
кратно награждаван ар-
хитект от Сингапур, който 
ще участва в работилни-
цата на архитектите от 
„Whata“. Те ще работят 
по проект за създаване-
то на „Идеалната детска 
площадка“. Стратегиите 
за архитектурна намеса, 
които арх. Конг ще пред-
ложи, не произвеждат 
архитектура в буквалния 
и познат смисъл.

Лекции ще изнесат 
още арх. Хавиер Пеня 
(Испания) - преподава-
тел с 12-годишна прак-
тика, който изследва ал-
тернативните решения 
отвъд традиционната 
архитектура и урбанис-
тика, арх. Саня Галич и 
арх. Игор Грозданич от 

сараевското студио „Non 
Stop“, специализирали 
в градското планиране 
и обществените сгради, 
известният арх. Феликс 
Клаус - съосновател на 
едно от най-успешни-
те холандски студия в 
Европа „Claus en Kaan 
Architecten“, румънски-
ят архитект и редактор 
на списание „Цепелин“ 
Щефан Генчулеску, бъл-
гаринът арх. Георги Ста-
нишев и много други.

Организаторите на 
SAW ще провокират по-
сетителите още в пър-
вите дни на фестивала. 
На 2 и 3 ноември ще се 
проведе младежката ра-
ботилница „Град на бъ-
дещето“. Това е ролева и 
симулационна игра,  раз-
работена от Британския 
съвет. В нея ще участ-
ват младежи на възраст 
между 16 и 18 години, ко-
ито ще бъдат разделени 
на отбори. Всеки отбор 
ще се състои от 6 учас-
тници с отделни роли: 
консуматор, турист, съз-
дател, администратор, 
активист, инвеститор. 
Целта на всеки участник 
ще бъде да защити най-
добре интереса си, но да 
разбере и мотивацията 
на другите. С нелесната 
задача младежите ще 
трябва да се справят на 
територията на София - 
динамично развиващата 
се столица, в която мно-
жество интереси опре-
делят съдбата на града. 
Целта на работилницата 
е тинейджърите да бъ-
дат насочени съзнателно 
да възприемат заоби-
калящата ги среда и да 
разберат, че могат да я 
променят.

Тийнейджъри правят „Град на бъдещето“
София събира 11 архитекти 
от 11 различни страни

От стр. 1
Промени ще претърпи и Зако-

нът за водите, така че да бъдат 
разграничени отговорностите на 
държавата, общините и друже-
ствата. Развитието на ВиК секто-
ра ще бъде един от приоритетите 
на МРРБ, категорични бяха от 
ведомството. 

„Ние сме най-младият упра-
вленски екип в правителството 
на България“, заяви министърът 
на регионалното развитие и бла-
гоустройството Лиляна Павлова 
при официалното представяне 
на новите си заместници. „Бла-
годарна съм на премиера, който 
ме подкрепи да назнача екип от 
млади хора. Не трябва да съдим 
за човека по възрастта, а по 
професионализма му. Вярвам, че 
успяхме да сформираме отбор от 

професионалисти, хора знаещи, 
можещи и с модерно мислене. 
Общите ни усилия ще допринесат 
да променим начина на управле-
ние. Ще докажем, че младите 
хора могат да променят България 
и ще убедим много от тях да ос-
танат тук“, обясни Павлова. 

Най-младият член на екипа й е 
27-годишният областен управител 
на Ловеч Николай Нанков. Той 
е възпитаник на Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски“ 
и е защитил магистърска степен 
по специалността „Регионално 
развитие и управление“. Вторият 
зам.-министър на МРРБ е инж. 
Добромир Симидчиев, който ще 
отговаря за ВиК сектора. Той 
е роден през 1974 г. и има две 
магистратури - по пречиства-
не на питейни и отпадни води, 

проектиране на пречиствателни 
станции и управление на утай-
ките, от УАСГ - София, и по биз-
нес администрация и финансов 
мениджмънт от City University 
of Seattle - САЩ. Бивш директор е 
на „Капиталови дейности и акти-
ви“ в „Софийска вода“.

Николина Николова е третият 
зам.-министър на МРРБ. Родена 
е през 1979 г. и има магистратура 
по право от УНСС. Завършила е 
Harvard Business School в Бостън. 
Учила е в Института по публична 
администрация в Маастрихт - 
Германия, и в Регионалния инсти-
тут за административна реформа 
в Нант - Франция. 

Преди да заеме длъжността е 
била член на УС на Агенция „Път-
на инфраструктура“.

Подготвя се национална концепция за пространствено...
Младежката работилница „Град на бъдещето“ ще се проведе на 2 и 3 ноември.
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Социалната реформа в строителството

Тема на следващия брой: 

Състояние на детските градини

Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата:

Една четвърт в строителството са без трудов договор

не се отразява - 33.33%

липсва - 66.67%

Анелия ГОГЕВА

Управител  събира 
подчинените си и им съ-
общава, че трябва да 
съкрати един от тях. 
След кратък размисъл 
бял мъж става и се от-
правя към вратата. На 
мълчаливия въпрос в 
очите на шефа си отго-
варя: „Не можете да съ-
кратите жената, афроа-
мериканеца, евреина 
или хомосексуалиста, 
защото ще ви съдят за 
дискриминация. Така 
че - напускам“. Вицът 
е стар, защото липсва 
служител ,  навършил 
пенсионна възраст. Но 
е класика, защото е на-
пълно съотносим и към 
българската реалност.

В програмите на вся-
ко  правителство  по 
света първостепенен 
приоритет са социал-
ните реформи. Пътят 
им обаче е застлан с 
препятствия - икономи-
ческа криза,  постна 
пица на държавния бю-
джет, застаряващо на-
селение, растяща безра-
ботица, сива икономи-
ка... Преодоляването на 
препятствията към вър-
ха, наречен Справедли-
вост, като нищо може 
да докара социалната 
реформа до тахикардия. 
Една от причините е, че 
още със създаването 
на системата за раз-
пределение на благата 
е заложена бомба със 
закъснител - печеливши 
са единствено първите, 

Миражът на социалните Миражът на социалните 

В някои населени места в България заетостта при строителите е нулева и ще се разчита на от-
ворените пазари на Европейския съюз.

Първите сериозни социални мерки в 
историята на Австрия са от 1918 г., 
когато са приети закони за създаване 
на фонд за безработни, определени са 
почивните дни, празниците и 8-часо-
вият работен ден, разширени са по-
мощите за безработни и за служите-
лите, отменени са трудовите книжки, 
които до този момент са поставяли 
работниците в голяма зависимост от 
предприемачите. Следващият етап 
обхваща социализацията, обезщетя-
ването на инвалиди, забраната за 
нощни смени на жени и деца, работни-
ческите съвети, отпуските.

През 1920 г. се стига до закона за 
колективните договори, създаването 
на работнически камари и осигурява-
нето на безработни. Австрия е пър-
вата държава в света, която въвежда 
помощите за безработни и правото 
на отпуск. Така, в кратък срок, се из-
пълняват многобройните дългогодиш-
ни искания на работниците и страна-

та става една от най-напредничави-
те в социално отношение държави.

Най-съществената промяна обаче 
е през 1955 г., когато с Общия закон 
за социално осигуряване се гарантира 
сигурност на трудещите се чрез ко-
дификация на социалното право, 13-а 
заплата и изравнителна добавка за 
пенсионери с минимална пенсия.

В сектор „Строителство“ поли-
тиката на официална Виена в услови-
ята на стагнация включва дотирано 
изграждане на жилища и саниране на 
съществуващи сгради. Тези мерки не 
само осигуряват по-добро качество 
на живот, но са и важен импулс за за-
етостта.

Сред предизвикателствата, които 
XXI век поставя и на които Австрия 
търси решение, са подобряване на 
здравословното състояние и съзнание 
на населението и подкрепа при основ-
ните социални потребности „живот“ 
и „работа“.

ДОБРАТА ПРАКТИКА

Разговаря 
Слава ИРОНОВА

- Г-н Симеонов, как 
се отразява социалната 
реформа на бизнеса? 

- Социална реформа 
е вече нарицателно, тъй 
като не са реформирани 
нито пенсионната систе-
ма, нито здравната. Всич-
ките недостатъци на тези 
системи продължават да 
се поемат от бизнеса, по 
непазарен и недемокра-
тичен начин. Например 
осигурителната тежест, 
по предложение на биз-
неса, беше понижена с 2 
процентни пункта, а по-
сле отново беше вдигната 
с 1.8 пункта. Което оз-
начава, че системата не 
може да се стабилизира. 
Беше обещано работода-
телите и работещите да 
си поделят осигурителна-
та тежест 50/50, това го 
обеща държавата, но още 
не е станало. Говорихме 

държавните служители 
да внасят осигуровки от 
своите заплати - не стана. 
Нещо повече - част от 
личните пенсионни смет-
ки бяха национализирани. 
Също така бюджетът на 
държавното обществе-
но осигуряване (ДОО) се 
набавя с повишаване на 
осигурителните прагове 
по административен път, 
без да се държи сметка 
за производителността на 
труда в различни сектори 
на икономиката. Ако се 
проследи административ-
ното увеличение на оси-
гурителните прагове по 
години (12.60% за 2007 г., 
24.97% за 2008 г., 26.60% 
за 2009 г., 2.20% за 2010 г., 
5.60% за 2011 г. и заложе-
ното от 7.00% за 2012 г.) 
става видно, че админи-
стративното увеличение 
не е променило нищо в 
пенсионната система. По 
същия начин се проце-
дира и с повишаването 
на минималната работна 

заплата - без съгласието 
на бизнеса, а и без еди-
нодушното одобрение на 
работещите според дани-
те от наше проучване.

- Как тези админи-
стративни действия се 
отразяват на бизнеса?

- Резултатите са оче-
видни - със съкращения, 
освобождаване на наети 
и преминаване на още 
фирми към сивия сектор.

- Какво от направе-
ните предложения през 
2010 г. от БТПП бихте 
включили отново?

- Всяко увеличение на 
заплащането на труда да 
бъде обвързано с евенту-
ално увеличение на него-
вата производителност. 
Всяко изкуствено нара-
стване на заплащането 
на труда, направено по 
административен ред, без 
отчитане на реалното със-
тояние в отделните иконо-
мически сектори, проти-
воречи на принципите на 
пазарната икономика и 

ще доведе до непосилно 
натоварване за фирмите 
от малкия и средния биз-
нес, а в много случаи и до 
фалити. Твърдо смятаме, 
че трябва да се отстоя-
ва принципът там, където 
няма и не е възможно да 
има споразумения меж-
ду браншовите организа-
ции и синдикатите, да се 
уважат съществуващите 
трудови договори на ниво 
предприятие, които в по-
голямата си част отразя-
ват нивото от 2010 г.

- Как се отразява со-
циалната реформа в 
строителството?

- Резултатите от про-

учването на БТПП за от-
съствие на трудови дого-
вори по отрасли сочат, 
че в строителството и 
заради кризата 22.9% от 
заетите лица работят без 
трудов договор.

- Според БТПП какви 
промени трябва да пре-
търпи Кодексът за соци-
ално осигуряване?

- Основният проблем в 
България не е в липсата 
на достатъчна законова 
регламентация, а в липса-
та на достатъчен контрол 
по спазване на законо-
дателството и ефективен 
административен меха-
низъм за прилагането 
му. БТПП предлага да се 
промени обвързването 
на максималния осигу-
рителен доход с мини-
малната работна заплата 
(МРЗ), който в момента 
е 10-кратният размер на 
МРЗ. Многократно досега 
работодателските орга-
низации, в това число и 
БТПП, сигнализираха, че 

определеният от Минис-
терския съвет размер не 
е мотивиран от промяна 
на приложимите към МРЗ 
икономически показате-
ли. Максималният оси-
гурителен доход следва 
да се определя ежегодно 
при предварително опре-
делени критерии и това 
ще бъде най-обективният, 
икономически обоснован 
подход. Тези показате-
ли може да включват и 
величината МРЗ, ако тя 
продължи да бъде зако-
нов измерител. Изключи-
телно важно е, и ние от 
БТПП ще продължим да 
настояваме, да се израв-
ни осигурителната внос-
ка между работодател и 
работник/служител, както 
и да се изравнят осигу-
рителните задължения на 
държавните служители 
с тези на останалите ра-
ботници/служители. Това 
със сигурност ще защити 
представата за социална 
справедливост.
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реформи И при 
работници, 
и при 
работодатели 
липсва 
усещане за 
справедливост

които не са заделяли 
„бели пари“ от заплати-
те си за „черните дни“ 
на старостта, болестта, 
безработицата.

Фактът, че протестите 
по света са с ярка соци-
ална насоченост, показ-
ва, че не само нашата 
система е сбъркана. 

И докато в Европа 
нещата може и да се 
наместят, у нас всич-
ко е далеч по-хаотично, 
все още се залага на 
интуитивния, стихиен и 
кризисен подход, а до 
проблясъците се е стиг-
нало еволюционно, а не 
на базата на най-добри-
те световни практики и 
достижения.

Тъй като най-често 
п р и  с п о м е н а в а н е т о 
на социална реформа 

в съзнанието изник-
ват заплати и пенсии, 
напълно обясними са 
от говорите  на  учас-
тниците в анкетата на 
www.stroitelstvoimoti.com 
- 66.67% са подкрепили 
твърдението, че социал-
ната реформа в сектор 
„Строителство“ липсва, 
а за други 33.33% - че 
не се отразява. Докато 
изграждането на мате-
риални блага цъфтеше 
и процъфтяваше, някак 
не бе от особено зна-
чение социалната спра-
ведливост. Работа без 
договори, без нормиран 
работен ден, без оси-
гуровки бе обществена 
тайна. Сега, с намален 
надник и с растяща сян-
ка на безработицата, 
все по-остро се поставя 

въпросът: „И сега как-
во?“. Синдикатите на-
стояват за увеличаване 
на минималната работ-
на заплата като форма 
на социална справед-
ливост. Бизнесът обаче 
не гори от ентусиазъм и 
вади свои доводи про-
тив. Държавата гледа 
да напълни хазната. А 
работникът? Той иска 
заплата на 30-о число и 
аванс на 15-о. Така че 
миражът на социалната 
справедливост остава.

Илияна КАРАЛАНОВА

Увеличаването на минималната 
работна заплата на 290 лв., искано от 
синдикатите, ще е поредният удар вър-
ху строителния бранш. В това е убеден 
инж. Саркис Гарабедян, изпълнителен 
директор на една от най-старите и 
утвърдени пловдивски компании, зани-
маващи се със строителство - „Тирлин“ 
АД. Според него тези, които настояват 
за вдигане на минималното възнаграж-
дение, не отчитат факта, че много от 
фирмите са с намалено работно време 
заради кризата. „Синдикатите не се 
интересуват от социалното положение 
на трудещите се, единствено имитират 
дейност“, е категоричното мнение на 
инж. Гарабедян. По думите му в някои 
населени места у нас строителите 
са с нулева заетост. „Положително е 
решението на ЕС пазарът на труда да 
се отвори за България и Румъния. По 
този начин много наши майстори могат 
да заминат на гурбет в чужбина и там 
да се реализират. Съществува обаче 
опасност азиатците да „наводнят“ 

строителните обекти у нас“, казва 
предприемачът, според когото подо-
бряването на социалния климат в ро-
дината ни все още е мираж. Ситуация-
та може да се промени към по-добро с 
привличането на европейски средства, 
но по усвояването им Пловдив е на 
едно от последните места в България.

На въпрос как задържа ценните 
кадри във фирмата си, инж. Гарабедян 
отговаря така: „Имам 120 работници 
и никога не приемам повече работа, 
отколкото мога да свърша. Хората ми 
получават заплатите си редовно - на 
30-о число, а аванса - на 15-о. Сумите 
не са високи, но им осигуряват спокой-
ствие, тъй като ги вземат навреме“. Го-
лемият проблем според него е липсата 
на млади хора в бранша. Добрите май-
стори са вече пенсионери, а е трудно 
да намериш кадри за изпълнението 
на груб строеж. По-младите предпочи-
тат да се занимават с довършителни 
работи. Трябва да се помисли за тях-
ното обучение, в противен случай ще 
останем без майстори, предупреждава 
предприемачът. 

Предприемачът: Синдикатите имитират дейност

Разговаря 
Деси БАКЪРДЖИЕВА

- Г-н Тодоров, как се 
отразява социалната 
реформа в България на 
бизнеса?

- България работи с ар-
хаичен модел на социал-
но осигуряване, отчитащ 
загубата на време, пре-
карано в документално 
обосновани трудови или 
извънтрудови правоот-
ношения, с мерна еди-
ница осигурителен стаж. 
Най-значима част от со-
циалното осигуряване е 
свързана с пенсиите. Ва-
жно е да се разбере от 
широката общественост, 
че смисълът на социал-
ното осигуряване е да 
помогне на този, който не 
е в състояние да се спра-
ви сам, за да се изправи 
на крака и да продължи 
напред.

От една страна, систе-
мата трябва да се стреми 
да е максимално щедра 
към хората в нужда, но 
от друга, тези средства 
трябва да се вземат от-
някъде. Това е солидар-
ността между поколени-
ята, между здрави и бо-
лни, между работещите 
и търсещи работа. След 
1989 г. ключов проблем 
е безработицата, която е 
трябвало да се замаже 
с масово пенсиониране. 
Когато от страната на по-
лучаващите солидарност 
обаче се накачат много 
хора, тогава работещи-
те трябва или да плащат 
повече данъци, или нуж-
даещите се няма как да 
получават много. Не мо-
жеш да дадеш на пенси-
онерите, безработните и 
болните, ако преди това 
някой не е платил данъци 
в същия размер.

Виждайки проблемите 
с многото получаващи 
солидарности, правител-
ствата на прехода са се 
опитвали с измерителя 
„осигурителен стаж“ да 
ограничават достъпа до 
тях.

- Дайте пример.
- Например минимал-

ният стаж за пенсионира-
не е 37 години за мъжете 
и 34 години за жените. 
Никой обаче не си дава 
сметка, че това не е дър-
жавата отпреди 89-а и 
не на всеки му е гаран-
тирано работното място, 
включително и че няма 
да бъде принуждаван да 
работи насила. Слагайки 
почти неизпълними изис-
квания за пенсиониране, 
държавата си вкарва ав-
тогол - като не може да 
се пенсионира нормално, 
човек шмекерува.

Ще посоча за пример 
огромния скок на броя 
лица, получаващи пен-
сия за инвалидност през 
последните години. Чо-
вешко е, системата е 
жестока, а хората трябва 
да оцеляват. Моделът на 
осигурителния стаж не е 
подходящ за днешни вре-
мена. Трябва да се отчи-
та реалният осигурителен 
принос на всеки, не загу-
бата на време, формално 
прекарано в труд.

Грешка на държавата 
е, че за приходната част 
на бюджета, вместо да 
изкара бизнеса на светло 
с по-ниски осигуровки, се 
опитва с осигурителните 
прагове да вземе от по-
малко работещи повече. 
Решението е повече хора 
да излязат на светло и 
от повече да се вземат 
по-малко данъци. Друг 
автогол на държавата са 
задължителните частни 
пенсионни фондове, за-
ради които осигурителна-
та система се лишава от 
вече близо милиард лева 
годишно, иззети принуди-
телно от бизнеса и хора-
та. Същевременно, когато 
дойде време за пенсиони-
ране, пак държавата ще 
плаща, защото частично 
приложеният в България 
чилийски пенсионен мо-
дел е тип финансова пи-
рамида, като единствени-
те печеливши са собстве-
ниците на тези задължи-
телни частни фондове. В 
крайна сметка бизнесът и 
хората търпят лишения и 
плащат двойно.

- Как се отразяват за-

дължителните частни 
пенсионни фондове на 
движещите сектори на 
икономиката, като стро-
ителството?

- Както за строител-
ството, така и за който и 
да е бизнес, тези 5% за 
всички, родени след 1959 
г., както и задължителните 
осигуровки в частен фонд 
за работещите при първа 
и втора категория труд 
са допълнително данъчно 
бреме. Ако тези данъци 
отиваха в държавата, до-
бре, но те отиват в някол-
ко частни фирми, което 
е абсурдно. На всичкото 
отгоре заради това, че 
родените след 1959 г. са 
принудени със закон да 
се лишават от 5% от дохо-
дите си, те трябва да загу-
бят и значителна част от 
държавната си пенсия, а 
от принудителния частен 
фонд ще получат каквото 
е останало.

През 1999 г. с прие-
мането на Кодекса за 
социално осигуряване 
е заложена бомба за 
осигурителната систе-
ма. Най-късно през 2020 
г., когато се пенсиони-
ра първата жена, роде-
на след 1959 г., и стане 
ясна измамата, предсто-
ят много сериозни въл-
нения сред възрастното 
население. Или прави-
телството ще обезвреди 
бомбата, докато щетите 
не са твърде големи, или 
някое от следващите пра-
вителства ще трябва да 
отнесе всички негативи. 
Не може да има задъл-
жителна инвестиция, за-
дължителен частен пен-
сионен фонд. В нормал-
ните държави частните 
фондове са единствено 
доброволни.

На стр. 12 

Александър Тодоров, икономист:

„В кодекса е заложена бомба“

Все още не е открита перфектната осигурителна система, но е жела-
телно щетите от съществуващата да бъдат ограничени.

© Борислав ТЕРЗИЕВ
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Архитект Борислав Богданов:

Време е в София да се появят знакови сгради

Разговаря
Радостина ПОПОВА

- Арх. Богданов, виж-
да ли се краят на кри-
зата за архитектите, или 
светлината в тунела все 
още е далече?

- Личното ми мнение 
е, че има раздвижване. 
Имаме клиенти, които 
казват: „Не можем пове-
че да чакаме, трябва да 
се занимаваме с нещо“. 
В същото време има дос-
та държавни поръчки, 
които набират скорост. 
Така погледнато, дейст-
вително изглежда, че се 
отделяме от дъното.

От друга страна, го-
ворейки с колегите, те 
се оплакват все повече 
и казват, че тази година 
е по-зле от предишната. 
Аз специално не мисля 
така, но като съпоставим 
двете мнения, излиза, 
че не можем да дадем 
точна преценка накъде 
сме тръгнали в момента. 
Смятам, че има известно 
объркване, което е имен-
но началото на новото 
време, на излизането от 
кризата. 

- Успяват ли българ-
ските архитекти да про-
явят достатъчно гъвка-
вост и да се адаптират 
към пазарните проме-
ни? 

- Българските архите-
кти винаги са били гъв-
кави. Те не са хора на 
постоянния труд и на си-
гурността. Живеят вина-
ги в несигурност, защото 
или имат много проекти, 
или такива изобщо липс-
ват, както е в момента. 
Важното е да успеят да 
съхранят офиса и постиг-
натото до момента. Това 
става, ако човек успее 
да се свие достатъчно, 
да прегледа активите и 
пасивите си, да разбере 
от какво трябва да се 

лиши, да ограничи, за да 
се пригоди към това вре-
ме. Има ниво, в което чо-
век може да оцелее във 
всяко време. Въпросът е 
дали може да стигне до 
него. От друга страна, 
кризата е оздравителна, 
измества доста хора от 
пазара, които изпадат в 
тежко положение. Дру-
ги обаче закрепва и ут-
върждава. 

- Тоест кризата има и 
положителни аспекти...

- Да, и всеки го чув-
ства. Преди липсваше 
качествена работна ръка, 
а сега имаме достатъчно 
количество квалифици-
рани кадри, между които 
можем да избираме. По-
виши се и качеството на 
проектите. Докато преди 
се работеше „на парче“ 
и излизаха доста нека-
чествени проекти, сега 
архитектите, които оста-
наха на пазара, изпип-
ват всеки детайл. В тези 
времена не може да се 
печели от проектиране. 
Затова се работи за за-
пазване на офиса, на 
отношенията, на името 
в обществото и за съз-
даване на по-висок ими-
дж. Именно заради това 
малкото проекти трябва 
да бъдат по-качествени.

Освен това кризата 
изгражда личността, като 
създава личностни ка-
чества. Минавайки през 
въртележката на недо-
имъка, човек стига до 
ниво, в което се чувства 
по-силен, по-здрав и го-
тов да продължи напред 
през всякакви труднос-
ти. С една дума, кризата 
му дава настроение. Тук 
важи старата и изтърка-
на максима, че което не 
те убива, те прави по-
силен. 

- Напоследък се го-
вори много за зелена 
архитектура. Вашето 
бюро е едно от мал-

кото, които залагат на 
иновативни енерго-
ефективни технологии. 
Как може да се сти-
мулират архитектите 
да проектират повече 
такива сгради?

- Необходима е це-
ленасочена държав-
на политика, която да 
подпомага всяка идея в 
сферата на енергоефек-
тивността. Трябва да се 
отпускат средства и за-
еми, да има програми в 
тази област. Когато чо-
век реши да прави енер-
гоефективна къща, той 
трябва да знае, че може 
да ползва привилегии от 
държавата. Само така 
ще се стимулират енер-
гоефективните проекти. 

Друг вариант за раз-
витието на енергоефек-
тивността са минерални-
те води, на които София 
е богата. Говори се, че 
топлинната им мощност 
се равнява на тази на 
единия блок на АЕЦ 
„Козлодуй“. Тук обаче 
пак опираме до държа-
вата. Ако тя направи друг 
регулаторен режим за 
ползване на минерална-
та вода, ще повиши стан-
дарта на живот на софи-
янци. Тази нова енергия 
ще направи столицата ни 
богата и много известна. 
В момента обаче ото-
плението с минерална 
вода излиза по-скъпо от 
всички останали, а това 
не е реално. 

Всъщност най-големи-
ят проблем сега е, че 
управляващите не раз-
бират едно просто нещо, 
което всички виждат. 
Парите в банките посто-
янно се увеличават, а 
инвестициите намаля-

ват. Средствата ги има, 
въпросът е как да ги из-
караме от финансовите 
институции. Смятам, че е 
нужно много малко уси-
лие, за да се накарат 
банките да дават добри 
кредити и да се развие 
икономиката. Това тряб-
ва да е дело на държа-
вата, която да въведе на-
чини за урегулиране на 
пазара. Така средствата 
на банките ще могат да 
се пренасочат обратно 
от натрупването към ин-
вестициите. Това ще зад-
вижи икономиката и ще 
се почувства бързо от 
всички.

- През последните 
години София се раз-
вива бурно. Какво още 
липсва в облика й спо-
ред вас? Кои проблеми 
трябва да бъдат решени 
най-спешно?

- Основният проблем 
е транспортът. Най-ва-
жният ринг - Околовръст-
ният път, трябва да се 
изгради заедно със Се-
верната тангента на Со-
фия. След това трябва да 
се завърши бул. „Тодор 
Каблешков“, който се 
бави заради процедури 
в съда. Кръстовищата на 
нива са третото нещо, 
което трябва да се на-
прави. Целият център ще 
се разтовари, ако имаме 
един-два ринга без све-
тофари и с постоянен 
режим на движение. 

От друга страна, Со-
фия има много резерви 
откъм паркове и свобод-
ни терени, които могат 
да се използват за про-
биви и по-преки връзки. 
Когато бях общински съ-
ветник, исках да ускоря 
една идея - свързването 

на „Алея Яворов“ с бул. 
„Гоце Делчев“ през Юж-
ния парк. Новото трасе 
можеше да се изгради 
през парка, в тунел под 
него, като мост над зе-
мята или смесено. То 
трябваше да минава като 
тунел под Правителстве-
на болница. Тогава зе-
лените организации раз-
критикуваха идеята ми, 
като заявиха, че тя не е 
добра за града. Истината 
обаче е, че най-добрите 
трасета в света минават 
именно през паркове.

Много е важно да се 
отпушат артериите в сто-
лицата, защото сега те 
са в прединфарктно със-
тояние

Друг проблем е, че 
София няма облик, за-
щото й липсват пешеход-
ни зони и площади. Тя е 
единственият град в Бъл-
гария, който няма свой 
живот. В миналия общин-
ски съвет предложихме 
вариант за изграждане 
на система от пешеход-
ни зони и площади по 
Перловската река. Тя 
трябваше да продължи 
през целия град, като 
свърже пет парка - този 
при НДК, Борисовата 
градина, парка при Па-
метника на Съветската 
армия, новия парк на Во-
енната академия и парка 
„Заимов“. 

Това е голям и скъп 
проект, но той ще даде 
облик на града. 

С о ф и я  н я м а  с в о и 
символи, каквито имат 
останалите европейски 
столици. Това може да 
се реши с един архитек-
турен конкурс. В нашия 
проект бяхме предложи-
ли пускането на безшу-
мен атракционен влак на 
една релса във въздуха, 
който да свързва Цен-
трална гара, бул. „Бълга-
рия“ , кв. „Бояна“ и Вито-
ша. Той ще дава поглед 
над София от различни 
височини. Но това е само 
една идея, по-важното 
е София да се направи 
атрактивна и уютна с пе-
шеходни зони, паркове 
и т.н. Аз лично съм спо-
коен, че тя се развива и 
сега е много по-различна 
от преди няколко години. 

- Според вас накъде 
ще се измества „центъ-
рът“ на строителството 

в София през следва-
щите години? Планът на 
града предвижда той да 
се разраства на север...

- Историята показва, 
че южните райони си 
остават най-атрактив-
ни. Това, което е било 
най-скъпо ще продължи 
да бъде такова. Планът 
предвижда София да се 
развива на север, за да 
се отслаби натискът вър-
ху нея. Напоследък оба-
че излязоха теории, че 
е по-добре градът да се 
концентрира, а не да се 
разсредоточава. За да 
се развие на север, тряб-
ват силни транспортни 
връзки, каквито няма. 
Предвидено е Около-
връстният път да върже 
северната част, но съ-
ществува влакова линия, 
която разделя града на 
две части - северна, про-
мишлена, неразвита, и 
южна, развита, атрактив-
на, богата и скъпа. София 
стига до влаковата линия 
и не може да я прескочи, 
защото тя спира разви-
тието й на север. Пре-
ди време предложихме 
жп линията да мине под 
земята от гара Подуяне 
и да излезе на открито 
след кв. „Надежда“. То-
гава София естествено 
ще прелее на север и ще 
започне да се развива в 
тази посока. 

С п о р е д 
мен друга 
грешка на 
Общия ус-
тройствен 
план е, че 
Северната 
т а н г е н т а 
на Около-
в р ъ с т н и я 
път е пред-
видена без 
локали, за 
да е по-ев-

тина и да се направи по-
бързо. Но така тя разде-
ля още един път София 
на две части, като раз-
слоението се подчертава 
и става по-агресивно. За-
това за мен южната част 
на града ще си остане 
най-атрактивна. 

-  Каква е вашата 
прогноза за развити-
ето на архитектурния 
бранш през следващите 
1-2 години?

- Убеден съм, че с мно-
го бавни темпове, крачка 
по крачка, браншът ще 
се развива в положител-
на посока с по-качест-
вени проекти и по-до-
бра архитектура. Крайно 
време е в София да се 
появят знакови сгради. 
Като например филиала 
на музея „Гугенхайм“ в 
Билбао, Испания, който 
увеличи потока от турис-
ти там. 

На стр. 8

България трябва да привлече големите имена в архитектурата
Арх. Богданов е управител на „Ам-

фион“ ООД. Носител е на наградите 
„Архитект на годината“ и „Личност 
на годината в строителния бранш“. 
Бил е общински съветник в Столич-
ния общински съвет и експерт към 
постоянната Комисия по устройство 
на територията и жилищна политика. 
Учредител е на награда, насърчаващи 
млади архитекти, на името на своя 
баща - известният арх. Димитър Бо-
гданов. Фирмата му „Амфион“ е 
класирана от авторитетното английско 
електронно издание Building Design в 
Top 100 на 92-ро място по брой слу-
жители. Това е единствената източно-
европейска компания, която присъст-
ва в класацията. 

А втомобилното 
движение трябваше 
да слезе под земя-
та, като се изгради 
и трето подземно 
ниво за паркинги
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Николай ПЕШЕВ

ДП „Пристанищна ин-
фраструктура“ стартира 
процедура за избор на 
фирма, която да направи 
концесионния анализ на 
пристанище Варна. Оч-
аква се документът да е 
готов до 6 месеца. „Ана-
лизът ще покаже какъв 
вариант за концесия ще 
се избере“, коментира 
генералният директор 
на предприятието Геор-
ги Генчев. Засега като 
най-удачни се спрягат 
два варианта - конце-
сиониране на „Варна-
изток“ и „Варна-запад“ 

като цяло и концесия по 
терминали. Тенденцията 
е „Варна-изток“ да се 
премести на запад, във 
Варненското езеро, а 
новият стопанин да раз-
вива пасажерския тер-
минал и да изгради зона 
за рекреация. Очаква се 
товарната дейност да се 
концентрира в района 
на „Варна-запад“, където 
има свободни площи и 
неоползотворена инфра-
структура.

Засега двата големи 
въпроса са къде да бъде 
разположен новият кон-
тейнерен терминал и 
терминал за зърно. Спо-
ред Генчев вариантът 

за изграждане на кон-
тейнерен терминал под 
„Максуда“ отпада, тъй 
като това е доказано не-
ефективен проект. Като 
основен недостатък се 
сочи фактът, че мястото 
се намира непосредстве-
но до жилищен квартал, 
на 10 минути с кола от 
центъра на Варна. Са-
мата дейност по това-
рене и разтоварване е 
чиста, но въпросът е как 
ще се отрази логисти-
ката по транспортиране 
на контейнерите на жи-
лищните зони и градския 
трафик. Другият момент 
е планиран в новия ОУП 
на Варна мост над Вар-

ненското езеро, който 
минава над „Максуда“. 
Така се оказва, че за 
една и съща територия 
се конкурират жилища, 
контейнерен терминал 
и мост за разкош. Тази 
комбинация, особено в 
частта с терминала, е 
по настояване на пре-
дишния Общински съвет 
на Варна. Това породи 
и все още поражда се-
риозни съмнения за на-
лагане на корпоративни 
интереси в разработва-
ния нов ОУП на Варна.

Финансирането на 
терминала също повдига 
въпроси. Както е извест-
но, предишното прави-

телство издейства заем 
от Япония, с който тряб-
ваше да се построи тер-
миналът. Заемът обаче 
се изплаща от бюджета, 
а съоръжението щеше да 
се ползва на концесия 
от дадена фирма. Така с 
пари от бюджета практи-
чески се кредитира час-
тен проект. Аналогична 
и по същата схема е и 
ситуацията с терминала 
за насипни товари в Бур-

гас. Той е строен основ-
но за нуждите на „Кре-
миковци“ малко преди 
да се приватизира, а е 
платен от държавата.

Към концесиониране-
то на порт Варна инте-
рес са заявили едни най-
големите пристанищни 
оператори - Ротердам, 
Хамбург, Дубай. Очаква 
се до 2012 г. за приста-
нището да се намери нов 
стопанин и нвеститор.

Търсят фирма за анализ на порт Варна
Проучването ще покаже какъв вариант за концесия да бъде избран

Цвета ИВАНОВА

Финансовият министър Симеон 
Дянков посети всички обекти във 
Видин, които се ремонтират с 
пари от републиканския бюджет 
или от европейските програми. 
Обиколката му започна от буле-
вард „Панония“, за чиято рекон-
струкция той осигури 4.7 млн. лв. 
„Отпускането на държавни пари 
за общински проект е рядкост, но 
нуждите го налагат. Досега финан-
совото министерство е превело 
на общината 700 000 лв. До края 
на годината ще се разплатим за 
всички извършени строителни 
работи. Които останат за дого-
дина, ще вземем пари от новия 
бюджет“, обясни на място финан-
совият министър.

Занемареният булевард, по 
който преминава основното дви-
жение към Дунав мост 2 и ферибо-
та Видин-Калафат, стана повод за 
мощен граждански протест през 

пролетта на тази година. 3.8 кило-
метровият път е осеян с дупки, а 
платната са пропаднали след 40 
години експлоатация без никакъв 
ремонт. При посещението си през 
май т.г. на строежа на моста при 
Видин-Калафат лично премиерът 
Борисов се ангажира с осигурява-
нето на средства за реконструкци-
ята. Общината избра изпълнител и 
строителните работи стартираха 
преди един месец. Спечелилата 
конкурса фирма - „Бдин“, обеща 
до началото на зимата да завър-
ши реконструкцията.

Проектът на общината за обно-
вление на булеварда включва по-
лагане на нова асфалтова настил-
ка по двете платна, изграждане на 
нови тротоари, осветление и раз-
делителна ивица. Предвидено е и 
поставянето на вертикална и хо-
ризонтална маркировка. Ще бъдат 
оформени три големи кръстовища 
на местата, където булевардът се 
пресича с оживени улици.

Финансовият министър посе-

ти и историческите обекти във 
Видин, които са включени в про-
екти за развитие на туризма. Той 
разгледа крепостта „Баба Вида“ 
и казармата на независимия ви-
дински владетел Осман Пазван-
тооглу, известна като Кръстатата 
казарма. Двувековната сграда 
се нуждае от укрепване на кон-
струкцията, тъй като по стените й 
са се образували големи пукна-
тини. Предстои основен ремонт, 
предвиден с проект на културното 
министерство. Парите - 1.3 млн. 
лв., се осигуряват по програма 
„Регионално развитие“, но строи-
телни работи още не са започна-
ли. Не е започнало изпълнение и 
на проекта за възстановяване на 
друг исторически обект - крепост-
ната система „Калето“. За него 
общината спечели финансиране 
по същата оперативна програма. 
Предвидено е възстановяване на 
каменни стени, плавателен канал 
и създаване на атракции, които да 
привличат туристи във Видин.

Симеон Дянков провери как се харчат
държавни пари за обекти във Видин

Предстои да се проучи как ще се отрази логистиката по транспортиране на контейнерите на 
жилищните зони и градския трафик.
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8 ИНФРАСТРУКТУРА

От стр. 6
Или сградите на арх. Сантяго Калатрава в промиш-

ления град Валенсия, които го направиха туристиче-
ски център. Хубавите сгради могат да променят града 
и качеството на живот на хората. 

Мога да дам пример и с наш проект - училището 
„Дорис Тенеди“ в кв. „Белите брези“. Местни хора ми 
разказаха как то е променило живота в квартала. В 
него са се заселили много млади семейства, а зане-
марената някога бирария срещу училището е станала 
най-посещаваното заведение в района. Ето как една 
малка сграда променя живота на един квартал. 

А какво да кажем за едно значимо здание, което 
може да промени изцяло София?! За да направим 
хубави, големи сгради, които да привличат туристите,  
трябва да се обърнем към чуждите имена в бранша. 
Имаме много добри български архитекти, но за съ-
жаление името продава архитектурата. За да станем 
известни в света, тук трябва да дойдат да проектират 
големите имена. 

- Няма ли да бъдат сериозна конкуренция за 
българските архитекти?

- Те ще са огромна конкуренция, но ще допринесат 
за развитието на нашия град. 

- По какви проекти работите в момента?
- Имаме доста проекти и всичките са много инте-

ресни. Хубавото на кризата е, че започваме да ра-
ботим интересни, а не само комерсиални проекти. В 
Южния парк бяха открити разкопки на късноантичен 
мавзолей. Подехме инициатива той да се възстанови 
и  експонира, като направихме безвъзмезден проект. 
Разкопките ще бъдат покрити, ще има прекрасна гра-
дина с детска площадка и алеи, места за продаване 
на сувенири и билети. Ще стане чудесно място за 
отдих. 

В момента работим и по проекта за комплекс на 
футболния съюз в резиденция „Бояна“, който ще съ-
държа хотелска част със SPA център, закрита зала 
и малка административна сграда. Инвестициите са 
осигурени от ФИФА. Проектираме и много интересна 
спортна зала в Ботевград за 4000 души, която ще се 
ползва за баскетбол и волейбол. Идеята за облика й 
е на арх. Божидар Хинков. 

Имаме три атрактивни проекта в Бургас. Първият е 
за стрелбищен комплекс, какъвто в България няма и 
който покрива всички световни изисквания. Вторият 
е Зоологическа градина до езерото Вая, която ще 
има сафари зона, както и отделни сгради за различ-
ните видове животни. Представяме проекта в три ва-
рианта, като общината ще избере един от тях. 

Третият проект е пристанище в Сарафово, което 
ще го превърне в атрактивно туристическо селце. За-
пустелите буни ще станат уютни места за продажба 
на риба, за спиране на лодки, за разходки.

Време е в София да се...
Цвета ИВАНОВА

Областният управител 
на Видин Пламен Сте-
фанов свика и ръководи 
заседание на щаба за 
осигуряване на нормал-
ни условия за работа и 
живот през зимата. Ста-
на ясно, че местната ад-
министрация и фирмите, 
ангажирани със зимното 
поддържане, са готови в 
различна степен за пре-
дизвикателствата на вре-
мето. Общините се ори-
ентират към снабдяване 

със собствена техника за 
почистване на пътищата. 
Машини, приспособявани 
за снегорини, трактори 
и булдозери, вече има в 
Грамада, Кула, Чупрене 
и Ново село. Там са се 
снабдили с пясък, сол и 
луга, осигурили са екипи 
от безработни, които ще 
ги разпръскват.

В Бойница, Димово, 
Ружинци и Макреш не 
са избрали още фирма, 
която ще разчиства сне-
га. Набелязани са обаче 
маршрутите на зимни-
те машини - предимно 

пътища и улици, които 
водят до училища, здрав-
ни пунктове, магазини, 
както и трудните участъ-
ци. Средства не липсват. 
Определените пари вече 
са преведени, тъй като 
са предвидени в бюджета 
за настоящата година. 
За почистване на ули-
ците кметовете наемат 
земеделски производи-
тели, които притежават 
трактори и камиони. Те ги 
приспособяват за снего-
рини и така се осигурява 
движението и по улиците 
в малките села.

Областното пътно уп-
равление поддържа 611.4 
км републиканска път-
на мрежа. Договорът за 
това е сключен с фирма 
„Видапътстрой“, която в 
момента продължава из-
кърпването на разбитите 
участъци, съобщи дирек-
торът инж. Павел Драга-
нов. Досега е положен 
нов асфалт върху 7615 кв. 
м. В момента се изкърпва 
път Е-79, както и пътища-
та към ГКПП Брегово и 
„Връшка чука“, Брегово-
Ново село-Капитановци, 
Видин-Кошава. На област-
та са отпуснати допълни-
телно 300 000 лв. за хори-
зонтална маркировка на 
републиканските пътища. 
Сключен е договор с фир-
ма и работата вече за-
почва, уточни инж. Павел 
Драганов.

Закъсняват строител-
ните работи по рехабили-
тацията на пътя Бела-Бе-
лоградчик, отклонение от 
главния път Е-79. До края 
на октомври са изпълне-
ни едва 4% от предвиде-
ните 40% от строителните 
работи. До 8 декември 
трябва да завърши този 
ремонт, изтъкна директо-
рът. Фирмите дават крат-
ки срокове за строител-
ните работи, за да спе-
челят обществените по-
ръчки, но след това става 
ясно, че те не са реални 
и търсят начини за удъл-
жаването им, коментира 

изоставането в работата 
областният управител.

За улеснение на дви-
жението при зимни усло-
вия са изсечени крайпът-
ни храсти и са поставе-
ни нови 184 пътни знака. 
Подрязани са короните 
на 816 дървета. Поради 
липса на средства някол-
ко от пътищата остават 
без стоманени предпазни 
огради.

За поддържането на 
пътната инфраструктура 
през зимата на фирма-
та са нужни 8000 куб. м 
пясък и 1800 тона сол. 
Досега „Видапътстрой“ 
си е осигурила 80% от 
тези материали. Напра-
вен е и разчет на нужните 
екипи - на 15 пункта по 

пътищата ще се разполо-
жат дежурни пътни строи-
тели, които ще осигуряват 
информация за състоя-
нието на трасетата и ще 
излизат да чистят, стана 
ясно от срещата.

Свои планове за под-
държане на съоръжения-
та през зимата са разра-
ботили и местните поде-
ления на електроразпре-
делителното дружество 
„ЧЕЗ“, „Експлоатация 
и поддържане“, „ВиК“. 
Кметовете се оплакаха 
от проблеми в електро-
мрежата, преминаваща 
през терени с необита-
еми къщи. Обраслите с 
растителност дворове 
често причиняват аварии 
по електромрежата.

Шарена картина на готовността
за нормален живот през зимата
Общините във Видинско се снабдяват със собствена техника за почистване на пътищата

Общините уж са подготвени за настъпващата зима, но е възможно ка-
призите на времето отново да ги „изненадат“.

© Архив СИ
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Тържището 
ще бъде 

с изцяло 
обновен 

вид

Илияна КАРАЛАНОВА

З а  рекордните  12 
вместо за 18 месеца бе 
изграден пътен възел 
„Скобелева майка“ в 
Пловдив. 

Това стана ясно по 
време на официалното 
откриване на съоръже-
нието на 28 октомври. 
„Изпълнихме обещание-
то си да построим обек-
та 6 месеца предсрочно 
и осигурихме модерен 
югоизточен обход на 
Пловдив“, заяви инж. 
А н г е л  К о д ж а м а н о в , 
директор на фирмата-
изпълнител на обекта 
- „Пътища Пловдив“ АД. 

„Държавата отпус-
на допълнителни сред-
ства за осветлението на 
обекта, тъй като то не бе 
предвидено в проекта. 
Чрез тези инвестиции 
осигуряваме заетост на 
много работещи в сфе-
рата на строителството. 
В момента проектираме 
околовръстното шосе 
за Асеновград и се на-
дявам в скоро време да 
започнем работата по 
разширението и рекон-
струкцията му“, обясни 
премиерът Бойко Бори-
сов. 

На официалната це-
ремония по пуска на 
съоръжението дойдо-

ха още министрите на 
регионалното развитие 
и  благоустройството 
Лиляна Павлова и на 
финансите Симеон Дян-
ков, футболната легенда 
Христо Стоичков, депу-
тати, официални лица и 
граждани. 

Според министър Па-
влова надлез „Скобе-
лева майка“ по свои-
те мащаби няма аналог 
в област Пловдив. По 
думите й след време в 
близост до пътния въ-
зел ще бъде изграден 
и делфинариум. Тере-
нът, предназначен за 
него, неслучайно не е 
отчужден по време на 
строителството на съ-
оръжението, каза още 
министърът.

Павлова заяви,  че 
държавата в момента 
инвестира близо 138 
млн. лв. в региона. Ре-
конструират се и се мо-
дернизират сградите на 
болници и университети. 

В Пловдивско са ре-
новирани 57 училища и 
детски градини. Общи-
ната вече има възмож-
ност да кандидатства и 
с проект за интегриран 
градски транспорт, по-
сочи Павлова.

„След изграждането 
на „Скобелева майка“ 
обликът на града при 
влизане от посока Ха-

сково коренно се про-
мени. Решихме и про-
блема с трафика и път-
ната безопасност, като 
при това икономисахме 
близо 2 млн. лв. при ре-

ализацията на проек-
та“, каза от своя страна 
председателят на упра-
вителния съвет на аген-
ция „Пътна инфраструк-
тура“ Лазар Лазаров.

По проекта са изгра-
дени нов жп надлез с 
дължина 138 метра и 
две платна с ширина 26 
метра. Общата стойност 
на надлеза е 8 713 370 

лв. с ДДС, средствата 
са осигурени от държав-
ния бюджет.

Възложител на обекта 
е агенция „Пътна инфра-
структура“. 

Пътен възел „Скобелева майка“ готов шест месеца преди определения срок

Анелия ГОГЕВА

Строителството на Съ-
бота пазара в Пловдив 
ще приключи в навечери-
ето на коледните празни-
ци. Това заяви Габриел 
Тороманов, инвеститор-
ски контрол на обекта. 
Изграждането на изцяло 

нов комплекс на мястото 
на едно от емблематич-
ните тържища в Града 
под тепетата официално 
започна 19 април т.г.

Проектът е на екип от 
„Растер билд“ ЕООД с 
ръководител арх. Здрав-
ко Димитров. Конструк-
тивната част е дело на 
инж. Антон Примов. Из-

пълнението е възложено 
на „ЕТ Металик“. Надзор 
упражнява „Стройкон-
трол“ ООД. Инвеститор 
е „Отел“ ООД. Фирмата 
ще стопанисва 15 години 
тържището въз основа 
на концесионен договор.

Пазарът се намира в 
район „Южен“. Развит 
е върху площ 1.5 дека-

ра. Проектът включва 
изграждане на магазин-
на част, покрита зона 
за продажба на селско-
стопанска продукция и 
цветя, кафене. Първона-
чално бе планирано из-
граждането на подземен 
паркинг с над 50 мес-
та, тъй като пазарът се 
намира в гъсто населен 
район с изчерпани въз-
можности за временен 
престой на автомоби-
ли. Впоследствие обаче 
градската управа прие 
да няма подземно ниво 
заради наличието на ко-
лектор, преместването 
на който е невъзможно 
на този етап.

Към момента на Събо-
та пазара изцяло е из-
градена търговската част 
върху 570 кв. м. Напълно 
са завършени ревизията 
и новото строителство 
на елементите от под-
земната инженерна ин-
фраструктура. Полага се 
настилката на мястото 
на изровения паваж на 
старото тържище. Работи 
се по монтирането на ме-
талната конструкция на 
покрития пазар. Следва-

щият етап е изпълнение 
на вътрешното осветле-
ние на тържището. Пред-
стоящо е разполагането 
на сто маси за продажба 
на плодове и зеленчуци 
и на десет щанда за тър-
говия с цветя. По график 
върви и реализацията на 
проекта в частта му за 
кафенето, което ще пред-

ставлява преместваема 
конструкция. Довърши-
телните работи включват 
и благоустрояване на ра-
йона на Събота пазара в 
„Кючук Париж“, като са 
планирани изграждане 
на парково пространство 
с декоративни настилки, 
водни площи, детска пло-
щадка, пейки и други.

Завършва изграждането на Събота пазара
в пловдивския район „Южен“

В Пловдив действат девет традиционни тържи-
ща за продажба на селскостопански стоки, които 
са на подчинение на предприятие „Общински паза-
ри“. От 2009 г. е в ход реализацията на мащабна 
програма за реконструкция и модернизация.

Поетапното обновяване на обектите започна 
от Понеделник пазара в подножието на Стария 
град. Изградена бе нова обща покривна конструк-
ция и бяха отремонтирани масите. В район „Тра-
кия“ реконструкция претърпя пазарът до хлебоза-
вода. Ревизирана и подсилена бе конструкцията, 
а изпочупените стъклени покривни елементи бяха 
подменени с полиуретанови термоизолиращи пане-
ли. В същия район бе обновен и пазарът до католи-
ческия храм „Св. Дух“.

В процес на изграждане е нов комплекс на мяс-
тото на Четвъртък пазара. Изпълнител е „Евро 
ремонт строй“. Фирмата има сключен договор с 
община Пловдив за инженеринг с твърда финансова 
рамка, но непредвидени дейности оскъпяват про-
екта.

ПЪЛНА ПРОМЯНА

Ако времето не поднесе неприятна изненада, Събота пазара ще бъде 
завършен до Коледа.

© Авторът
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СТРОИТЕЛСТВО ИМОТИ

10 ПЕРСПЕКТИВИ

ул. "Карловска" 34А, тел. 032/960-153, 
96-32-14; факс: 960-154; 088/8225953

Производствено-складова база - 
с. Златитрап

e-mail: perÜn_77@abv.bg

� Кофражни платна 
(Универсал кофраж)

� Телескопични подпори
� Фасадни (жабкови) скелета
� Фасадни (рамкови) скелета
� Модулни (подвижни) скелета
� Хаспели, лебедки, вибратори, 

мозаечни машини

� Допълващи 
елементи: 
- щифтове и клинове
- шпилки с камбанки
- ъгли
- компенсатори

� Ударно-пробивни машини 
„HILTI“ и „Bosch“

ОТДАВА ПОД НАЕМ
®®
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Илияна ИЛИЕВА

На новоизградена 
зона за отдих се радват 
жителите на най-стария 
ямболски квартал - „Кар-
гон“. По проекта, кой-
то приключи наскоро, е 
благоустроена територи-
ята на площад „Страши-
мир Кринчев“ в центъра 
на района. В простран-
ството са ситуирани во-
дна каскада и две цветни 
фигури. Съществуващият 
паметник се запазва. За 
озеленяването са под-
брани вечнозелени хра-
сти и теменужки. Новият 
облик на площада е в ре-
зултат и на освежените и 
боядисани пейки, както и 
на поставените наоколо 
кошчета за смет. Монти-
рани са и енергоспестя-
ващи осветителни тела.

Приключва работата 
и по другите две зони за 
отдих в града, които се 
изграждат по проекти 
на общината, спечелени 

пред Предприятието за 
управление на дейност-
ите по опазване на окол-
ната среда (ПУДООС). 

Пустеещ терен с площ 
3 дка в комплекс „Бен-
ковски“, между блокове 
12, 18 и 13, се превръ-

ща в озеленен кът за 
отдих, почивка и раз-
ходка за жителите на 
многолюдния ямболски 
квартал. Проектирано-
то пространство е оф-
ормено според нужди-
те на района, обособе-

ни са места за сядане 
и алеи за разходка. В 
новия кът за отдих ще 
има градинска беседка, 
фонтан, пейки, кошчета 
за отпадъци. Предстои 
и изграждането на фут-
болно игрище. Център на 

композицията е голяма 
цветна фигура. Зелени-
ната е умело подбрана, 
като е предвидена сянка 
с декоративна дървесна 
и храстова растителност. 
Широколистните видове 
ще бъдат представени 
от пауловния, източен 
чинар, шмак и едролист-
на липа. Ще се използ-
ват иглолистни видове, 
вечнозелени храсти и 
сезонни цветя. 

За съжаление, вече 
има и посегателства вър-
ху растенията в комплекс 
„Бенковски“, съобщават 
от община Ямбол. Оттам 
призовават гражданите 
своевременно да сигна-
лизират при всякакви 
вандалски действия по 
отношение на обнове-
ните зони на телефон 
112, който е и директ-
на връзка към Сектора 
за превенция и опазва-
не на обществения ред 
(СПООР) към общината.

Третата зона по про-
ектите, финансирани от 

ПУДООС, е в комплекс 
„Златен рог“, до блоко-
ве 34 и 35. Там също ще 
има беседка и фонтан. 
Озеленяването на те-
рена съвпадна с откри-
ването на нова детска 
площадка в съседство, 
изградена от „Белла“ - 
България. Благоустроя-
ването в района започна 
още през 2008 г., когато 
със средства на общи-
ната бе изградена нова 
улица, оформени бяха 
тротоари и терени за за-
лесяване. 

През последните 4 
години в Ямбол са по-
строени 10 изцяло нови 
детски и спортни пло-
щадки, а всички оста-
нали са ремонтирани и 
освежени. Извършено е 
и интензивно озеленява-
не в различни части на 
града с повече от 2200 
декоративни дървета и 
храсти, без тук да влизат 
залесителните дейности 
в Градската градина и 
парк „Боровец“.

Териториите за отдих в Ямбол -
обект на мащабно благоустрояване
10 нови детски и спортни зони са изградени през последните 4 години

Ваня КЮРЧЕВА

Община Плевен започ-
на изграждането на мно-
гофункционални спорт-
ни и детски площадки 
в града. Проектът е по 
оперативна програма 
„Регионално развитие“, 
в частта за развитие на 
градската среда. 

Вр.и.д. кмет инж. Огнян 
Цанев направи първа ко-
пка на многофункционал-
на спортна и детска пло-
щадка в ЖК „Сторгозия“, 
между блокове 68 и 69. 
Съоръжението, което ще 
бъде изградено там, ще 
е първото по рода си в 
Плевен. Ще има площад-
ка, която ще може да се 
ползва за няколко вида 
спорт - футбол, волей-
бол, хандбал, баскетбол. 
Предвидено е и строи-
телство на две детски 
площадки - за малчугани 
до 3 години и за деца от 
3 до 12 години. Проектът 
предвижда изграждане 

на осветление и водо-
снабдяване на целия 
комплекс. Композицион-
ното решение на благо-
устройствените дейности 
включва оформянето и 
на алейна мрежа. Ще се 
съчетаят забавления за 
най-малките и занимания 
за юношите, както и спо-
койствие за родителите, 
които ще могат да почи-
ват в специалните кътове 
за отдих, коментира инж. 
Цанев.

Многофункционалната 
спортна площадка ще 
има и ограда с височина 
4 метра. Настилката ще 
бъде саморазливна, на 
акрилна основа - рецик-
лиран каучук на гранули. 
Общата площ на мно-
гофункционалната пло-
щадка е над 3 декара, а 
срокът за изпълнението 
й е 54 дни. Предвидените 
дейности са за 195 хиля-
ди лева без ДДС.

Вторият договор по 
проекта за развитие на 
градска среда включ-

ва направата на още 3 
детски и 1 спортна пло-
щадка. Вече стартираха 
дейностите по строежа 
на детската площадка на 
пресечката на ул. „Кар-
лово“ и ул. „Преслав“. 
Предвидено е да има 
отделени пространства 
за деца до 3 и за деца 
до 12 години, които ще 
са оградени, за спокой-
ствие на родителите и 
безопасност на децата. 
„Съоръжението е проек-
тирано още през 2009 г., 
но предвид отварянето 
на оперативната програ-
ма и всички процедури, 
които трябваше да бъдат 
спазени, докато се по-
дпише договорът, започ-
ваме сега“, уточни инж. 
Цанев. Стойността на 
обекта е 47 хиляди лева 
без ДДС.

Близо 480 хиляди лева 
ще бъдат отпуснати по 
ОП „Регионално разви-
тие“ общо за 4-те детски 
и 2-те спортни площад-
ки, съфинансирането от 

страна на община Пле-
вен е 5%, а срокът за 
изпълнение - 71 дни.

Зоните за игра на от-
крито ще бъдат устро-
ени така, че да осигурят 
безопасност на всички, 
над 50% от съоръжения-
та и заниманията ще са 
достъпни за деца с ув-
реждания. Площадките 
са устроени с два вхо-

да/изхода с широчина, 
позволяваща свободно 
преминаване на инва-
лидни колички. На врати-
те ще бъдат монтирани и 
самозатварящи се меха-
низми.

Съоръженията, по кои-
то сроителните дейности 
вече запознаха, тряб-
ва да са готови до Нова 
година и ако времето 

позволява, веднага след 
това може да бъдат въ-
ведени в експлоатация, 
уточни инж. Цанев. По 
думите му, в конкурен-
ция с 10 фирми от цялата 
страна - кандидати за 
изпълнители, са избрани 
плевенски, които освен 
че отговарят на всички 
условия, са дали и най-
ниска цена.

Многофункционални площадки за спорт и игра строят в Плевен

В пространството на пл. „Красимир Кринчев“ в квартал „Каргон“ вече 
има водна каскада и две цветни фигури. 

В неугледните междублокови пространстванства ще бъдат изградени 
модерни съоръжения за спорт и игра на децата.
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Издание на вестник „Строителство имоти“

Официален медиен партньор на Национално сдружение „Недвижими имоти“

ÈìîòèÈìîòè

Николай ПEШЕВ

Складови и логистични 
площи са новата движе-
ща сила на имотния па-
зар във Варна. Търсенето 
надвишава предлагането. 
Една от причините за този 
дисбаланс е не липсата 
на такъв тип имоти като 
бройка, а на площи, които 
да покрият изискванията 
на клиентите. Брокери от 
водещи агенции коменти-
раха, че се търсят мулти-
функционални, средни по 
големина помещения, с 
възможност за разтовар-
ване и товарене директно 
от камион. Наемите са от 
1.3 до 5 евро на квадрат, 
като във високия цено-
ви диапазон са напълно 
оборудваните складове, в 
които има и други наема-
тели. Цените, при които 
се сключват сделки, са 
между 3 и 4 евро за ква-
драт. Част от складовете 
всъщност са пригодени 
за целта стари халета, ко-
ито не отговарят на изис-
кванията за съвременна 
логистика.

Експерти очакват, че 
поредният пазарен хит 
ще бъдат именно складо-

вите и логистичните пло-
щи. Причината за тяхното 
подценяване е бавната 
възвръщаемост, в срав-
нение с тази при жилищ-
ните имоти - 5-7 на сто.

Сред модерните цен-
трове от този тип е Ло-
гистичен парк - Варна. 
Проектът е започнат през 
2008 г. от „Феърплей къ-
мършъл“ ЕАД, част от 
строително-инвестици-
онната група „Феърплей 
интерншънъл“. Инвести-
цията е оценена на 57 
млн. евро. В пълния си 
мащаб проектът предвиж-
да обща застроена площ 
над 120 хил. кв. м. В тях 
са включени стандартно 
пространство, складо-
ве за бързо- и средно-
оборотни стоки, както и 
специализирани площи с 
контролирана температу-
ра. Предвиден е и много-
етажен паркинг, който е 
единствен по рода си във 
Варна. През 2010 г. „Бъл-
гериън Пропърти Дeве-
лъпмънтс“ придоби пълна 
собственост върху парка 
и поднови спрялото стро-
ителство на сграда А6. 
Комплексът се намира в 
Западната промишлена 
зона на Варна. Там е и 

една от най-модерните 
производствено-логис-
тични сгради в морската 
столица - печатница „Из-
ток“, доскоро собстве-
ност на немската медий-
на група ВАЦ. Сградата е 
построена да обслужва 
специално високопродук-
тивна печатна машина, 
която вече е изнесена 
в Черна гора. Празните 

халета на специализи-
раната сграда чакат нов 
собственик.

В очакване на клиенти 
са и модерната индус-
триална зона и логисти-
чен парк край Белослав, 
създадени на мястото на 
бившия стъкларски завод 
„Белопал“. Инвеститорът 
„Т.Б. консулт“ ООД раз-
дели площта от 250 дка 

на 17 имота с големина 
от 8 до 35 дка, с различно 
предназначение. Зоната 
разполага с каптиран из-
вор за минерална вода. 
Инвестицията се оценява 
на 60 млн. евро.

„Агрополихим“ в мо-
мента строи нови скла-
дове за над 100 000 тона 
торове и 18 000 тона сяр-
на киселина. През след-

ващата година ще бъде 
изградена още една база, 
с капацитет 5000 тона.

Готовите малоразмер-
ни складове във Варна 
с големина до 200 кв. м 
се продават при цена до 
70 000 евро, в зависимост 
от локацията и състояни-
ето на сградата. Част от 
офертите са за гаражи, 
пригодени за складове.

Два са големите обек-
ти, които се продават 
официално във Варна. 
Единият е комплекс от 
производствено хале, 
склад и офис, заемащи 
площ 2 декара. Халето се 
продава заедно с две ус-
поредни поточни линии, 
които са за преработка 
на армировъчно желязо 
за целите на стоманобе-
тонните конструкции.

С л е д в а щ а т а  г о л я -
ма оферта е за скла-
дово-производствена 
база, която „върви“ с 
наемателите. Цената е 
1 500 000 евро, или 789 
евро за квадрат. Алтер-
нативно срещу тази сума 
може да се закупят около 
25 жилища в центъра на 
Варна, които да носят ме-
сечен доход 8-9 хил. лв.

Складови площи движат имотния пазар във Варна
Търсенето надвишава предлагането в сегмента

Въпреки кризата изграждането на логистични обекти продължава.

Складово-производствените бази край Варна може да се превърнат в новия хит на пазара, твър-
дят брокери.

© Авторът

Цвета ИВАНОВА

През третото тримесечие на 2011 г. жилищата 
във Видин поскъпнаха, съобщи Емилия Лазарова, 
директор на Териториалното статистическо бюро. 
Увеличението е спрямо предишното тримесечие и 
е незначително - с 1 процент. Квадратен метър жи-
лищна площ вече се продава за 576.59 лв. Средната 
цена за страната е 901.32 лв.

По-ниски от Видин са обаче цените в Габрово и 
Кюстендил, допълни статистичката. Там купувачите 
плащат съответно по 524.17 лв. и 553.77 лв. за кв. ме-
тър. Повишение на цените на жилищата има в още 
7 области на страната - Варна, Ловеч, Пазарджик, 
Пловдив, Разград, Добрич и Хасково. В останалите 
20 обаче е регистриран спад. Намалението е с око-
ло 6%. Най-скъпи са жилищата във Варна - 1493 лв. 
за кв. метър, следвани от тези в София и Бургас.

Увеличението обаче не може да се усети от 
офертите за продажба. Във Видин двустаен апар-
тамент в квартал „Бонония” може да се купи изгод-
но - само за 53 000 лв., едностаен в квартал „Гео 
Милев“ - за 25 000 лв., а тристаен в същия квартал 
- за 70 000 лв. Не са скочили цените и на новото 
строителство - жилище с площ 63 кв. м се предлага 
за 50 000 лв., друго, 68 кв. метра, на централна улица 
- за 56 000 лв. Увеличението се отчита заради някол-
ко продажби на луксозни домове, които по всяко 
време имат по-висока цена, коментират брокери от 
агенциите за недвижими имоти. Те все още се оп-
лакват от слабо търсене и застой на пазара.

Жилищата във Видин
скочиха с 1 процент

Втора година апартаментите в тази сгра-
да, недалече от центъра на Видин, очакват 
своите собственици.

© Авторът

© Авторът
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От стр. 5
- Какво в Кодекса за социал-

но осигуряване трябва да бъде 
променено незабавно?

- Незабавно трябва да се преус-
танови дейността на задължител-
ните частни пенсионни фондове и 
да се смени моделът на осигури-
телния стаж с модел, отчитащ оси-
гурителния принос на хората. Да се 
даде глътка въздух за бизнеса и да 
се намали осигуровката за пенсии 
на 12.5% (сега 17.8%, от които 5% 
потъват в частни фирми). Систе-
мата може да осигурява средна 
пенсия 50% (сега около 40%), ако 
данъчното бреме е достатъчно 
ниско, бизнесът излезе на светло 
и съотношението работещи/пенси-
онери се доведе до 4 към 1. Това 
ще е и едно равновесно състояние, 
защото кариерата на хората в 
наши дни продължава до около 40 
години. При пенсионна възраст 63 
години и средна продължителност 
на живота 73 средно пенсия се по-
лучава 10 години. 

При модел на осигурителния 

принос човек ще получи от сис-
темата точно толкова, колкото й 
е дал - 4 месеца работи и плаща 
12.5% осигуровка за пенсии, 1 ме-
сец получава пенсия, равна на 50% 
от средния осигурителен доход. Се-
гашната система на осигурителния 
стаж сама си създава проблеми - 
невъзможност на хората да се пен-
сионират нормално при навърш-
ване на необходимата възраст, 
търсене на пробойни в закона, за 
да го направят по втория начин. С 
отстраняването на осигурителния 
стаж като бариера шмекеруването 
става излишно. При навършване 
на пенсионната възраст хората ще 
получават пенсия на база на на-
трупания си осигурителен принос - 
данъците, платени спрямо средния 
данъкоплатец през всеки отделен 
месец. Колкото повече данъци е 
плащало лицето, толкова по-голе-
ми социални придобивки ще полу-
чава при пенсиониране или когато 
изпадне в нужда.

- В коя страна според вас мо-
делът на социалното осигуряване 

е добър и би могъл да послужи 
на България за пример?

- Осигурителната система на 
Германия. Там при плащане на 
средни осигуровки през годината 
се получава една пенсионна точ-
ка, при 70% - 0.7 точки, и т.н. При 
пенсиониране зад всяка от тях 
стоят пари. Проблем в Германия 
е, че има таван на осигурителния 
доход, а над него има прогресив-
на скала на данъчно облагане. По 
този начин хората с по-големи въз-
можности не могат да подпомагат 
пряко осигурителната система, 
а когато се пенсионират, за по-
големите данъци върху доходите, 
които са плащали, няма да получат 
по-големи пенсии. За съжаление, 
в Германия осигурителният стаж е 
основен измерител за допускане 
до пенсиониране, но имат данъци 
върху пенсията. Това говори, че 
формулата им за изчисляване на 
размера на пенсията не е съвър-
шена, но е може би най-добрата 
действаща осигурителна система 
на планетата.

„В кодекса е заложена бомба“

Н атали Д. Бречър ще бъде лектор в първата 
сесия от сертификационен курс по упра-
вление на недвижими имоти. Обучението 

се организира от FIABCI България и ще се проведе 
от 12 до 16 ноември в София.

Деси БАКЪРДЖИЕВА

Курсът дава възможност не само за професи-
онално обучение и за почерпване на опит от све-
товнопризнат лектор като Бречър, но и шанс за 
получаване на американски сертификат на терито-
рията на България. Удостоверение за утвърдения 
международен стандарт CPM (Certified property 
manager) на Американския институт за управление 
на недвижими имоти (IREM) за професионален 
пропърти мениджмънт се издава при успешно за-
вършване на всички четири етапа от обучението.

По време на първата сесия през ноември кур-
систите не само ще бъдат въведени в професията 
„управление на недвижими имоти“, но ще се за-
познаят и с Етичния кодекс на IREM, с тънкостите 
при поддръжката на имоти и управлението на ри-
ска, инвестирането в недвижими имоти и с различ-
ните финансови инструменти.

През 2011г. IREM съвместно с FIABCI България 
започна обучението на своите първи професио-
нални кадри у нас. Очаква се първите CPM спе-
циалисти да поставят началото на по-високо ниво 
на обслужване, което от своя страна да увеличи 
интереса към добре управляваните обекти. 

Опитът в други европейски държави показа, че 
след въвеждането на CPM обучението големи кор-
порации и финансови институции инвестират все 
повече за обучение на своя персонал в IREM.

Световнопризнат лектор
ще обучава родни
пропърти мениджъри

Анелия ГОГЕВА

Търг на многостаен 
апаратамент с площ 172 
кв. м ще се проведе от 
частен съдебен изпъл-
нител на 3 ноември в 
Пловдив. На имота е уч-
редена ипотека в пол-
за на „Райфайзенбанк“. 
Исканата цена е 185 095 
лв. и представлява 75 

процента от оценката на 
вещото лице. Апартамен-
тът се намира на четвър-
тия етаж на сграда на 
ул. „Стефан и Обрейко 
Обрейкови“ 12 в район 
„Северен“. Жилището е 
на на две нива. На пър-
вото има преддверие, 
санитарен възел, две 
спални, сауна, тераса, 
вътрешно стълбище към 

второто ниво, а на тях 
са развити дневна с кух-
ненски бокс, складово 
помещение и тераса.

Още един многоста-
ен апартамент - на ул. 
„Тунджа“ 3, в близост 
до Хълма на Освободи-
телите, ще бъде предло-
жен на публична продан 
на 7 ноември. Надда-
ването ще започне от 
164 250 лв., представля-
ващи 75 на сто от пазар-
ната стойност на имота. 
Жилището е с ипотека 
в полза на „Уникредит 
Булбанк“. Апартаментът 

е с площ 130.80 кв. м.
На публична продаж-

ба е предложен и мно-
гостаен апартамент на 
третия етаж на жилищна 
сграда на ул. „Петър Сто-
ев“ 99 в район „Южен“. 
Първоначалната цена е 
111 138 лв. Имотът е с 
площ 102 кв. м и се със-
тои от две стаи, хол, 
дневна и сервизни поме-
щения. Върху апартамен-
та има договорна ипоте-
ка за обезпечаване на 
вземането на искателя 
по изпълнително дело.

Значителен дял от 

обектите на територията 
на Окръжен съд - Плов-
див, включени в регис-
търа на публичните про-
дажби, са земеделски 
земи. Имотите са в села-
та Зелениково, Чернозе-
мен, Стряма, Златитрап. 
Цената на квадратния 
метър земеделска земя 
варира от 7-10 ст. до 20-
40 ст. Малко по-скъпо е 
оценен земеделски имот 
в съседното на Пловдив 
село Ягодово. На търга 
на 29 ноември публична-
та продан на 5 дка нива 
ще стартира от 3 хил. 

лв., което е 80 на сто от 
оценката.

Малко по-скъпи са 
имотите в регулация. 
Например лев на ква-
драт е исканата цена 
за 1 дка празно дворно 
място в село Стряма, 
община Раковски. От 6 
лв./кв. м пък ще старти-
ра на 16 ноември пуб-
лична продан на 450 кв. 
м незастроен парцел - с 
приложена регулация и 
предназначение за жи-
лищно строителство, в 
село Татарево, община 
Първомай.

Апартаменти и земя на тезгяха в Пловдив
На публична продан се предлагат ипотекирани жилища и земеделски парцели

Значителен дял от имотите, включени в регистъра на публичните продажби, са земеделски земи.

© Архив СИ
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Международното изложение 
„Светът на мебелите“ представи 
за седми пореден път последните 
дизайнерски и технологични реше-
ния в сферата на мебелната индус-
трия. В дните от 26 до 29 октомври 
водещи български и чужди произ-
водители показаха най-новите си 
продукти в „Интер експо център“ 
в София. Традиционно „Светът на 
мебелите“ бе допълнен с междуна-
родното специализирано експо за 
хотелско, ресторантско, кетъринг и 
SPA оборудване СИХРЕ.

Над 200 фирми изложители от 
повече от 25 държави взеха учас-
тие в двете специализирани из-
ложби.

Тазгодишното издание на „Све-
тът на мебелите“ започна по нетра-
диционен начин. Стартът бе даден 
с награждаването на победители-
те в конкурса „Българска мебел 
на годината 2011“. За първи път 
15 компании от мебелния бранш 
премериха сили. Отличени бяха 
фирмите „REA 4“, „Брян“, „Валиян“, 
„Лудогорие 91“ и „Тотал М“. Всички 
номинирани и наградени експона-

ти бяха разположени в обособена 
зона на изложбата.

След като призьорите станаха 
ясни, вниманието на посетите-
лите бе привлечено от барокови 
френски репродукции и авторски 
модели на състарени мебели, раз-
положени в близост до участващи-
те в конкурса експонати. Владишки 
тронове, маси и столове с ръчно 
изработени елементи - дърворезба, 
интарзия, позлата, както и модели 
на иконостаси впечатлиха цените-
лите.

Традиционно голям брой от 
участниците бяха заложили на 
цялостно оформени интерио-
ри с акцент върху естествената 
дървесина - орех, череша, бук. 
Изящни допълнения към интериор-
ните решения бяха скулптурите и 
пластиките от дърво, месинг, мра-
мор и др.

Освен с мебели изложбените 
щандове бяха изпълнени и с раз-
нообразие от материали за тази 
индустрия - антибактериални про-
дукти за корекция и реставрация, 
PVA EVA лепила, механизми и об-
ков за мебели.

Изложителите на СИХРЕ про-
вокираха гостите си с ценни реше-

ния за по-висока технологичност 
на всеки обект в туристическата 
и търговската сфера. В богатия 
продуктов каталог бяха включени 
професионални кухненски печки, 
фурни на газ с оригинални кон-
струкции и максимално удобство, 
иновативни парни конвектомати 
за хлебарството и сладкарството, 
хладилна техника, линии за са-
мообслужване, водоспестяващи 
аератори за батерии и душове, 
инфрачервени уреди за отопление, 
хотелски консумативи и аксесоари, 
технологии за управление на турис-
тически обекти и неонова реклама, 
грижеща се за техния имидж.

В рамките на изложенията се 
проведоха конференциите „Най-
добри практики за безопасни усло-
вия на труд“, „Иновации в горската 
промишленост и инженерния ди-
зайн“ и среща-дискусия на тема 
‘’Качеството на туристическото 
обслужване, професионалното 
оборудване и подготовката на ка-
дри. Проблеми и решения’’. „Гвоз-
деят“ на съпътстващата програма 
бе уъркшопът „Designer Talks“ на 
дизайнерска група „Черга“, в който 
участваха лектори от Испания, Ита-
лия, Мексико.

„Светът на мебелите“ и СИХРЕ провокираха
с иновативни дизайнерски решения
Над 200 фирми от 25 страни се представиха на специализираните изложения в столицата

Стелажът на „Лудогорие 91“ и пейката „VIYA“ на „Валиян“ бяха сред по-
бедителите в конкурса.

Барокови френски репродукции и авторски модели на състарени мебели 
впечатлиха ценителите.

Доста от участниците бяха заложили на цялостно оформени интерио-
ри. СИХРЕ провокираха с ценни решения за по-висока технологичност.

Уъркшопът „Designer Talks“ привлече много от 
посетителите.

© Авторът
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Фирма

„Транспорт Логистика и

Спедиция АБО“ ЕООД

е създадена през 2007 г. с ясна и конкретна цел - да об-
служва Вашите транспортни и логистични нужди и да подпо-
мага Вашия бизнес.

Ползотворната работа на фирмата позволи разширяване 
на дейността, като вече обслужваме широка гама от клиенти.

Разполагаме с различни видове транспортни средства, ко-
ито са подходящи за всякакъв вид превоз - от 1 кг до 24 тона.

Специализираната техника, монтирана на камионите, до-
пълнително улеснява пълното обслужване на клиентите ни.

Камионите, оборудвани с повдигателна техника (кранове), 
могат да доставят стоката до 12 м височина.

Отдел Спедиция може да организира доставка на Вашите 
стоки от Европа и България в минимални срокове, оптимални 
условия и конкурентни цени.

Може да разчитате на компетентността и опита ни да се 
справим с Вашите транспортни нужди.

Ще се отнесем с необходимо внимание и отговорност  
към всяка една пратка, която ни се възложи да доставим, и ще 
се изправим пред всяко предизвикателство, свързано с транс-
портирането на стоката, за да удовлетворим нашите клиенти.

Средните пазарни цени, на 
които се сключват сделки с жи-
лища в София, продължават да 
намаляват. Това отчита и ин-
дексът на „Райфайзен Имоти“, 
който следи динамиката на реал-
ните продажни цени на недвижи-
мите имоти в страната. Според 
този показател пазарните цени 
в столицата са се понижили с 
6.8% през третото тримесечие 
на 2011 г. спрямо същия период 
на миналата година. В сравнение 
с второто тримесечие на 2011 г. 
средните пазарни стойности на 
продадените жилища в София са 
отбелязали спад с 3.8%.

Регистрираните средни цени, 
на които са продавани апарта-
менти в Пловдив, през третото 

тримесечие на 2011 г. са с 4.1% 
по-ниски спрямо същия период 
на 2010 г. Отчетеният спад във 
Варна е 3.6%. На тримесечна 
база обаче индексът показва 
разнопосочни изменения на сред-
ните цени на жилищата в двата 
града - намаление от 1.4% във 
Варна и минимален ръст от по-
малко от 0.1% в Пловдив.

Засилена ценова динамика на 
пазара на нежилищни имоти в 
най-големите градове в страна-
та са наблюдавали специалисти-
те през последните две триме-
сечия. Цените в София и Варна 
на тримесечна база са спаднали 
съответно с 9.6% и 6.4%, а в 
Пловдив и Бургас са се увеличили 
с 2.5% и 6.8%. Анализаторите 

обясняват ръста на средните 
цени на нежилищните имоти в 
Бургас и Пловдив с повишаване-
то на броя на сключените сделки 
с търговски обекти с централно 
местоположение, което обаче е 
било за сметка на намаляващи 
средни размери на продадените 
имоти.

Експертите посочват още, 
че пазарът на нежилищни имо-
ти в София се различава от 
останалите. Докато в повечето 
градове преобладават сделките 
с търговски обекти, то сегмен-
тът на нежилищните имоти в 
столицата включва сделки както 
с търговски обекти, така и с 
помещения с офисно предназна-
чение.

ИНДЕКС НА РЕАЛНИ ПРОДАЖБИ

Страницата подготви Деси БАКЪРДЖИЕВА

Спадът в цените на 
апартаментите е про-
дължил и през третото 
тримесечие на година-
та, но с много по-слаби 
темпове. Това показва 
анализ на „Бългериан 
пропертис“, изготвен на 
база последните данни 
на Националния статис-
тически институт (НСИ).

За периода юли-сеп-

тември средните цени 
на апартаментите в об-
ластните градове са 
спаднали с 0.84% спря-
мо април-юни и с 6.1% 
спрямо третото три-
месечие на 2010 г. За 
сравнение през пери-
ода януари-март 2011 
г. номиналните цени на 
жилищата са се пони-
жили с 2.34% спрямо по-

следното тримесечие на 
миналата година. Тези 
данни нареждат изми-
налото тримесечие сред 
периодите на най-малък 
реализиран спад в це-
ните на апартаментите 
от началото на кризата.

Специалистите посоч-
ват, че реалното нама-
ление на средните цени 
на апартаментите, след 
отчитане на инфлация-
та (измерена с ХИПЦ), 
е 0 .95% спрямо пре-
дходното тримесечие и 
8.92% на годишна база 
(сравнение със същото 
тримесечие на 2010 г.). 
Номиналните спадове 
на цените за периода 
юли-септември спрямо 
предходното тримесе-

чие са между 0.2 и 3 на 
сто. За сравнение този 
показател е бил между 
1 и 5 процента през вто-
рото тримесечие на 2011 
г. спрямо първото.

Най-съществено по-
евтиняване е регистри-
рано във Велико Търно-
во (3%), Монтана (3.6%), 
Плевен (3.6%), Смолян 
(4.74%) и Ямбол (4.22%). 
Според експертите по-
нижението на годиш-
на база е между 3 и 8 
процента, при 5 и 10 на 
сто през второто триме-
сечие, като най-големи 
спадове са регистрира-
ни във Велико Търно-
во (12%), Видин (10%), 
Габрово (13.8%), Перник 
(10.9%) и Шумен (10.7%).

За София номинал-
ният спад на цените е 
0.64% спрямо предход-
ното тримесечие и 8.55% 
на годишна база. След 
отчитане на инфлация 
цените на апартаменти-
те в столицата са се по-
нижили с 0.74% спрямо 
предходното тримесе-
чие и с 11.3% за същия 
период на миналата го-
дина. Номиналният спад 
на цените за Варна е 
1.02% спрямо предход-
ното тримесечие и 4.1% 
на годишна база. Реал-
ното намаление в мор-
ската столица обаче е 
1.12% и 7% в сравнение 
със същия период на 
2010 г.

Апартаментите в сто-

лицата през изминалото 
тримесечие са се про-
давали на средна цена 
745 евро на кв. м, а във 
Варна за 763 евро на 
кв. м.

В Пловдив номинал-
ното понижение на це-
ните през периода юли-
септември спрямо ап-
рил-юни е 1.91% и 4.78% 
за същото тримесечие 
на 2010 г. Реалното на-
маление за двата пара-
лелни периода е съот-
ветно 1.8% и 7.66%.

За Бургас номинал-
ният спад е 1.84% в съ-
поставка с предходното 
тримесечие и 1.68% на 
годишна база. Стойно-
стите с включена инфла-
ция са 1.73% и 1.39%.

„Три години след на-
чалото на кризата виж-
даме, че е налице заба-
вяне на темповете на 
спад в цените и клонене 
към 0% спрямо предход-
ните тримесечия на тази 
година. 

Тенденция, която оч-
аквахме да се случи и 
която започна още в 
средата на 2010 г.“, ко-
ментира Полина Стой-
кова, оперативен ди-
ректор на „Бългериан 
пропертис“.

Наблюденията на кон-
султантите показват, че 
натрупаният номинален 
спад на цените на апар-
таментите в областните 
градове за изминалите 
три години от начало-
то на кризата е 36.45%, 
като отчетеното пони-
жение за София е 41%. 
За натрупания реален 
спад на цените от нача-
лото на кризата са реги-
стрирани 40.8% средно 
за страната и 45.1% за 
София.

Поевтиняването на апартаментите
в областните градове се забавя
През третото тримесечие на годината е отчетен спад с 0.84% спрямо предходното

Номиналното понижение на цените в София е 0.64%, апартаментите се продават средно за 745 евро на кв. м.
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Традиционни архите-
ктурни обекти от различ-
ни исторически периоди 
на Япония представя фо-
тоизложба в София. Фо-
тосите разглеждат част 
от многообразието на 
японската архитектура, 
която се отличава с осо-
беното си отношение към 
природата и дава усе-
щане за непрекъсната 
връзка между човешкото 
и божественото. Автор 
на експозицията „Тради-
ционна японска архитек-
тура“ е доц. арх. Пенчо 
Велев.

Изложбата обхваща 
основните за Япония ар-
хитектурни обекти - хра-
мове, замъци и градини. 
Храмовете са част от раз-
нообразни религиозни 
течения и са изиграли ва-
жна роля за запазването 
на културата и традиции-
те на Япония. Будистките 
храмове са изграждани 
предимно от дървен ма-
териал, като камък се 
използвал само при по-
строяването на основите 
на пагодите и светилища-

та. Характерно при тях е, 
че носещата конструкция 
е основа на красиво ор-
наментирани, тежки по-
криви, докато стените са 
тънки, подвижни и нямат 
подпорна функция.

Покривът, със закри-
вените си краища, зае-
ма голяма част от прос-
транството на храма и 

придава специфична 
атмосфера на екстерио-
ра и интериора на сгра-
дата. Вътрешната част 
на будистките светили-
ща се състои от главно 
помещение - „моя“, и от 
странични помещения: 
коридори - „хисаши“, и 
по-малки по важност све-
тилища.

В експозицията са на-
мерили място и типични 
японски замъци от раз-
лични исторически пери-
оди. Чрез сегментация 
арх. Пенчо Велев просле-
дява еволюцията на за-
мъците в архитектурния 
стил и спецификата им 
спрямо политическите и 
икономическите проме-

ни. Японските замъци, 
наречени още „Когаиши“, 
са крепости, построени 
предимно от дърво и ка-
мък. Те не са типичните 
замъци, защото се със-
тоят от стени, измазани 
с пръст, издигнати върху 
каменна основа, и в ми-
налото са служели пре-
ди всичко за естествена 
отбрана на определена 
територия, но за кратко 
време. Отбранителните 
съоръжения „Когаиши“ се 
строяли от местните жи-
тели на архипелага само 
когато им се налагало да 
се отбраняват, като впо-
следствие ги изоставяли.

Японските градини, 
третият основен елемент 
от експозицията, са спе-
цифичен израз на япон-
ската душевност, филосо-
фия, артистични възгледи 
и виждания в областта 
на изкуството и на връз-
ката с архитектурата. За 
японците градината е ми-
крокосмосът на света. 

Тяхната впечатляваща 
градинска традиция води 
началото си от древните 
философии и религии и 
изразява ориенталския 
афинитет към природата. 
В Япония има разбиране, 
че градината и създаде-
ните ландшафти освен 
естетическо въздействие 
имат и друго предназ-
начение. През вековете 
японците смятали, че ре-
лигията е тясно свързана 
с изкуствата, едно от ко-
ито е дизайнът на гради-
ните.

Всички, които искат 
да се потопят в духа на 
японската култура, могат 
да го направят до 11 но-
ември. Изложбата може 
да се види в сградата на 
Националния археоло-
гически институт и му-
зей при БАН. Тя е част 
от инициативата „Дни на 
японската култура“, която 
се провежда за 22-ри по-
реден път в България.

Изложба показва японската архитектура
през вековете

По време на откриването фотографиите почти „оживяха“ чрез уникал-
ното ревю на кимона.

Храмовете са изиграли важна роля за запазването на културата и традициите на Япония.

Замъците представляват крепости от дърво и камък. Японските градини са третият основен елемент от експозицията.

© Авторът© Авторът

© Авторът

© Авторът © Авторът
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„Всички задачи, които си бяхме по-
ставили, са изпълнени“. Това обобщи 
изпълнителният директор на „Евроре-
гион „Плевен-Олт“ Стилиян Върбанов 
на заключителна пресконференция 
по проект „Информационни центрове 
Плевен-Крайова-Слатина, мост меж-
ду две държави“ по програмата за 
трансгранично сътрудничество Румъ-
ния-България.

Проектът беше реализиран от сдру-
жение „Еврорегион Плевен-Олт“ и 
Румънската асоциация за трансфер 
на технологии и иновации в окръзите 
Долж и Олт, Румъния и област Пле-
вен.

В пресконференцията участва еки-
път на еврорегиона, както и експер-

тите от румънската асоциация Ивиси 
Бебек и Флори Истратие.

„Главната цел беше създаването 
на условия за свързване на по-голям 
брой участници в трансграничното 
икономическо развитие за използ-
ване на сравнителните предимства 
и възможности за обмен на инфор-
мация, изследване на пазарите и съ-
четаване на ресурсите за постигане 
на реален икономически напредък с 
трансгранично значение. Тази цел се 
реализира чрез създаването на три 
информационни центъра в Плевен, 
Крайова и Слатина, които предоста-
вят пакет от услуги за обслужване на 
бизнеса, неправителствения сектор и 
местните власти“, уточни Върбанов.

Бизнесът изгражда трансгранични
информационни мостове през Дунав
Финализираха проект по програмата за сътрудничество между България и Румъния

- Г-жо Георгиева, 
представете накратко 
целите, които си бяхте 
поставили?

- Първо изградихме 
съвместен екип от осем 
български и румънски 
експерти, създадохме 
вътрешни правила за 
съвместно управление, 
изготвихме подробен гра-
фик за изпълнение и си 
разпределихме отговор-
ностите, за да постигнем 
успешна реализация на 
проекта.

Дългосрочната  ни 
обща цел е насърчава-
нето на трансграничните 
връзки и разширяване-
то на възможностите за 
взаимоизгодно сътруд-
ничество в петте основ-
ни икономически секто-
ра, като осигурим лесен 
достъп до информация 
и бърза, а и надеждна 
обратна връзка. Задача-
та ни беше да създадем 
условия за включване 
на повече малки и сред-
ни предприятия, местна 
власт, неправителстве-
ни организации в това 
сътрудничество между 
Плевенска област и двата 
окръга Олт и Долж.

Веднага трябва да 
уточня, че на базата на 
общата и дългосрочна 
цел работихме през ця-
лото време по конкрет-
ни задачи. Сред тях са 
изграждането и поддър-
жането на система за ко-
муникация и електронен 
обмен на информация, 
както и осигуряване на 
съвместимост на инфор-
мационните системи на 
центровете. Става въпрос 
за създаването на стра-
тегическа база данни и 
интернет портал, които 
ще продължат да рабо-
тят в Плевен, Слатина 
и Крайова, за да пома-
гат на бизнеса от двете 
страни на Дунав. Тоест, 
разработихме стратегия 
за съвместно развитие 
на информационните цен-
трове, чрез която се га-
рантира тяхната устойчи-
вост във времето.

- Какъв е обемът на 
този етап на базата дан-
ни?

- Създадохме база дан-
ни с над 500 малки и сред-
ни предприятия и непра-
вителствени организации, 
както и над 90 профила 
на фирми, които търсят 
сътрудничество от двете 
страни на река Дунав.

Чрез сериозни проуч-
вания формулирахме и 
четири пазарни ниши, а 
колегите от Румъния напи-
саха насоките за тяхното 
заемане. Разработена е, 
както казах, стратегията 
за развитие на информа-
ционните центрове, както 
и маркетинговата страте-
гия за съвместно предос-
тавяне на услуги от трите 
информационни центъра. 
И още нещо важно - съз-
даден е и работи елек-
тронният портал. Знаете, 
че е изграден и телекому-
никационен мост, с който 
можем да осъществяваме 
пряка връзка лице в лице 
с партньорите от Румъ-
ния. И не на последно 
място -  направихме фил-
ма „Сравнителни предим-
ства, уникални производ-
ства, добри практики“.

- Каква е оценката ви 

за първите по рода си 
българо-румънски изло-
жения?

- Те бяха организирани 
в Плевен, Слатина и Кра-
йова и в рамките на тези 
изложения срещнахме 
над 60 фирми от нашата 
област и двата румънски 
окръга. 

- Какви са приорите-
тите в работата на ин-
формационния център?

- Оборудвахме центъ-
ра, в който работят ком-
петентни хора. Разбира 
се, първият приоритет е 
идентифициране и адре-
сиране на предлагането 
на продукти, услуги и про-
цеси от центровете спо-
ред търсенето на малките 
и средните предприятия. 
Трябваше да създадем 
също технологична и фи-
нансова схема за работа 
на информационните цен-
трове с клиенти, както и 
да разработим нещата 
така, че да бъде макси-
мално улеснен достъпът 
до информация.

Предлагат се четири 
пакета услуги, от които 
информационните оста-
ват безплатни след при-
ключването на проекта, а 
останалите три от ноем-
ври ще се заплащат.

- Идея на партньори-
те беше създаването на 
центрове с база дан-
ни за бизнеса от двете 
страни на Дунав. Реали-
зирахте ли я?

- Един от резултатите 
от работата ни по проек-
та беше да създадем ин-
формационните центрове 
в Плевен, Слатина и Кра-
йова. Смятам, че много 
успешно се справихме и 
от българска, и от румън-
ска страна. В Румъния 
имахме голям успех при 
откриването на центро-
вете, а съществуващата 
база данни се увеличава 
всеки месец. Оказа се, 
че има много голям инте-
рес от страна на бизнеса 
към информационните 
центрове, които заедно 
с партньорите от Плевен 
създадохме.

- Какво показват про-
учванията ви - намери-
хте ли допирните точки 
между бизнеса от двете 
страни? Има ли новоот-
крити пазарни ниши?

- Партньорите ни от 
Плевен направиха спе-
циализирано изследва-
не, за да бъдат открити 
нови и неразработени 
пазарни ниши, и форму-
лираха 10 такива. Наша 
задача беше да напра-
вим проучване как мо-
гат да се заемат тези па-
зарни ниши. Най-общо 
казано, става въпрос за 
възможности, свързани с 
иновациите - както в на-
чините на работа, така и 
като продукти. Смятаме, 
че новите пазарни ниши 
могат да се заемат чрез 

трансфер на технологии, 
чрез работа в мрежа и 
чрез въвеждането на 
трансферираните техно-
логии в производството.

- Каква е оценката 
ви - реално работещи ли 
ще са информационните 
центрове и в бъдеще?

- Това не е единстве-
ният проект, насочен 
към такива центрове, и 
всъщност той е финал 
на други, по които сме 
работили. Става въпрос 
за работата ни и по про-
грама ФАР - нашият опит 
показа, че всеки положи-
телен резултат, постигнат 
по отделните предишни 
проекти, е бил продължа-
ван във времето от всич-
ки участващи партньори. 
Интересът на българските 
и на румънските фирми 
беше много голям - това 
се видя на проведените 
три изложения. Смятам, 
че добър резултат е бо-
гатата и постоянно на-
растваща база данни в 
центровете. Това ни дава 
силата да кажем, че ин-
формационните центрове 
ще продължат да работят 
успешно и в бъдеще. И 
ние ще продължаваме да 
предоставяме информа-
ция на фирмите и да ги 
подпомагаме в техните 
начинания.

- Дали бизнесът от 
двете страни на Дунав 
вече се познава по-до-
бре?

- Да, това е и целта на 
нашите проекти - да про-
мотираме бизнеса в две-
те страни от трансгранич-
ната зона. И да не забра-

вяме едно важно нещо 
- предлагаме помощ на 
всяка компания от Румъ-
ния и от България, но не 
можем да правим бизнес 
вместо тях. Фирмите са 
длъжни сами да си под-
държат и да продължават 
вече създадените контак-
ти и сътрудничество.

- А как оценявате 
програмата за трансгра-
нично сътрудничество и 
готови ли сте да работи-
те по нея и в следващия 
планов период?

- Използвахме всички 
възможности, които пре-
достави програмата за 
трансгранично сътрудни-
чество. Това се вижда и 
от големия брой проекти, 
които изпълнихме и про-
дължаваме да изпълня-
ваме в партньорство с 
българските ни колеги от 
Еврорегион Плевен-Олт. 
В края на 2013-а програ-
мата за трансгранично 
сътрудничество приключ-
ва за този планов пе-
риод, но съществуват и 
други програми, в които 
ние определено ще участ-
ваме. Защото вече имаме 
реални доказателства, че 
партньорството ни беше 
ползотворно.

Илиана Георгиева, експерт от „Еврорегион Плевен-Олт“:

„Свързахме над 500 малки и средни предприятия“

Ивиси Бебек, експерт от Румънската асоциация 
за трансфер на технологии и иновации: 

„Имаме реални доказателства, че 
партньорството ни е ползотворно“

Страницата подготви Ваня КЮРЧЕВА
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Стратегията за местно разви-
тие на Местна инициативна група 
(МИГ) - Разлог, е класирана на 
трето място сред общо одобре-
ните за финансиране 16 страте-
гии на територията на страната, 
съобщиха от община Разлог. Ос-
новна задача при изпълнение на 
стратегията ще бъде да подпома-
га кандидатите при подготовката 
на техните инвестиционни пред-
ложения и бизнес планове и да 
одобрява на местно ниво проек-
ти, които да бъдат финансирани. 
Разработките могат да бъдат 
за земеделие, бизнес, селски 
туризъм, малка инфраструктура, 
читалища, училища.

Сега, след като е осигурено 
финансиране в размер на близо 
4 млн. лева, активното участие 
на жителите в осемте населени 
места от община Разлог във 
формирането на приоритетите 
на стратегията ще продължи с 
изпълнението на реални местни 
проекти. Фирми, земеделски 
производители, читалища, учили-
ща, църковни настоятелства ще 

имат възможност да кандидат-
стват с малки проекти - до 60-70 
хиляди евро, по предварително 
обявени покани и утвърдени под-
робни правила и процедури за 
финансиране по мерки, повтаря-
щи на местно ниво тези от Про-
грамата за развитие на селските 
райони.

Инициираните досега проекти 
са в сферата на модернизиране 
на земеделските стопанства, 
добавяне на стойност към земе-
делски и горски продукти, въз-
становяване на горския потен-
циал, подкрепа за създаване и 
развитие на микропредприятия, 
разнообразяване на икономи-
чески неземеделски дейности, 
обновяване и развитие на насе-
лените места, основни услуги за 
населението в селските райони, 
опазване и възстановяване на 
културно-историческото наслед-
ство, информираха от МИГ - 
Разлог. Подходът ЛИДЕР е част 
от Програмата за развитие на 
селските райони и се прилага в 
Европейския съюз вече 20 годи-

ни, припомниха от сдружението. 
Той бе приложен по време на 
изпълнението на проект „При-
добиване на умения и постигане 
на обществена активност на 
територията на община Разлог 
за създаване на МИГ“. Проек-
тът бе изпълнен на основата на 
публично-частно партньорство 
с водеща организация община 
Разлог и партньори бизнес цен-
тър „Места“ ЕООД и сдружение 
„Международни инициативи за 
сътрудничество“.

Дни след подписването на до-
говора за стратегията за местно 
развитие бе проведена и пър-
вата среща с членове на МИГ 
- Разлог, и представители на 
бизнеса - потенциални канди-
дати с проекти по стратегията. 
Предстоят широка информаци-
онна кампания и приемни по 
населените места, обявяване на 
първите покани за набиране на 
проектни предложения. Управи-
телният съвет на МИГ - Разлог, 
ще изготви и подробен план за 
действие до края на годината.

Община Благоевград 
ще посрещне новия кмет 
с наличност по банко-
вите си сметки в раз-
мер на 5 461 480 лв., без 
кредити и задължения. 
Това обяви на последна-
та си пресконференция 
бившият градоначалник 
Костадин Паскалев. Тази 
сума, както уточни той, 
е разпределена така: 
за училищата - 1 557 
636 лв., за социалните 
заведения - 211 890 лв., 
за детските градини - 283 
197 лв., за детските ясли 
167 725 лв. Наличните 
средства за другите вто-
ростепенни разпоредите-
ли с бюджетни средства 
са 497 924 лв. Сред тях са 
направление „Култура“, 
Регионалният историче-
ски музей, Обредният 
дом, Спортни имоти, Кук-
леният театър, Регионал-
ната библиотека, Мла-
дежкият дом, Обединени-
ят детски комплекс.

Наличната в банковите 
сметки сума за дейности 
на общината, свързани 
с чистотата, капиталова 
програма и т.н., е 2 743 
000 лв.

Държавата дължи на 
община Благоевград 
2 422 000 лв. по вече 
изпълнени европейски 
проекти, съобщи Коста-
дин Паскалев. От тях по 
проект „Здравословна и 
достъпна градска среда 
в община Благоевград“ 
сумата е 1 710 000 лв. 
Повече от шест месеца 
не се издължават 356 000 

лв. по проект „Ремонт 
и реконструкция на об-
щински младежки дом“, 
уточни Паскалев. 228 000 
лв. има да получава об-
щината за завършения 
проект за ремонт, рекон-
струкция и модернизация 
на съществуващата со-
циална инфраструктура, 
включително и Дома за 
стари хора в кв. „Струм-
ско“. От октомври 2010 г. 
не са разплатени 125 000 
лв. за приключилия ев-
ропейски проект „Зелен 
транспорт - въвеждане 
на устойчиви форми“.

Отделно от това дър-
жавата дължи на общи-
ната 1 496 533 лв. аванс 
по проекта „Прилагане 
на мерки за енергийна 
ефективност в образо-
вателната структура“, 
първите обекти по който 
вече са напълно готови.

„Положителният ба-
ланс, с който оставя-
ме общината е почти 
10 000 000 лв., Благоев-
град няма нито лев креди-
ти, нито лев неразплате-
ни задължения“, подчер-
та Костадин Паскалев. 
Той обяви финансовите 
резултати на общинските 
дружества към момента 
в отговор на нападки-
те за лошо управление. 
Всички общински друже-
ства са с положителен 
финансов баланс, заяви 
Паскалев, като посочи 
цифрите, с които той се 
измерва за отделните 
дружества: „Биострой“ 
- 500 000 лв., „Пазари“ 

- 250 000 лв., „Паркинги и 
гаражи“ - 77 000 лв., „Ме-
дицински център 1“ - 10 
000 лв., „Център за пси-
хично здраве“ - 325 000 
лв., „Болница „Св. Мина“ 
- 330 000 лв.

„Това показва едно-
единствено нещо - добро 
управление на търгов-
ските дружества на об-
щина Благоевград“, за-
яви Паскалев. Общото 
изпълнение на приход-
ната част на бюджета на 
общината към момента е 
82 процента, съобщи още 

той. Годишният план за 
приходи от местни данъ-
ци и такси е изпълнен на 
92 процента.

По данни на Единна-
та информационна сис-
тема за управление на 
средствата от Структур-
ните фондове община 
Благоевград е на шес-
то място по реално из-
платени средства. „Ако 
МРРБ беше разплатило 
дължимите ни близо 5 
млн. лв., щяхме да сме 
пред отличника Бургас. 
Информацията, която 

имам, е, че тези пари 
ще бъдат платени ведна-
га след изборите. Няма 
лошо, важното е община 
Благоевград да запази 
стабилността си“, катего-
ричен бе Паскалев. Той 
огласи получено писмо 
от МОСВ, в което се каз-
ва: „Във връзка с писмо 
на община Благоевград 
от 1 септември 2011 г. 
за определяне на начи-
на на финансиране на 
проект за изграждане 
на регионален център за 
управление на битовите 
отпадъци, регион Благо-
евград, ви уведомявам 
за следното: 1. Предпри-
ятието за управление 
на дейностите по опаз-
ване на околната среда 
ще отпусне безлихвен 
кредит на община Бла-
гоевград за подготовка 
на работните проекти; 2. 
Община Благоевград ще 

има възможност да кан-
дидатства по ОП „Окол-
на среда“, от която ще 
бъдат възстановени съ-
ответните средства по 
безлихвения заем; 3. До 
4 ноември трябва 5-те 
общини, които участват в 
този проект, да утвърдят 
устава на сдружението и 
учредителния акт“.

„Това ще бъде първото 
действие, което трябва 
да осъществи следващи-
ят кмет на община Бла-
гоевград“, заяви Коста-
дин Паскалев. Уставът е 
гласуван от общинските 
съвети, определени са 
представителите на об-
щините. В първия ден 
след изборите трябва да 
бъдат предприети дейст-
вия за изготвяне на пред-
ложение до МОСВ за 
утвърждаване на учреди-
телния акт и устав на съ-
ответното сдружение. 

Община Благоевград без кредити и задължения
Наличността по банковите 
сметки е близо 5.5 млн. лева

Община Благоевград все още чака пари по проекта за Дома за стари хора в кв. „Струмско“.

Местна инициативна група в Разлог спечели
4 млн. лв. за развитие на селските райони
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Пълен инженеринг

„Стройкар КМ“ ООДД

- Г-н Върбанов, какво 
показват резултатите от 
направеното проучване 
по Дунав?

 - Проучването на по-
тенциала за развитие на 
възобновяемите енергий-
ни източници (ВЕИ) беше 
направено в рамките на 
проекта и, както знаете, 
темата ще е централен 
фокус в бъдеще. Очаквам 
най-после и в България 
да бъдат обявени цените 
на електроенергията, до-
бивана от алтернативни 
източници. Много хора 
чакат това, защото цена-
та е много важна част от 
пъзела, който трябва да 
сглобят, за да вземат ре-
шение да инвестират или 
не във ВЕИ. Нашето про-
учване по поречието на 
река Дунав се анализира 
и целта е то да даде точ-
на и ясна представа къде, 
как и по какъв начин ще 
могат да бъдат изгражда-
ни алтернативни източни-
ци на електроенергия.

Веднага  трябва да 
кажа, в нашия регион сме 
облагодетелствани, за-
щото на територията на 
Плевенска област имаме 
четири вътрешни реки, 
без Дунав. Направили 
сме и там обследване за 
това къде на тези реки 
могат да бъдат изградени 
ВЕЦ-ове. 

В рамките на проекта 
проведохме поредица от 
работни срещи с малки и 
по-големи общини, семи-
нари, на които ги запоз-
нахме с възможностите, 

които предлагат ВЕИ. 
- По-напред ли е Ру-

мъния от нас в това от-
ношение?

- Да, бях изненадан да 
науча, че в Румъния вече 
няколко общини в окръ-
зите Долж и Олт имат 
проектна документация 
и разработки за изграж-
дането на фотоволтаични 
централи. Това електри-
чество общините имат 
идея да използват за 
улично осветление, ото-
пление и осветление на 
обществени сгради, на 
детски градини, училища 
и читалища.

Във време на всякакви 
кризи ВЕИ дават възмож-
ност да се сложи нача-
лото на нещо наистина 
съществено, което е и 
финансово измеримо.

Ще спомена, че при-
съствах на последното 
най-голямо румънско из-
ложение в Букурещ, кое-
то беше тематично - само 
за иновативни разработ-
ки. Смело мога да кажа, 
че имаше поне десетина 
щанда, които представя-

ха енергийни къщи, при 
които консумацията на 
традиционна еленергия 
е нулева. По тези къщи 
видяхме монтирани та-
кива съоръжения, че на-
истина необходимостта 
от използването на кон-
венционална еленергия 
напълно отпада. Тоест, 
с изключение на водата 
от тръбопровода, една 
къща има нулев месечен 
разход. 

Казвам това, защото, 
ако ние съумеем да из-
ползваме възможности-
те, които ни дават слън-
цето, вятърът, водата, ще 
постигнем също такива 
резултати.

-  Да,  но колко би 
струвала една такава 
къща?

- Цените не се разли-
чаваха от стойностите на 
новопостроена къща в 
България - между 50 и 100 
хиляди евро за сграда от 
порядъка на 100 квадрат-
ни метра, с пълно обо-
рудване. Това са цените 
сега, но предполагам, че 
с навлизането на тези 
къщи в бита, те ще станат 
по-евтини. По-важното е, 
че месечните разходи са 
нулеви. 

- Казахте, че Порту-
галия и Италия също 
са споделели опит по 
време на международна 
конференция по проек-
та? Къде е България в 
картинката?

- Така е. Ние като че ли 
стоим малко встрани от 
глобалните проблеми на 

света, но се надявам, че 
ще дойде време, когато 
ще станем част от тези 
процеси. Далеч са ни все 
още глобалните проблеми 
и да речем това, че еже-
дневно изхвърляме във 
въздуха стотици килогра-
ми въглероден двуокис, 
някак не ни вълнува. 

Само в Плевен всеки 
ден се изхвърлят над 300 
килограма олово от бен-
зина, над 3000 кг въглеро-
ден двуокис...

- Има ли в Румъния 
цени на електричество 
от ВЕИ и какви са те?

- Да, имат твърди цени 
от март тази година - 13 
евроцента за енергия от 
ВЕИ. А при нас май ще 
има странна система, 
тоест ще диференцира-
ме заплащането на еле-
нергията в зависимост 
от вида финансиране на 
изграждането на центра-
лата и в зависимост от 
използваните ресурси за 
производство.

- Какъв е интересът 
към ВЕИ? И как ще про-
дължи работата след 
проекта?

- Имаме сериозно зая-
вен интерес както от бъл-
гарски, така и от чуждес-
транни фирми. Един от 
ангажиментите, които сме 
поели, е да продължим да 
работим и след края на 
проектите. Създадохме 
информационния център 
с помощта на ЕС, но ус-
тойчивостта му зависи 
изцяло от нас. 

Плевенският район e благодатен
за алтернативна енергия
Целта е съхранение на природните ресурси в трансграничната зона и опазване на околната среда

Партньори от двете 
страни на Дунав в рам-
ките на проекта „Източ-
ниците на възобновяема 
енергия, инструмент за 
превенция и борба с 
климатичните промени, 
за икономически рас-
теж и социално благопо-
лучие“ по програмата за 
трансгранично сътруд-
ничество Румъния-Бъл-
гария посетиха наскоро 
Плевен, за да споделят 
резултатите от работата 
си. Проектът е на стой-
ност 442 852 евро и е 
с продължителност 15 
месеца. Сдружение „Ев-
рорегион Плевен-Олт“ 
изпълни проекта в парт-
ньорство с Румънската 
асоциация за трансфер 
на технологии и инова-
ции - Крайова.

Разработката бе на-
сочена към проучване 

на потенциала за разви-
тие на възобновяемите 
източници на енергия и 
възможността за създа-
ване на водни централи 
на територията на окръг 
Долж в Румъния и бъл-
гарските области Пле-
вен, Видин и Монтана. 
Главната и обща цел на 
проекта е съхранение на 
природните ресурси на 
трансграничния регион 
и опазване на околната 
среда за устойчиво раз-
витие чрез повишава-
не на сътрудничеството 
между всички регионал-
ни партньори. Конкрет-
ната цел е осмисляне 
от страна на предприе-
мачите, обществените 
власти и населението за 
нуждите от намалява-
не на замърсяването и 
предпазване от клима-
тичните промени, както 

и развитието на общи 
инициативи за решения, 
свързани с енергийната 
ефективност.

Плевен и Крайова ус-
пяха да създадат мре-
жа за сътрудничество в 
сферата на енергетика-
та в трансграничния ре-
гион, интернет страница 
и електронен портал, 
научихме на пресконфе-
ренцията.

Гостите от Румъ-
ния се срещнаха 

с българските си 
партньори и разяс-
ниха пред журнали-
сти резултатите 

от работата си.

Стилиян Върбанов, изпълнителен директор на Еврорегион Плевен-Олт:

Бъдещето е на възобновяемите източници
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Находката
дава 

представа за 
строителните 

техники 
на римляните

Цвета ИВАНОВА

Археоложката Красимира Лука от-
кри нова улица в античния град Рациа-
рия, който се намира край видинското 
село Арчар. Улицата е широка 6 метра 
и е покрита с големи каменни блокове. 
Разкриват се и зидове на сгради, които 
са се намирали наоколо. Съоръжени-
ето дава представа за строителните 
техники на римляните, които през I век 
от новата ера превръщат Рациария в 
главен град на своята провинция Горна 
Мизия, съобщи археоложката.

Новооткритата улица се намира 
далеч от предполагаемата територия 
на римския град. В него преди 40 го-
дини са правени разкопки, при които 
са открити части от колони, мраморни 
фигури и изделия от сребро и злато, 
показващи блясъка на селището и 
високата класа на майсторите от мест-
ните ателиета. Преди 20 години обаче 
разкопките са прекратени. Досега се 
смяташе, че иманяри са унищожили 
останките от града.

Красимира Лука обаче е подновила 
проучванията през това лято. Те са на 
ново място, което е извън изследвани-
те досега територии. Вероятно градът е 
бил много по-голям и се е простирал на 
далеч по-обширна от предполагаемата 
досега площ, смята историчката.

През следващото лято археоложката 

смята да „тръгне“ по улицата и така да 
достигне до центъра (форума) на града. 
Според нея тази улица води и към една 
от портите на Рациария. Самият град 
вероятно лежи под къщите на сегаш-
ното село. Доказателства за това са 
и признанията на местните жители, че 
при стопански изкопни работи попадат 
на каменни блокове. Досега никой не 
копал на по-голяма дълбочина, твърди 
Лука.

„Ако проучванията продължат, ще 
стигнем до резултати, каквито не сме 
очаквали“, допълни тя. За целта обаче 
й е необходима помощ от Министер-
ството на културата и областната адми-
нистрация на Видин. Общината в град 
Димово, на чиято територия е римският 
град, няма финансов ресурс, за да оси-
гури по-нататъшните проучвания.

Рациария, който се намира на брега 
на Дунава, е бил важен римски град. 
През първия век от новата ера той се 
превръща в главен град на римската 
провинция Горна Мизия. Първоначално 
се е развил като главен военен пункт 
на северната граница на провинцията. 
В него е била и централната база на 
Дунавската флотилия. Намирал се е на 
най-краткия път от Адриатика за Долен 
Дунав. Бил е център на богат икономи-
чески район. Всичко това е доказано 
с печати по тухли и керемиди, открити 
при разкопки. Градът е бил проучван от 
италиански и български археолози. 

Откриха улица в античния град
Рациария край видинското село Арчар

Археоложката Красимира Лука по откритата от нея улица в Рациария
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Законът за управление 
на етажната собственост 
(ЗУЕС) претърпя същест-
вени промени с бр. 57 на 
„Държавен вестник“ от 26 
юли т.г., които коменти-
раме в поредица броеве на 
„Строителство имоти“ 
заедно с  регламентирани-
те в този нормативен акт 
права на наемателите и на 
вещните ползватели в ет-
ажната собственост (ЕС). 

(Продължение от бр. 39)
Актуализиран е и чл. 38. 

Според изменената ал. 1 ре-
шенията на общото събрание 
се изпълняват в определените 
в тях срокове, а когато срокът 
не е определен, те се изпъл-
няват в рамките на 14 дни от 
оповестяването им по реда на 
чл. 16, ал. 7. Допълнената ал. 
2 изисква, когато собственик, 
ползвател (има се предвид 
титуляр на вещно право на 
ползване) или обитател (явно 
в т.ч. наемател) не изпълни 
решение в определения срок, 
председателят на управител-
ния съвет (управителят), ако 
иска, да подаде заявление за 
издаване на заповед за из-
пълнение по реда на чл. 410, 
ал. 1, т. 1 от Гражданския про-
цесуален кодекс (ГПК). Към 
заявлението в този случай се 
прилага препис от решението 
на общото събрание. Допълне-
на е и последната ал. 3 в този 
член - за издаване на изпъл-
нителен лист за изваждане 
на собственик, ползвател или 
обитател (има се предвид и 

наемател) на самостоятелен 
обект или на част от него към 
писменото искане се прилага 
екземпляр от предупреждени-
ето по чл. 45, ал. 2 от Закона 
за собствеността (ЗС). При 
подобни казуси ще е необхо-
дима помощта на компетентен 
юрист, тъй като запознаването 
с текстовете на ЗУЕС не е 
достатъчно - необходимо е да 
се познават и чл. 410 от  ГПК, 
чл. 45 от ЗС, а и много други 
норми на ГПК и ЗС и практи-
ката по прилагането им. Явен 
е стремежът на законодателя 
с последната актуализация да 
направи ЗУЕС по-подробен и 
точен, но сам по себе си и в 
новия си вид той не съдържа 
всичко необходимо на управи-
тел на ЕС, за да менажира той 
ефективно и да прилага зако-
нопредвидените процедури, 
въпреки че някои домоуправи-
тели имат погрешната предста-
ва, че въоръжени с текста, ще 
се справят сами. За отмяната 
на решение на общото събра-
ние е останало правилото на 
ал. 1 в чл. 40, че всеки собстве-
ник може да иска отмяна на 

незаконосъобразно решение 
на това събрание (само соб-
ствениците, но не и ползвате-
лите и наемателите са с тако-
ва право!). Изменената ал. 2 в 
същия член пояснява, че мол-
бата се подава пред районния 
съд по местонахождението на 
ЕС в 30-дневен срок от опо-
вестяването на решението по 
реда на чл. 16, ал. 7. В сила е 
и правилото, че подаването на 
молбата не спира изпълнени-
ето на решението, освен ако 
съдът не постанови друго. За 
представителството пред съда 
подновеният чл. 41 отсича, че 
собствениците или сдружение-
то се представляват пред съда 
от председателя на управи-
телния съвет (управителя) или 
от упълномощено от тях лице, 
съгласно разпоредбите на чл. 
23, ал. 3 и 4. Относно отмяната 
на актовете на управителния 
съвет (управителя) също е за-
пазено генералното правило 
на чл. 43, ал. 1, според което 
всеки собственик може да 
иска отмяна на незаконосъ-
образен акт на управителния 
съвет (управителя) - и тук вещ-
ните ползватели и наематели-
те нямат права. Изменената 
ал. 2 пояснява, че молбата 
се подава пред районния съд 
по местонахождението на ЕС 
също в 14-дневен срок от опо-
вестяването по реда на чл. 
16, ал. 7. Тази молба се раз-
глежда по реда на ГПК и съдът 
разполага с правомощията да 
остави в сила или да отмени 

акта на управителния съвет 
(управителя), като решението 
му е окончателно (т.е. не може 
да се обжалва).

Глава трета на ЗУЕС е с ак-
туализираното наименование 
„Регистрационен и уведомите-
лен режим“. Чл. 44 за регис-
търа в тази глава е основно 
редактиран. Коригираната ал. 
1 сочи, че сдруженията на 
собствениците се вписват в 
съответната община по мес-
тонахождението на сградата 
в режим на ЕС. Общинската 
администрация създава и под-
държа публичен регистър и е 
длъжна по закон да публикува 
на интернет страницата си 
данните по ал. 3, съответно 
промените в тях, в 14-дневен 
срок от вписването в регистъ-
ра. За регистрацията и достъ-
па до данните в регистъра не 
се събират такси. Изменената 
ал. 3 описва, че в регистъра 
се вписват наименованието на 
сдружението, адресът, срокът, 
за който е учредено, предме-
тът на дейност, представените 
идеални части в сдружението, 
имената и адресът на членове-
те на управителния съвет (уп-
равителя) и начинът на пред-
ставителство. Допълненият 
текст на ал. 4 изяснява някои 
проблеми при това регистър-
но производство - редът за 
водене, достъпът и образецът 
на регистъра се определят 
с наредба на министъра на 
регионалното развитие и бла-
гоустройството. Под новото 

заглавие „Правомощия на об-
щинската администрация по 
вписването в регистъра“ чл. 
45, при отменена ал. 1, със 
своята подновена ал. 2 сочи 
при вписване в регистъра на 
сдружение на собствениците 
кметът на общината или опра-
вомощено от него длъжност-
но лице да проверява дали 
са спазени изискванията на 
ЗУЕС (тук е важна ролята на 
юрисконсулта в общината). 
Изменената ал. 3 постановя-
ва след извършване на про-
верката кметът на общината 
или оправомощеното лице да 
впишат сдружението в регис-
търа. Актуализираната ал. 4 
изисква, когато органът уста-
нови, че предоставените дан-
ни за вписване не отговарят 
на изискванията на ЗУЕС, да 
указва на управителния съвет 
(управителя) на сдружението 
да отстрани в 14-дневен срок 
непълнотите или неточностите, 
а също подновената ал. 5 - ко-
гато непълнотите или неточно-
стите не бъдат отстранени в 
този срок, кметът на общината 
да постановява мотивиран 
отказ за вписване. Отказът се 
връчва на управителния съвет 
(управителя) на сдружението 
незабавно след постановява-
нето му по реда на Админи-
стративнопроцесуалния ко-
декс (и тук на живущите в ЕС 
ще е необходима помощта на 
юрист, тъй като този кодекс е 
обемист и специфичен).

(Следва)

Наемателят не е ползвател по Закона за управление на етажната собственост
Светозар 

БЪЧВАРОВ 
адвокат

КОНСУЛТАНТ

озеленяване

вертикална планировка

строителство 

и ремонт на пътища

Тел.: 032/940-781, факс: 032/951-697 
0889/219-769, 0886/888-610, 0886/888-611

„ИЛВА-ХГ“ ООД
сертификати по: ISO9001, OHSAS 18001 и ISO 14001

Анелия ГОГЕВА

Основни указания за 
предварителна оценка на 
риска от наводнения пуб-
ликува Министерството 
на околната среда и во-
дите. Стандартизираната 
методика е част от изпъл-
нението на изискванията 
на Директива 60/2007 на 
Европейския съюз. Целта 
е да бъдат изработени 
точни карти на заплахата 
от заливания, както и да 
бъдат взаимствани до-
бри практики от другите 
страни - членки на ЕС. 
Ще бъде оптимизиран и 

дългогодишният изследо-
вателски и практически 
опит, натрупан в страна-
та ни. По този начин ще 
бъдат избегнати неефек-
тивни и нецелесъобраз-
ни методи, изпробването 
на които струва много 
средства и време, какво-
то липсва при подобни 
ситуации.

Оценяването на риска 
по т.нар. Директива за 
наводненията се прилага 
на територията на чети-
рите района за басейно-
во управление. Важен 
източник при събиране-
то на целенасочена ин-
формация са и общините, 

като за тях е разработен 
специален въпросник, 
идентичен за всички.

Съгласно указанията 
предварителното оценя-
ване на риска се извърш-
ва на базата на налични 
и лесно извличими данни. 
Подготвят се и се актуали-
зират карти в подходящ 
мащаб, с ясно определе-
ни граници на водосбо-
рите, на подводосборите 
и на крайбрежните зони. 
От голяма полза за по-на-
татъшната обработка на 
информацията и оценка 
на риска от наводнения е 
познаването на размера 
и границите на залетите 
територии при минали на-
воднения. Затова зоните 
трябва да бъдат отбеляза-
ни в максимален обхват 
и точност. За да бъде по-
коректна прогнозата, се 
събират и данни за нега-
тивното въздействие на 
предишни потопи върху 
човешкото здраве, окол-
ната среда, културното 
наследство и стопанската 

дейност. При оценяване-
то на потенциалните щети 
се отчитат релефът, реч-
ната мрежа и хидролож-
ките и геоморфоложките 
й характеристики, изгра-
деността на защитните 
съоръжения, разположе-
нието на населените мес-

та, промишлените зони 
и проектираните обекти, 
както и влиянието от про-
мените на климата.

Конкретни резултати, 
обобщаване и оценка на 
базата данни се очакват 
до края на 2011 г. След-
ващ етап е същинското 

определяне на зоните 
със значителна потен-
циална опасност, за да 
може да се концентрират 
усилията при разработ-
ването на инструменти 
за превенция и ограни-
чаване на евентуалните 
щети.

Оценяват риска от наводнения по стандартизирана методика

 При оценка на минали наводнения трябва да се имат предвид промени-
те в селищната структура и инфраструктурата.

© Архив СИ
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Неносещи щурцове

Представляват изгот-
вени в заводски условия 
и готови за използване 
гредови елементи. 

Поставят се над отво-
рите за врати и прозор-
ци в неносещи зидарии. 

При дебелина на сте-
ната по-голяма от 15 cm 
се монтират два (или 
три) щурца последова-
телно един до друг, като 
се слепват по допирните 
си повърхности.

Какво печелите, 
като използвате 
щурцове YTONG?

• Технологично 
време 

- благодарение на 
бързия и лесен мон-
таж;
• Средства за изпъл-
нение - спестяват се 
кофражни и бетонови 
работи и освен това 
всеки линеен метър 
щурц замества чет-
върт квадратен метър 

зидария;
• Прецизност и 
сигурност 
- заводски про-
изведените елементи 
са с точна геометрия 
и гарантирани харак-
теристики;
• Високо качество 
на довършителни-
те работи 
- готовата по-
върхност на зидария-
та е еднаква и уле-
снява последващите 
обработки;
• Енергийна 
ефективност
 - стената е от 
еднороден материал 
и с ненарушена 
топлинна изолация.

Коритообразни 
блокчета

К о р и т о о б р а з н и т е 
блокчета се използват 
за безкофражно отли-
ване на стоманобетонни 
пояси, както и за изпъл-
нение на щурцове над 
врати и прозорци. За 
целта те предварително 
се подреждат едно до 
друго по дължината на 
стените на определена-
та от проекта височина.

К о р и т о о б р а з н и т е 
блокчета се изработват 
чрез изрязване от стан-
дартни блокчета за зи-
дария YTONG B2.5, D440 
и YTONG B5, D600.

Какво печелите с 
използването на 
коритообразни 

блокчета YTONG?

• Системно решение 
за сгради с носеща 
зидария и за хори-
зонтално укрепване 
на високи (над 3 m) 
стени;
• Намаляване на ко-
фражните работи;
• Висока точност на 
изпълнение без из-
пъкнал бетон, вслед-

ствие на поддаване 
на кофражите, и с га-
рантирана геометрия 
на стоманобетонните 
елементи;
• Ограничаване 
на топлинните 

мостове по 
фасадата;
• Еднородна повърх-
ност на готовата сте-
на и по-високо ка
чество на довърши-
телните работи.

Специални изделия на YTONG

Блокчетата за зидария YTONG са добре по-
знати на специалистите и крайните клиенти 
в България. Екологичните продукти с отлична 
топлоизолационна способност спечелиха много 
инвеститори в жилищни и административни 
сгради, търговски комплекси и др. в цялата 
страна. Освен блокчетата за зидария, в про-
дуктовия асортимент на YTONG се предлагат 
и допълнителни продукти, които съществено 
улесняват работата на строителите. Днес ви 
представяме неносещите щурцове и корито-
образните блокчета YTONG.
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Генераторът на газ 
на Браун (HHO газ), 
или както е полулярен в 
България - водороден ге-
нератор, се използва за 
производството на газ, 
който се явява допълни-
телно гориво, ускоряващо 
процеса на изгаряне на 
гориво-въздушната смес 
в цилиндрите на двигате-
ля. Ефектът от по-доброто 
изгаряне е в повишаване-
то на мощността на дви-
гателя и в значителна-
та икономия на гориво. 
Възможно е увеличава-
не на пробега с до 50% 
със същото количество 
гориво. Водородният ге-
нератор (HHO генерато-
рът) е предназначен за 
всякакъв вид двигатели 
с вътрешно горене, ра-
ботещи с бензин, дизел, 
пропан-бутан или метан. 
С монтирането му в авто-
мобила може да се спес-
тят над 200 лв. от гориво 
месечно, обясни Стефан 
Панайотов, управител на 
фирмата - дистрибутор на 
продукта.

Комплектът на гене-
ратора на газ на Браун 
се състои от специални 
електроди, направени 
от неръждаема стомана, 
потопени в резервоар 
- „клетка“, захранващ мо-
дул PWM (импулсен моду-
латор), допълнителен ре-
зервоар (разширителен 
съд) и, ако е необходимо, 
електроника - оптимиза-
тор на гориво-въздушната 
смес (само за инжекци-
онни системи и HDI дви-
гатели). 

Газ на Браун се полу-
чава чрез електролиза на 

водата, в която има до-
бавен катализатор. Про-
цесът на разлагане на 
водата протича в „клетка-
та“. Резервоарът  е пред-
назначен за съхранение 
на водата и охлаждане на 
произведения газ, а също 

така и за снабдяване на 
сухата клетка с електро-
лит.

В сухата клетка от спе-
циален електролит (вода 
и катализатор) с помо-
щта на електролиза мо-
лекулата на водата се 
разделя на две свободни 
молекули водород и една 
кислород - това всъщност 
е „газ на Браун“. Ката-
лизаторът е вещество, 
което не се отделя с газа 
и не попада в двигателя, 
а остава във водата и 
служи за подобряване на 
електропроводимоста й, 
за да се увеличи количе-
ството произведен газ. 
Генерираният газ излиза 
от горния щуцер на елек-
тролизера и отива в друг 

съд резервоар (разши-
рителен съд), където се 
охлажда от водата и се 
насочва към смукателния 
колектор на двигателя. 

Газът на Браун изгаря 
почти мигновено с пода-
ване на искра или въз-

пламеняване на горив-
ната смес. При горенето 
си развива температура 
до 6000 градуса и въз-
пламенява и основното 
гориво. В резултат на по-
добреното изгаряне на 
гориво-въздушната смес 
се получава намаляване 
на разхода на гориво, по-
вишаване на мощността 
на двигателя и на пробега 
между две смени на мас-
лото (намалява се отде-
лянето на сажди, нагари 
и твърди частици при го-
ренето). При изгаряне на 
газа Браун в цилиндрите 
на двигателя се образува 
прегрята пара, която по-
чиства буталата и клапа-
ните от нагар, увеличава 
топлообмена между кла-

пана и леглото на клапа-
на и по този начин значи-
телно увеличава живота 
на двигателя.

Количеството на отде-
ления от електролизера 
газ на Браун се управля-
ва от модулатора (PMW), 
който регулира и ампера-
жа. Може да се направи 
допълнителна оптимиза-
ция на количеството про-
изведен газ в зависимост 
от оборотите на коляно-
вия вал и подадения газ. 
Модулаторът е устрой-
ство, което призвежда 
ток с голяма честота. Той 
увеличава почти двукрат-
но производството на газ 
и ограничава големината 
на тока, консумиран от 
системата, с което пред-
пазва алтернатора и аку-
мулатора на автомобила.

Тъй като изгарянето на 
горивно-въздушната смес 
с газ Браун е значително 
подобрено, е възможна 
корекция на качеството 
й (обедняване), без това 
да довежда до намалява-
не на мощността. В тази 
връзка са разработени 
допълнителни електрон-

ни устройства, които оп-
тимизират работата на 
двигателя с обеднена на 
основно гориво и обо-

гатена с газ на Браун 
гориво-въздушна смес. 
Благодарение на тази оп-
тимизация се получава 
подходяща смес с цел 
по-добра икономичност. 
За корекция на сместа е 
възможно да се използва 
и ЧИП тунинг.

Всеки литър вода се 
превръща в 1866 литра 
газ Браун.  За да получи-
те оптимална икономия 
на гориво, е необходимо 
производството на около 
0.35-0.5 литра газ на Бра-
ун на всеки 1000 кубиче-
ски сантиметра. 

Системата, генерира-
ща газ на Браун, е изклю-
чително безопасна. Тя не 
работи под налягане и не 
съхранява повече от по-
ловин литър газ за разли-
ка от всички останали по-
знати газови устройства 
за автомобили. Освен 
това при авария на ав-
томобила и при загасяне 
на двигателя производ-
ството на газ мигновено 
спира. При евентуален 
пропуск в системата, тъй 
като е летлив, газът на 
Браун се „изпарява“ наго-
ре, за разлика от пропан-
бутана и метана, които 
се натаяват. Не е нужно 
да носите бутилка с газ 
в автомобила си, а само 
един литър вода в резер-
воара, под капака. Този 

литър вода е достатъчен 
за 30-40 часа шофиране 
или изминаване на 800-
1000 километра. Освен 
това газът на Браун гър-
ми с имплозия, тоест с 
обратното на експлозия. 
Имплозията е създател, 
а експлозията -  разруши-
тел, разкрива механизма 
Панайотов.

По думите му в момен-
та се предлагат няколко 
вида HHO генератори:

1. За автомобили до 
2000 куб. см - 500 лева.

2. За автомобили от 
2000 до 3000 куб. см - 550 
лева.

3. За автомобили над 
3000 куб. см - 600 лева.

4. За тежкотоварни ав-
томобили - 990 лева.

5. Предлагат се и гене-
ратори за камиони, авто-
буси, тирове, строителни 
и селскостопански маши-
ни до над 22 000 кубика. 
При големите двигатели 
подходът е строго индиви-
дуален и цената се калку-
лира според конкретния 
случай. 

В цената не е включен 
монтаж, защото решени-
ята са индивидуални за 
всеки вид автомобили: 
от 80 до 120 лева. В слу-
чай че е необходима из-
работката на специални 
стойки, те се заплащат 
отделно. 

Водороден генератор спестява
до 200 лева от гориво месечно
За оптимална икономия е необходимо производството на около 0.35-0.5 литра газ на 
Браун на всеки 1000 куб. сантиметра

•Позволява реализиране на икономия на гориво.
• Увеличаване на пробега с до 50% със същото 

количество гориво.
•Увеличаване мощноста на двигателя с до 20%.
•Подобряване на изгарянето на 
гориво-въздушната смес.

•Намаляване на отлаганията на нагари 
по двигателя.

•Увеличаване на живота на двигателя.
•Увеличаване до 2 пъти на пробега между 2 смени 
на масло.

•Намаляване на вредните емисии 
в отработените газове. 

ПРЕДИМСТВА

За инсталиране на  водородния генератор ще трябва да свържете сис-
темата към 12-волтовото захранване (акумулатора) на автомобила. 
Графиката по-горе онагледява типичната конфигурация на свързване 
на системата към захранване.

Пробийте отвор близо до смукателния колектор. Изчистете струж-
ките от пробиването, поставете фитингите и включете маркуча за 
браунов газ.

Страницата подготви Илияна КАРАЛАНОВА Типичната конфигурация на HHO системата
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Следващата година за 
инженерите в Chevrolet 
ще бъде също толкова 
натоварена, както 2011-а, 
през която автомобилна-
та марка отбелязва своя 
вековен юбилей. Първият 
„Шеви“, който слиза от 
конвейера преди 100 го-
дини, е 40 конски сили. 
Днес е автомобилна ико-
на, родила серия дизай-
нерски и технологични 
шедьоври.

Стогодишната исто-
рия обаче е само сти-
мул за разработване 
на нови и нови версии. 
През 2012 г. се очакват 
дебюти на пет модела на 
марката - Cruze седан, 
Aveo с три врати, Malibu 
и Colorado.

„Гвоздеят на програ-
мата“ обаче ще е поя-

вата на супермини на 
Chevrolet Captiva. Новият 
компактен кросоувър е 
развит върху удължена-
та платформа на Aveo. 
Според  информация 
на вътрешен човек от 
Chevrolet дебютът на мал-
кото „братче“ ще е на ав-
тосалона в Париж през 
следващата есен.

Серийният вариант на 
новия кросоувър ще се 
придържа плътно към ди-
зайна на концепта GPiX. 
Задвижването на предни-
те колела ще е стандарт-
но, като ще има и опция 
4х4. В спортно-градското 
возило ще бъде използ-
вана иновативната фа-
милия турбобензинови 
двигатели Ecotec. Пла-
нирана е и версия с 1.6-
литров дизелов мотор. 

Всички агрегати отгова-
рят на изискванията на 
стандарта Euro VI.

GPiX Crossover Coupe 
Concept е разработка на 
бразилското дизайнер-
ско подразделение на 
General Motors и „събра 
очите“ на публиката по 
време на салона в Сао 
Пауло през 2008 г., тъй 
като постави началото 
на един изцяло нов сег-
мент за автомобилния 
гигант. Кросоувърът с ви-
сок клиренс и спортно 
излъчване бе оборудван 
със 17-цолови джанти, 
LED предни и задни свет-
лини и панорамен стък-
лен таван. С новости бе 
наситен и салонът - мул-
тифункционален волан, 
Bluetooth, CD и MP3 пле-
йър и т.н.

Chevrolet замисля пет модела за догодина
Едновековната история на марката е само стимул за бъдещи постижения

Основен съперник на Chevrolet Captiva ще е кросовърът на Ford.

Скъсен силует е пър-
вото, което става ясно 
за модифицирания мо-
дел на GT-R на Nissan. 
Суперкросоувърът  е 
с  и з ц я л о  п р о м е н е н 
дизайн - предна и задна 
броня, спойлери и т.н., 
но по-къс с цели 250 мм 
от базовия модел.

От информация, из-
текла от фирмата, става 
ясно, че ще бъдат произ-
ведени само две брой-
ки от Juke-R. Едната ще 
е с ляво разположение 
на волана, а другата - с 
дясно. Въпреки това про-
тотипите ще имат раз-
решение да се движат 
по обществената пътна 
мрежа, за да могат да 
се проведат качествено 
тестовете, преди моде-
лът да влезе в серийно 
производство. Идеята е 

да се провери и каква би 
била нагласата на потре-
бителите към спортната 
версия.

Японската автомобил-
на компания разпрос-
трани официална снимка 
на уникалния си проект 
Juke-R, без да предоста-
ви повече подробности 
за това как ще успее да 
побере най-мощния си 
двигател във возилото.

Под капака на Nissan 
Juke-R ще бъде монтиран 
агрегат от GT-R - 3.8 ли-
тров, V-образен, шестци-
линдров.  Революцион-
ната технология за про-
менлива двойна турбина 
(туинтурбо) гарантира 
на базовия модел мощ-
ност от 530 конски сили. 
Предстои да се разбере 
как ще бъдат интегрира-
ни в скъсения вариант 

на всъдехода шестсте-
пенната предавателна 
кутия и системата за 
задвижване на четирите 
колела.

Освен с технологията 
за двустепенно турбо-
пълнене Juke-R ще е обо-
рудван и с електронните 
системи на GTR, като 
според предварителните 
данни ще ускорява от 
място до 100 км/час за 
четири секунди, а раз-
виваната максимална 
скорост ще достига 270 
км/час.

За да гарантира ста-
билност на пътя, Juke-R 
получава и подхождящ 
на мощността му боди 
кит, по-ниско окачване 
и огромни спирачки. Ин-
териорът също се очаква 
да претърпи промени.

Nissan показа уникалния си проект, наречен Juke-R

Компактният кросоувър Juke-R е сглобен на ръка.

Въпреки икономиче-
ската криза специали-
зираното изложение за 
доработки на автомоби-
ли SEMA надминава и 
най-смелите очаквания, 
коментират експертите. 
Домакин на престижния 
форум от 1 до 4 ноем-
ври е Меката на хазарта 
- Лас Вегас. На едно мяс-
то се представят не само 
най-смелите решения в 
областта на тунинга, но и 
почти 1500 нововъведени 
части, инструменти и ком-
поненти. Не е за подце-
няване и съпътстващата 
програма от образовател-
ни семинари, демонстра-
ции на продукти и други 
специални събития, които 
определят тенденциите в 
автомобилната индустрия 
през следващата година. 
По данни на организато-
рите шоуто SEMA 2010 е 
привлякло повече от 50 

хиляди вътрешни и меж-
дународни купувачи.

Всички водещи ком-
пании в автомобилния 
свят представят най-сме-
лите си решения. Само 
на щанда на Ford ще има 
седем интерпретации на 
Focus - на тунинг компа-
ниите 3dCarbon, ROUSH, 
The ID Agency, Capaldi 
Racing, Steeda, Boj ix 

Design и COBB Tuning. 
Ще бъдат показани вер-
сии и на добре познатата 
Ford Fiesta, разработе-
ни от M2-Motoring, Gold 
Coast Automotive и Aaron 
Vaccar Signature Series. 
Любителите на „Пълна 
промяна“ в автовариант 
ще се зарадват и на по-
редната интерпретация 
на Ford Mustang.

Дебют на най-горещите доработки в Лас Вегас

С ведро настроение заради свежия бодикит се 
характеризира доработката на инженерите 
от Bojix Design на базов модел на Ford Focus.

Автогигантът Mazda 
обяви, че по време на 
международното изло-
жение в Токио ще пред-
стави концептуалната 
разработка Takeri. Преди 
Коледа - от 3 до 11 де-
кември, експертите ще 
могат да се запознаят 
по-подробно с изцяло 
новия за марката седан.

Новата Mazda Takeri 
е с визия, разработена 
на базата на актуалната 
дизайн линия на мар-
ката, наречена KODO 
(„Душа в движение“). Ав-
томобилът ще използва 
и всички компоненти от 
технологиите на инже-
нерните екипи на Mazda 
за пестене на гориво - 
SKYACTIV. Става дума 
за ново поколение дизе-
лов двигател, олекотено 
шаси, старт/стоп сис-

тема и система за реге-
нерация на спирачната 
енергия.

Компанията ще из-
ползва изложението в 
Токио, за да покаже на 
родна почва и още един 
дебют - впечатляващия 
нов кросов CX-5.

Освен концептуалните 
разработки на седана и 
всъдехода на щанда на 

токийското изложение 
ще бъдат представени 
и футуристичните кон-
цепции SHINARI, Demio, 
V e r i s a ,  A x e l a / A x e l a 
Sport, Premacy, Biante и 
Roadster, както и пълна-
та гама технологии, обе-
динени в новото поколе-
ние философия, патент 
на Mazda, за пестене на 
гориво.

Mazda пробва пазара с изцяло нов седан

Японският производител ще представи на 
родна почва концептуалния модел Takeri.

Страницата подготви Анелия ГОГЕВА по материали от интернет
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СТРОИТЕЛСТВО ИМОТИ

Оригиналният подарък за приятели включва посещение на Градината на 
розите в Авиньон.

Заедно със застудяването все по-
често се замисляме за Коледа. „По-
даръци за всеки ще има от сърце“, 
звучи в популярна песен. В помощ 
идва поредният коледен каталог на 
Neiman Marcus. Американският спра-
вочник за едни от най-скъпите и 
екстравагантни подаръци започва да 
излиза през 1929 година и се радва 
на непреходна слава, а част от при-
ходите от продадените предложения 
отиват за подкрепа на различни со-
циалнозначими каузи.

Сред тазгодишните оферти е тур по 
международни изложения за цветя. 
Срещу 420 000 долара можете да ор-
ганизирате незабравима ваканция, в 
рамките на която с чартърен полет да 
обиколите редица флорални панаири 
в Европа, подканя каталогът. Цената 
по-лесно се преглъща от притежа-

телите на тлъсти чекови книжки, тъй 
като е за десет души.

Пътуването започва от Морж, 
Швейцария, с фестивала на лалето, 
където могат да се видят 100 000 цвя-
та в 300 разновидности. За отмора 
пакетът включва и престой в луксозен 
хотел. Втората спирка е Атина, където 
цветното изложение представя по-
вече от 2000 местни и чуждестранни 
растителни вида. Следва Авиньон, 
Франция, и посещение на прочутата 
градина на розите, която запленява 
не само с 1000-та сорта от Кралицата 
на цветята, но и с екзотични кръстос-
ки. Последната спирка е в Лондон на 
изложението в Челси, което е истин-
ски пример за съчетаване на тради-
ция, история и модернизъм. По време 
на полетите на ценителите ще бъдат 
поднасяни изискани ястия.

Подаръците не са това, което бяха
Цените на идеи за богати варират от 7 хиляди до 1 милион долара

Кътче, вдъхновено 
от култовото аме-
риканско телевизи-
онно шоу от 60-те 
години „Мечтата на 
Джени“, може да ста-
не реалност, ако ко-
ледният ви подарък 
е юрта. Екстрава-
гантната идея е от 
коледния каталог на 
Neiman Marcus и стру-
ва „само“ 75 хиляди 
долара. Срещу парите 
получавате жилище, 
структурата на кое-
то е принос за чове-
чеството от монгол-
ските номади. Юрта-
та е с диаметър 18 
фута, с купол и врата 
от плексиглас. Покри-
вът е от полиестер, 
а за допълнителната 
му издръжливост е по-
ложен акрилен горен 
пласт. Че райското 
кътче няма да бъде 
отнесено от първия 
полъх на вятъра, сви-

детелства близо 100-
годишната история на 
фирмата доставчик - 
Rainier Yurts, снабдява-
ла по време на златна-
та треска търсачите 
на благородния метал 
в Аляска.

Интериорът обаче 
надминава и най-сме-
лите мечти на лю-

бителите на източ-
ния разточителен 
разкош - единствени 
по рода си бродира-
ни възглавнички от 
най-фина материя, 
ръчно оцветени лене-
ни стенни покрития 
и още куп дреболии, 
изсипани от рога на 
изобилието.

МЕЧТАНО КЪТЧЕ

Срещу 1 милион до-
лара световнизвест-
на компания може да 
построи във вашия 
дом танцуващ фон-
тан. Сред произве-
денията на основа-
ната през 1983 г. в 
слънчева Калифорния 
фирма WET са пеещи-
те фонтани на хотел 
„Беладжио“, Лас Ве-
гас, и водната феерия 
пред въртящия се не-
бостъргач на Дейвид 
Фишър в Дубай.

Ако вие не може-
те да отидете да ви-
дите атракциите на 
място, можете да си 
ги поръчате за вкъ-
щи, става ясно от 
коледната брошура 
на Neiman Marcus. От 
любимото си кресло 
ще можете да наблю-
давате поклони, за-
махвания, завъртания 
и усуквания, създаде-
ни от двойка подвод-

ни роботи.
Друга възможност 

за незабравим пода-
рък е да се кандида-
тирате за гост хо-
реограф на фонтани-
те „Беладжио“. Ако 
бъдете одобрен, ще 

сте сред малцината, 
влезли в „кухнята“ и 
режисирали водната 
феерия, а част от па-
рите са за доставка-
та на чиста вода за 
хората в развиващи-
те се страни.

ПЕЕЩА ВОДА

Тенис маса, около която можеш да събереш 
на угощение и приятели, превръща обикновена-
та спортна екипировка в уникат. Представата 
за модерна естетика за дома е на художника 
Том Бър и според коледната брошура на Neiman 
Marcus струва „само“ 45 хиляди долара, част 
от които ще отидат за подкрепа на деца в 
риск. 

Масата е с алуминиева структура, покрита 
с гума. „Обожавам елемента на каучука, кой-
то с матовия си цвят наподобява бронята на 
спортна кола“, казва артистът. Уникалността 
на тенис масата, която може успешно да се 
впише в трапезарията ви, е гарантирана, за-
щото ще е в ограничена серия от десет брой-
ки.

ДВЕ В ЕДНО

Страницата подготвиха Мая РУСЕВА 
и Анелия ГОГЕВА по материали от интернет

Ако забързаният ри-
тъм ви идва в повече, 
срещу 20 хиляди долара 
можете да избягате за 
уикенда в идилична фер-
ма на 25 мили северно 
от Манхатън в компани-

ята на обекта на сърце-
то си. Освен тишина и 
чист въздух, 80-акровият 
комплекс предлага реду-
ващи се сочни пасбища 
и ниви, на които ферме-
рите отглеждат добитък 

и различни земеделски 
култури.

В рамките на ексцен-
тричното предложение 
за коледен подарък на 
Neiman Marcus може-
те да получите практи-

чески урок по градинар-
ство и да се запознаете 
„на живо“ с храната си. 
След това в ресторанта 
Blue Hill, който е част от 
фермата, ще демонстри-
рат какво могат да ви 
приготвят за вечеря спо-
ред сезонните продукти. 
За да остане вечерта 
незабравима, главният 
готвач ще ви напише на 
ръка рецептите за ясти-
ята.

Ако нямате възмож-
ност да се върнете назад 
във времето на пионери-
те, покорили Америка, 
срещу 45 долара си „оси-
новете“ кошер. В знак, 
че са оценили вашата 
щедрост, ще ви изпратят 
буркан мед и сертификат 
върху специална хартия 
с вградени в нея семена, 
които по-късно можете 
да посадите.

Да бъдеш пионер за един ден
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