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ДЕСТИНАЦИИ

Ɂɚɝɥɚɠɞɚɳɚ ɢ ɧɢɜɟɥɢɪɚɳɚ ɦɚɫɚ ɧɚ ɥɚɬɟɤɫɨɜɚ
ɨɫɧɨɜɚ ɛɟɡ ɜɪɟɞɧɢ ɨɪɝɚɧɢɱɧɢ ɪɚɡɬɜɨɪɢɬɟɥɢ.
ɂɞɟɚɥɧɚ ɡɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɢ ɨɫɧɨɜɢ.
Ɉɩɬɢɦɚɥɧɚ ɡɚ ɪɟɦɨɧɬɧɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ.
ɇɟ ɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɜɨɞɚ ɡɚ ɪɚɡɛɴɪɤɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ - ɧɹɦɚ ɨɩɚɫɬɧɨɫɬ
ɨɬ ɩɪɟɞɨɡɢɪɚɧɟ.
ȼɢɫɨɤɨ ɫɰɟɩɥɟɧɢɟ ɫ ɨɫɧɨɜɚɬɚ.
ɋɚɦɨ ɫ ɟɞɧɚ ɪɚɛɨɬɧɚ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɜɴɡɦɨɠɧɢ ɞɟɛɟɥɢɧɢ ɧɚ ɫɥɨɹ ɞɨ 30 mm.
ɇɟɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ ɫɜɢɜɚɧɟ
ȼɢɫɨɤɚ ɟɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬ
ȼɥɚɝɨɭɫɬɨɣɱɢɜɚ
Ⱦɜɭɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟɧ ɫɢɫɬɟɦɟɧ ɩɪɨɞɭɤɬ
Ȼɟɡ ɜɪɟɞɧɢ ɨɪɝɚɧɢɱɧɢ ɪɚɡɬɜɨɪɢɬɟɥɢ
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СТРАНАТА 1КЪМ1

До края на годината усвояваме над
100 % от ОП “Конкурентоспособност”

Поставили сме си цел до края
на 2012 г. над 100% от бюджета
на ОП „Конкурентоспособност”,
който е в размер на 1,12 милиарда евро, да бъде в процес на изпълнение. Това включва обявени
процедури, сключени договори
и изплатени средства”, каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев
на кръгла маса на тема „Младежката перспектива за растеж на
българския бизнес в Европа”.
Министър Добрев анонсира основните процедури по оперативната програма, чиято реализация
предстои. В момента работим
съвместно с Европейската банка
за възстановяване и развитие по
програма „Енергийна ефективност за конкурентоспособна индустрия”. В рамките на тази процедура успешните проекти ще
бъдат субсидирани със 150 млн.
евро. ЕБВР ще отпусне през 6
банки кредитна линия за мостово
финансиране на проектите в размер от 50 до 150 милиона евро.
Програмата трябва да стартира в
края на този месец.
Екипът на МИЕТ работи и по проект за изграждане на технологичен парк „София Тех Парк”. Целта е да бъдат обединени в една
структура добрите научни разработки с потенциал за пазар-
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на реализация, бизнесът, който
може да ги използва и организациите, които могат да осигурят
финансирането на този процес.
Проектът ще бъде финансиран с
50 млн. евро по ОП „Конкурентоспособност”. За успешното реализиране на проекта от началото на
2012 г. МИЕТ започна работа с
екипа на JASPERS. Паралелно с
това работим и за пренотификация на оперативната програма от
ЕК, което е необходимо условие
за изграждането на технопарка, каза още министър Добрев.
Целта е към края на месец май
да бъде изготвен мастер план и
бизнес план на проекта. До края
на годината трябва да бъде избран изпълнител на строителните
дейности, а те да започнат през
2013 г.
Друг проект по линия на ОП „Кон-

WWW.1 KAM 1. CO M – СТРО И ТЕ Л Н И Я Т П О Р Т АЛ

курентоспособност” е въвеждането на нов финансов продукт за
облекчени кредити за малките и
средните фирми. За целта от ОП
„Конкурентоспособност” ще бъдат отпуснати 150 милиона евро
при 0% лихва. Участващите в
схемата банкови институции ще
отпуснат още 150 млн. евро при
своя пазарен лихвен процент.
Комбинирането на двата вида
ресурс трябва да осигури намаляването на лихвените равнища
по кредитите за бизнеса наполовина.
За оптимизиране управлението
на оперативната програма, Управляващият орган и Междинното
звено ще бъдат обединени, подчерта Добрев. По неговите думи
така ще се съкратят процедурите
и сроковете за плащане към бенефициентите.

СТРАНАТА 1КЪМ1

Събарят скандалното вилно
селище “Златна Перла”

На 19 април в 11 часа започна събарянето на скандалното вилно селище „Златна перла” край царевското село Варвара. До това се стигна след серия
съдебни дела за доказване незаконността на построените в защитената територия “Парк Странджа” летни къщи.

По план, на 19 април трябваше да започне бутането на сградите от държавата, а сметката за това да
бъде предоставена по-късно на инвеститора. Късно
вечерта на 18 април обаче, собственикът на скандалния комплекс - фирма “Краш 2000”, започна
сама да събаря постройките, в последния възможен
момент.
Строителната фирма трябваше доброволно да събори вилите в комплекса, но това не стана в установения срок и багерите влязоха принудително.
Заповедта за премахването на всичките 10 сгради
в “Златна перла” беше издадена от Строителния
контрол още през 2010 г. Решението на дирекцията
обаче беше обжалвано от строителя на вилното селище и едва след като фирмата изгуби делата и ВАС
потвърди решението на Апелативен съд-Бургас по
осем от образуваните десет административни дела,
строителния надзор в Бургас ще започне принудителното им премахвене.
Незаконното вилно селище попада в чертите на
Природен парк Странджа и е разположено върху
едни от най-живописните скали на самия бряг на
морето.
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СТРАНАТА 1КЪМ1

Заедно с DORMA за подобри по-съвършени сгради

На 24 април ДОРМА България отбеляза с тържествен пролетен коктейл визитата на Карл Рудолф Манкел – мажоритарен акционер на DORMA и Томас П.
Вагнер – председател на борда на директорите на
DORMA Group. Коктейлът протече под надслов „Заедно с DORMA за по-добри и по-съвършени сгради”
и събра елита на строителния бранш – инвеститори,
архитекти, строители и партньори на ДОРМА България. С това събитие ДОРМА за пореден път заяви
мисията си да предлага висококачествени продукти
и цялостни технически решения в областта на системите за врати, с което да допринася за създаването на по-добри сгради, отговарящи на най-високите стандарти за устойчиво строителство.
Карл-Рудолф Mанкел, мажоритарен акционер на
DORMA Group , навърши 70 години на 31 март. Той
превръща създаденото през 1908 г. в Еннепетал,
Германия производствено предприятие в успешна
международна компания.
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Mанкел, внук на съоснователя на компанията Рудолф Mанкел, развива семейната фирма във водеща
международна компания, доставчик на технологични системи за врати и световен лидер на пазара на
автомати за врати и автоматични врати. Той е бил
водещата сила, която през годините с последователни действия, придържайки се към основните
ценности на компанията, служи на своите клиенти
и партньори и я е довел до позицията, на която се
намира в момента – световен лидер на пазара на
системите за врати.
Когато през 1969 г. на 27 години, Mанкел се присъединява към управлението на компанията, DORMA
работи само на немския пазар и реализира годишен оборт около 20 млн. евро с работна сила от 500
служители. През 1977 г. Карл-Рудолф Mанкел полага
основите за международно разрастване на DORMA
със създаването на първия чуждестранен търговски
офис във Франция. Само една година по-късно той
започва да развива дейност на Азиатските пазари
с първото чуждестранно производствено подразделение на DORMA в Сингапур.
Днес в DORMA работят около 6600 служители и компанията реализира годишен оборот в размер на 944
млн. евро през фискалната 2010/2011 в 49 страни, по
всички пет континента.
През 2010 г. Томас П. Вагнер бе привлечен като главен изпълнителен директор и председател на Борда на изпълнителните директори на DORMA Group.
Томас П. Вагнер заема различни висши ръководни
постове, като преди идването си в DORMA е бил Главен изпълнителен директор и управляващ директор
на компания OTIS. През 2011 г. Бордът на директорите бе разширен и се сдоби с двама нови членове
- Катарина Пал, Експерт по управление на човешките ресурси и Оливер Шуберт, Оперативен директор
(COO). Майкъл Флаке продължава да заема досегашния си пост на Главен финансов директор (CFO)
и е четвъртият член на Борда на директорите, управляващи DORMA.
В края на 2010 г. DORMA въведе новата си стратегия DORMA 2020 – програма с конкретни мерки и
цели за повишаване на конкурентоспособността на
Групата и увеличаване на пазарния дял през следващото десетилетие в международен план. До 2020
г. DORMA предвижда нарастване на приходите до
2 млрд. евро годишно. Това ще рефлектира и върху
увеличаване на броя на заетите служители, като се
предвижда да надмине 10000 души.
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СТРАНАТА 1КЪМ1

Подготовката за саниране на
панелка струва 190 евро
Подготовката за саниране на
панелен апартамент струва 190
евро. В нея е включено обследването на металните връзки в жилището. Това каза Николай Въжаров от Асоциацията за саниране
на панелни сгради.
Процесът включва използването на уред, който прави външна
снимка на сградата, на която се
вижда къде има ръжда. Корозацията на металните връзки, които
крепят сградата, са в основата на
проблемите с панелките. Въжаров уточни, че металните връзки
в един апартамент са около тридесет и след дългогодишно ползване те започват да ръждясват.
За това е важно корозацията да
се следи след изтичането на „живота” на блока.
Тези 190 евро обаче ще бъдат поети от държавата, ако даден блок
успее да спечели европроект за
санирането си, каза директорът
на „Жилищна политика” в регионалното министерство Десислава Йорданова. Тя уточни, че само
сградите построени преди 26 април 1999 г. ще могат да кандидат-

стват за европари. Държавата
пък е отделила 50 млн. лв.
Йорданова каза още, че в момента се подготвят проектни мениджъри, които ще помагат на хората, които искат да санират блока

си. Те ще дават информация по
всички въпроси и ще търсят варианти как едно семейство, което
иска да участва в укрепването на
сградата, но няма финансовата
възможност, да намери пари.

Министри направиха първа копка
на ЛОТ 4 от АМ Струма
В началото на април премиерът заедно с министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията Ивайло Московски и Лиляна Павлова
направиха първа копка на проекта за изграждане
на ЛОТ 4 Сандански-Кулата от АМ Струма.
Дължината на ЛОТ 4 е 15 км, а срокът за изпълнение
e 23 месеца. Договорът за строителство бе подписан на 19 март т. г. Стойността му е 55 980 000 лв.
без ДДС. Изпълнител е „АКТОР” АД. Строителният
надзор ще осъществява „ПЪТИНВЕСТИНЖЕНЕРИНГ” АД, чийто договор е за 297 016 лв. без ДДС.
Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на
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Европейския съюз чрез ОП „Транспорт”2007-2013г.
Трасето на ЛОТ 4 преминава през териториите на
общините Сандански и Петрич. На обекта ще бъдат
изградени 5 надлеза, 5 подлеза, 7 моста и ще бъдат
монтирани шумозаглушителни прегради между магистралата и населените места.
Общата дължина на АМ Струма - от Даскалово до
гръцката граница е 150 км. Трасето е част от европейския транспортен коридор № IV и от Трансевропейската автомагистрала „Север – Юг”. По нея се
осъществява и пътният трафик за Гърция.
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СТРАНАТА 1КЪМ1

90 % от търговските площи на мол
Galleria Burgas са разпродадени

На 15 май официално отваря врати за посетители Galleria Burgas.
Най-новият бургаски мол вече
се превърна в хит за търговците
в региона, тъй като до момента
90% от площите му са предварително наети.
Galleria Burgas е единствения в
страната сертифициран мол по
международен стандарт LEED за
устойчиво строителство. Предимство, което привлича наемателите, защото енергоефективните
мерки ще снижат значително
разходите в сградата.
Чрез Galleria Burgas за първи път
в града идват водещи световни
модни брандове, както и най-успешната международна кинокомпания Cinema City.
Galleria Burgas, както и всички
мултифункционални комплекси
на GTC, е своеобразен домакин
на широк спектър от дейности.
В Бургас инвестицията е с дългосрочни перспективи. “Заложихме
на екоконцепцията и изградихме
първият в региона зелен търгов-

ски център.“ Каза Дани Беркович, изпълнителен директор на
GTC България.
В Galleria Burgas са обособени
няколко зони, където на посетителите да бъдат показани красотата и историята на България. В
един от тях изложбата „България
на длан” ще разкрие богатата
и древна културна традиция на

страната ни. За фолклора и националната ни кухня има отделни оборудвани презентационни
зали. Тази политика се очаква
да изиграе огромна роля за популяризиране на българските
богатства сред хилядите чужди
туристи.
Инвеститор на проекта е компанията GTC, която е сред найкрупните инвеститори в бизнеса
с недвижими имоти в Европа.
GTC стъпи на българския пазар
първо в Стара Загора с Galleria
Stara Zagora, а през 2013 г. предстои откриването и на Galleria
Varna, чийто дизайн на сградата
се преработва в момента. Така
GTС твърдо стъпва на търговския
пазар в Източна България.
“GTC е в България и ще остане!”,
категоричен е Дани Беркович. И
въпреки, че анализаторите не очакват особени промени в пазарната ситуация през 2012 г., компанията ще продължава своето
развитие тук, планирайки инвестициите си в годините. Общият
дял на България в портфейла на
фирмата-инвеститор е едва 3%
от общите й активи. Прогнозите
са до края на 2014 г. той да бъде
увеличен над 2 пъти, или общо на
7%.
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Догодина стартира проектът
“Горна Арда”

От 2013 г. започва строителството на каскадата „Горна Арда“,
съобщи премиерът Борисов.
Изказването на министър-председателя бе във връзка с очакваното увеличение на енергийните
мощности на България.
Споразумение за съвместното изграждане на каскадата с Турция
бе подписано още от правителството на Костов. Дори бе избрана фирмата, която да реализира
проекта, но поради забавянето
му компанията се отказа. Преди
около година „ЕВН Австрия“ купи
от турската групировка 30,1% от
акциите на основаната през 1999
г. “Хидроенергийна компания
„Горна Арда” АД.
Миналата година кабинетът обяви, че изграждането на каскада-
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та ще се извърши съвместно от
НЕК и ЕВН.
В сряда кабинетът ще вземе решение за ускоряване изграждането на 7-и реактор на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, след като
управляващите решиха окончателно да прекратят проекта „Белене“, съобщи още Борисов. Ако
в момента вътрешното потребление на електроенергия е 5 хиляди
мегавата, то производството почти достига 10 хиляди мегавата.
Според министър-председателя
страната ще постигне договореност за удължаването на живота
на 5-и и 6-и блок на централата,
а след изграждането и на седмия
блок, което по думите му ще стане до 6 - 7 години, страната ни ще
произвежда по 11 200 мегавата
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годишно.
Като се добавят и мощностите в
“Марица-изток” и каскада “Горна
Арда”, капацитетът ще достигне 11 700 мегаватчаса. Заедно с
включването на зелената енергия
от соларните и ветроенергийните
паркове прогнозите на кабинета
са годишното производство да
достигне 13 000 – 14 000 мегавата. Дотогава очакваме да бъдат
въведени и енергийно-ефективните технологии, които ще намалят вътрешното потребление
на енергия до 4 хиляди мегавата,
обясни още Борисов. Според експертните прогнози по този начин
страната не само че няма да внася ток отвън, а и ще произвежда
почти три пъти повече енергия от
необходимото й

СТРАНАТА 1КЪМ1

Тръгна метрото от Младост до
Цариградско шосе
На 25 април, предсрочно, бе пуснат участъкът на
метрото от жк Младост до бул. Цариградско шосе.
Стойността на проекта е 121 807 485 евро, като в
тази сума е включено и закупуването на 18 нови
метровлакове. Изградени са две нови метростанции
и буферен паркинг при Цариградско шосе, който
може да събере 1 300 автомобили.
През месец май ще пристигнат първите 2 влака,
които са част от общо 18-те поръчани по проекта.
Доставките ще бъдат регулярни в следващите месеци, като до месец октомври всички ще бъдат на
разположение на „Метропилитен” ЕАД.
От бенефициента по проекта „Метрополитен” ЕАД
отчитат, че поради добрата организация на работата средната стойност на 1 км готово метро от
трасето е около 2 пъти по-ниска отколкото в други
Европейски градове, а отсечката бе изградена без
да се спира движението по натоварените булеварди
„Александър Малинов” и „Андрей Сахаров”.
Проектът за разширение на столичното метро се
финансира чрез ОП „Транспорт” с безвъзмездна
финансова помощ от Кохезионния фонд и съфинансиране на бенефициента. Благодарение на добрата

работа по европейските фондове бе получено одобрение от Европейската комисия да бъде финансирано и изграждането на отсечката до летище София
през този програмен период. Бенефициентът вече е
стартирал тръжната процедура, като се очаква до
2014 г. столичното метро да стигне и до аерогарата.
Очаква се линията на метрото, от квартал “Надежда” до Хладилника на бул. “Черни връх”, да бъде пуснат също предсрочно през август.
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Кой ще стопанисва плажовете в
област Бургас?

Собственикът на хотел „Приморец“ ще стопанисва централния плаж на Бургас през това лято, след
като спечели пясъчната ивица срещу рекорден
наем. „Булгариен Директ Райзен“ЕООД става наемател на плажа за пет години и ще плаща по 217 000
лева годишно при начална цена 127 031 лв.
Трима кандидати спориха кой да стопанисва големия плаж от моста към пристанището в Бургас. На
търга се явиха „Бургас бийч“ ЕООД, които са концесионери на северния бургаски плаж, ЕТ „Димитър
Чиповски“ и „Булгариен Директ Райзен“ ЕООД.
Общо дванадесет плажа в област Бургас бяха обявени за отдаване под наем тази година. Кандидати
се явиха само за три пясъчни ивици.
Тръжните процедури стартираха с морски плаж
„Къмпинг Делфин“, намиращ се в община Царево и
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обявен с начална годишна наемна цена 13 041 лв.
Желаеща да стопанисва плажа бе само една фирма - „Ринг II“ ЕООД - Пловдив. Без проблеми в документацията и с предложена цена 17 400 лева фирмата бе обявена за спечелила търга.
Последният търг бе за морски плаж „Устие на река
Велека“с начална тръжна цена 11 499 лева. Единединствен бе кандидатът за него. След одобряване
на подадената документация и предложена сума 11
641.20 лева класирана бе „Синсофт“ЕООД.
Процедурата по финализиране и сключване на договори със спечелилите фирми ще бъде факт след
изтичането на четиринадесетдневния срок, предвиден в закона, за обжалване и възражения пред Бургаския административен съд.
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Стартира програмата “Енергийна
ефективност и зелена икономика”

На 25 април стартира програма, която ще помага
на българските предприятия да повишат своята конкурентоспособност по отношение на енергийната
ефективност. Програмата „Енергийна ефективност
и зелена икономика” е част от ОП „Развитие на
конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013. Тя ще бъде управлявана от МИЕТ, а
ЕБВР ще подпомогне инициативата чрез нов финансов инструмент.
По схемата ,,Енергийна ефективност и зелена икономика‘‘ от ОП „Конкурентоспособност” се отпускат 150 млн. евро. ЕБВР предоставя кредитна линия
на шест български банки (Алианц Банк България,

ДСК Банк България, МКБ Юнионбанк, Прокредит
Банк България, Райфайзен Банк България и УниКредит Булбанк) в размер на 50-150 млн. евро за мостово финансиране на проектите. Кандидатстването по
схемата започва от 14 май.
Двама асистенти по програмата - технически и
асистент по верификацията, трябва да съдействат
за значително ускоряване на усвояването на средствата. Стойността на всеки отделен проект е до 2
млн. лв. Компаниите могат да получат между 30 и
50% субсидия. По предварителни изчисления от новата схема могат да се възползват около 1000 фирми в България.

Цените на жилищата в София
паднаха с 5% за година
За една година средната цена на
жилищата в София намалява с
5% до 691 евро/кв. м през март
2012-а. Най-голям е спадът в западните райони и в равнинните
покрайнини на североизток. Въпреки общата тенденция в южните квартали на града е отчетено
повишение с 4% до 771 евро/кв.
м, а в центъра цените са се стабилизирали около 1050 евро/кв.
м, сочи проучване на агенцията
за недвижими имоти „Arco Real
Estate”.
Средният наем на жилище в София е между 2.80 и 3 евро/кв. м
месечно. Едностайните апарта-
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менти в центъра са по-скъпи и се
реализират на нива между 3.70
и 4 евро/кв. м месечно. Най-добрите апартаменти могат да се
отдадат и за над 10 евро на квадрат, но такива сделки са по-скоро изключение. През изминалата
година са въведени в експлоатация над 200 000 кв. м модерни
офиси, с което общата им площ
в София наближава 1.5 млн. кв.
метра. Свръхпредлагането доминира сегмента през първото
тримесечие на 2012 г., като почти
една трета от офисите в столицата остават празни. Най-търсени
на пазара на търговски площи в
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София през първото тримесечие
на годината са магазини с площ
между 30 и 100 кв. метра. Наемните нива варират от 10 евро/кв.
м/месец за второстепенните локации до 50 евро/кв. м/месец за
най-предпочитаните модерни помещения в райони с интензивен
човекопоток. Предпочитанията
на потребителите за по-изгодни
търговски предложения стимулират разширяването на веригите супермаркети с по-достъпни
цени като Lidl и Kaufland. Големият интерес към навлизането
на шведските IKEA и H&M също
потвърждава тази тенденция.

СТРАНАТА 1КЪМ1
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Варна привлича чуждестранни
инвестиции
Южнокорейци проявяват интерес към изграждането на Аспарухов мост 2, разкри кметът на
Варна Кирил Йорданов, който се
е срещнал с делегация от град
Бусан, Южна Корея. Представителите на азиатската страна се
интересуват и от концесията на
пристанище Варна, разкри още
Йорданов.
Италианци пък проявяват интерес към изграждане на подземни паркинги във Варна. Това е
станало ясно на среща на кмета
с делегация от Флоренция. Представителите от главния град на
областта Тоскана били с опит в
изграждането на подземни паркинги в градове с богато историческо наследство. Подобно
изграждане е сложно и изисква
опит, подчерта варненският кмет
и посочи местата във Варна, където биха могли да се изградят

подобни съоръжения - пред Катедралата, пред НАП, в двора на
Окръжна болница, край общината и други.
Вчера кметът се срещна с ки-

тайския посланик, който разкри,
че страната му има интерес към
концесията на порт Варна. На посещение във Варна утре пък ще е
посланикът на Аржентина у нас.

Български строители могат да
изграждат социални домове в
Мароко
Български строителни фирми имат голям шанс да
сключват договори за изграждане на социални домове в Мароко, където правителството субсидира
подобни проекти. Това съобщиха представители на
Камарата на строителите в България, участвали в
наскоро приключила бизнес мисия в африканската
държава, реализирана по европроект, изпълняван
от Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия.
Мисията е организирана в рамките на проекта за
насърчаване на интернационализацията на българските предприятия, финансиран по оперативна
програма „Конкурентоспособност на българската
икономика”, който се изпълнява от агенцията от април 2010 г.
Бюджетът на проекта надхвърля 27,4 млн. лв. и трябва да се изпълни до април 2013 г. Освен организира-
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не на търговски мисии той включва още финансова
подкрепа за участия на малкия и среден бизнес в
международни изложения, изработване на експортни стратегии за различни производствени сектори и
създаване на експортен портал, който да улеснява
фирмите в намиране на чужди партньори.
Бизнес мисията в Мароко предизвикала изключителен интерес у местните компании, тъй като там
българските строители са познати като добри професионалисти. Ето защо и очакванията са за осъществяване на бъдещи партньорства.
В момента мароканското правителство субсидира
изграждането на социални домове, като държавната помощ е в размер на 250 евро за кв. м жилищна
площ. Според представителите на бизнеса българските компании имат голям шанс да бъдат одобрени
при участията си в търговете.
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България и Македония обмислят
общ туристически продукт

През септември тази година
български и македонски експерти в туризма ще се срещнат, за
да обсъдят създаването на общ
туристически продукт. За това
се споразумяха устно, в Скопие, представители на МИЕТ и
македонското Министерство на
икономиката в рамките на 30-ия
международен панаир Skopje
Travel Market 2012.
В изказването си по време на
откриването на изложението заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Иво Маринов подчерта важността на българското присъствие
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на 5-дневната борса като страна партньор, която развива почти всички видове туризъм. През
2011 г. у нас са пребивавали близо 383 хил. македонски туристи,
което бележи ръст от 23.5% спрямо предходната година, каза Маринов. Освен към традиционните
форми, те проявяват все по-голям
интерес към българските СПА и
уелнес услуги. Той благодари за
добрата разгласа на българското
участие със щанд от 100 кв. м и
многото реклами в македонската
столица.
По-късно зам.-министър Маринов направи презентация под
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надслов ”България ви очаква”,
която очерта акцентите в развитието на страната ни като целогодишна дестинация с разнообразни си форми за пътуване,
отдих и възстановяване – морски,
ски, културно-исторически, голф,
балнео-, СПА и уелнес, еко и селски, приключенски, гурме и пр.
ваканции. Около 15.6% от българската икономика е резултат от
общия ефект на туристическата
дейност. За 2011 г. приходите в
платежния баланс на страната ни
от международен туризъм са над
2.8 млрд. евро.

СТРАНАТА 1КЪМ1

София дава рекордните 4 млн.
лева за ремонт на 2 км улица
София ще даде рекордните 4 милиона лева за ремонта на 2.3 км от бул.Мария Луиза от надлез “Надежда” до Лъвов мост. Това става ясно от регистъра
на обществените поръчки.
Това прави близо 2 млн. лв. за километър. Цената е
четири пъти по-висока от тази, която дава държавата за основен ремонт на второкласни и третокласни
републикански пътища – средно по 500 хил. лв. на
километър. За сравнение строежът на един километър магистрала струва в момента средно около 2.2
млн./евро. Цените са взети от търговете на агенция
“Пътна инфраструктура” по оперативните програми.
Причината за рекордната цена е, че освен ремонт
на улицата ще се направи и велоалея от 2300 метра.
Предвиден е и ремонт на тротоарите с цветен унипаваж с дебелина 6 см. Ще се направи и озеленяване с трева и храсти.
Освен това бъдещият изпълнител трябва да работи,
без да се спира движението по булеварда. За целта
трябва да разработи проект за временна органи-

зация на движението по време на строителството.
Планирано е ремонтът да продължи три месеца.
Неясно остава защо ремонтът не се направи досега, след като и в момента част от участъкът е затворен за движение.
Високата цена привлече най-големите пътни компании. Общо седем фирми се включиха в апетитната
надпревара - шест български и една австрийска.
Най-ниската цена е основният критерий за избор на
изпълнителят.
Средствата за скъпия ремонт идват от общинската
фирма “Метрополитен”, която е възложител на ремонта и в този участък се изгражда вторият лъч от
столичното метро.
Пътното строителство в София бие всички рекорди.
Най-скъпият пътен строеж в държавата е околовръстното на столицата. Първите четири километра
от трасето струваха на държавата по над 20 млн.
лв./км, а сегашните, които се строят, вече гонят 25
млн. лв./км.
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Прозрачен цимент в
Италчементи Груп
Международният лидер в производството на строителни материали Италчементи Груп, част от който
е българската компания Девня Цимент АД, откри
официално вчера своя нов уникален “Център за научни изследвания и иновации” – i.lab край италианския град Бергамо.
Лентата на технологичния център бе прерязана от
италианския Министър на околната среда Корадо Клини пред голяма аудитория, сред която бяха
Председателя на Италчменти Груп, Джампиеро Пезенти, Генералния изпълнителен директор на компанията, Карло Пезенти, както и топ мениджмънта
на Групата.
В центъра i.lab, чрез най-съвременните иновативни
технологии, компанията произвежда цимента TX
Active®, който поглъща вредните емисии и смога,
като в същото време остава бял на цвят. Друга новост, разработена в лабораториите на Италчементи
Груп, е прозрачният цимент i.light®, който позволява
на светлината да прониква отвън навътре и обратно
през изградените с него сгради, като едновременно
с това осигурява същата здравина като останалите
висококачествени видове бетон.
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По повода, Набил Франсис, Изпълнителен Директор
на Девня Цимент АД, наблегна на факта, че „циментът е най-консумираният продукт в света след водата, а иновацията в Девня Цимент е нашият отговор
на кризата. Кризата налага въвеждането на нови
продукти и стъпването на нови пазари”.
Преди около месец Девня Цимент АД представи
първата мобилна лаборатория в страната, която
изпробва на място качеството на предлагания от
предприятието цимент. По този начин компанията
осигури първата по рода си уникална услуга на българския пазар, „изцяло в ръцете” на своите клиенти.
Девня Цимент също така предлага най-широката
гама строителни продукти в страната от над 30 вида
цимент и сухи смеси. Наскоро компанията представи на пазара малки опаковки цимент от 1 до 5 кг. за
дребни ремонтни дейности, а скоро ще прибави към
продуктовото си портфолио и бои и мазилки. В същото време, Девня Цимент изгражда и своята нова
производствена линия, която ще въведе в България
най-модерните и щадящи околната среда технологии за производство на цимент. Планира се новата
линия да влезе в експлоатация през 2014 г.
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Нов парк
в Бургас
150 дръвчета от различни видове
допълниха екологичния профил
на морския град и го придвижиха
крачка напред в амбицията му да
бъде най-зеленият град на Балканите.
Инициативата е част от еко-програмата на първия мол в България, който предстои да бъде
сертифициран по международния стандарт за устойчиво строителство LEED - Galleria Burgas,
реализирана с помощта на младите биолози от местната природо-математическа
гимназия
“Акад. Никола Обрешков“. Със
съдействието на община Бургас
бе определено паркът да бъде
разположен около новопостроения спортен център в комплекс
“Славейков“, в чиято близост се
намира и търговско-развлекателният комплекс.
“Трябва да се грижим за планетата си. Затова изградихме Galleria
Burgas съобразно най-съвременната еко-концепция - намаляваме емисиите въглероден диоксид, повишаваме енергийната
ефективност, използваме изцяло
природосъобразни строителни
материали. Затова и днес всич-

ки сме тук, за да дадем живот на
нова зелена зона в Бургас”, коментира акцията изпълнителният
директор на фирмата-инвеститор
GTC Bulgaria Дани Беркович. Той
и мениджърът на Galleria BurgasСимона Първанова, засадиха
първите дръвчета.
В новия парк в „Славейков” вече
има 51 иглолистни и 100 широколистни дръвчета. Акцията е
изцяло финансирана от Galleria
Burgas.
Galleria Burgas и GTC имат амбицията наред с икономическата си
дейност да развиват активна социална политика. Молът, изгра-

ден в бивша промишлена зона,
стана причина за цялостното облагородяване на околната среда,
а ръководството му се нагърби с
редица ангажименти за насърчаване на социални и еко- инициативи. Следвайки твърдо каузата
за опазване на околната среда,
Galleria Burgas ще насърчава алтернативния транспорт, ще предлага специални паркоместа за
хибридни автомобили и такива с
ниски емисии и ще информира
гостите си по редица екологични
проблеми чрез Екологичен информационен център, обособен в
сградата на мола.

Стартираха уличните ремонти в
Община Марица
Царацово е първото село от Община Марица, в което стартираха улични ремонти, след края на тежкия
зимен сезон.
В присъствието на кмета Димитър Иванов представители на фирма "Пътинженеринг" разясниха на събралите се граждани плана и графика си на работа
през следващите дни.
Ще бъдат запълвани дупки, както и ще се преасфалтират цели участъци във всички деветнадесет села.
Стойността на спечелената поръчка е 250 000 лева
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и избраният изпълнител гарантира качество и експедитивност.
От своя страна кметът Димитър Иванов изрази очакванията си, че след месец един от най-наболелите
проблеми ще бъде решен, но и предупреди, че през
това време лично ще следи и ще прави внезапни
инспекции в присъствието на представители на медиите, за да е абсолютно сигурен, че общественият
интерес ще бъде максимално защитен.
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Бум на домашните фотоволтаични
инсталации в Япония

Домашните фотоволтаични инсталации в Япония растат изключително бързо и това е факт още
от преди ядрената катастрофа
във Фукушима през март 2011 г.
След трагедията обаче темповете на това преориентиране към
соларната енергия са още по-динамични.
Налице е нарастваща тенденция
на търсене на енергийна самодостатъчност на местно и индивидуално ниво. Броят на молбите
за субсидии за соларни инсталации за домашна употреба скочи
до 215 178 бр. в периода от април
2011 г. до януари 2012 г., което е
със 140 % повече в сравнение с
предходната година.
След бедствието соларните компании също излязоха с нови решения за посрещане на енергийните нужди. Един такъв пример е
Kyocera, която предлага система за енергийно управление тип

„всичко в едно“ – инсталацията
съчетава система за генериране
на слънчева енергия с литиевойонна акумулаторна батерия.
Тази технология осигурява не
само резервна енергия в случай
на спиране на тока или природно
бедствие, но също така може да
помогне за постигането на пониска консумация от електромрежата по време на пиковите
часове чрез ефективно управление на използването на тока от
соларните панели, от батерията и
от мрежата.
Очаква се до 2020 година 70 %
от новите жилища да бъдат оборудвани със системи за слънчева
енергия, позволявайки на все повече и повече хора да генерират
своя собствена чиста енергия.
Принос за бума на домашните
соларни системи има и правителството, което още през 2009 г. въведе преференциална тарифа за

изкупуване на чистата електроенергия от фотоволтаици. Програмата стартира през ноември
2009 г. Енергията се изкупува на
цена от 42 йени за киловатчас за
инсталации под 10 киловата. По
предварителни изчисления тази
тарифа би трябвало да е довела до инсталирането на соларни
фотоволтаични системи на над 1
милион домове в Япония до март
2012. Очаква се ръстът на този
вид инсталации да продължи
средно с 12 % годишно.
Въпреки всичко, след трагедията
от миналия март, японското правителство реши да преразгледа
тарифата и новата влезе в сила в
началото на юли т.г. Според нея
не само ще се изкупува излишната електроенегия, но и ще се плаща за всичката електроенергия,
добита от от фотоволтаични инсталации с капацитет над 10kW.
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Строят еко квартал в Ница
Започна изграждането на еко
комплекс във френския град
Ница. Той ще бъде изграден на
площ от 10 000 хектара. През
2025 г. в него ще има напълно завършени 27 000 съоръжения.
“Ница не може повече да разчита
на доходи единствено от туризъм
и услуги. Дойде време да се замислим за опазването на околната среда, която носи все повече
поражения от разрастващите се
мегаполиси”, казва Кристиян Естрози, кмет на Ница.
Държавата е отделила 21.5 млн.
EUR за реализиране на проекта. Други 32 млн. EUR ще се набавят по програмата “Eco-Citе”.
Останалите 38 млн. EUR държавата ще осигури от продажбата
на правата за строеж в периода
2012-2025 г. Основната сума обаче ще дойде от частни предприемачи - 2 млрд. EUR.

Данъчни преференции на Острова
стимулират закупуването на
жилища
Търсенето на жилища от купувачи на първи дом във
Великобритания удари десетмесечен връх, показват данните на британската национална асоциация
на агентите по недвижими имоти.
Купувачите на първи дом са реализирали 24 % от
сделките с жилища на Острова, като за последно
такова ниво беше регистрирано през май 2011 г.
Особено силен е бил интересът към края на март,
когато изтичал крайният срок за плащане на по-ниския гербов налог за сделки с жилища на стойност
до 250 хил. паунда.
От асоциацията на агентите на имоти във Великобритания коментираха, че правилно са предвидили
какво влияние ще има краят на данъчното облекчение за сделките с по-евтини жилища. „Данъчната преференция генерира силно търсене, особено
сред купувачите на първи дом. Като се има предвид
статистиката, решението на правителството да прекрати действието на по-ниския гербов налог може
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да се отрази негативно на и без това крехкия пазар“.
През март обаче е регистриран спад на продавачите на жилища, въпреки силното търсене и възможностите за постигане на добри продажни цени.
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Нов закон прави Мексико
климатичен лидер

Климатичният закон, който подготвя Мексико и който предстои да бъде гласуван от сенатa, ще бъде
вторият такъв в света. Парият е „Закона за изменението на климата“ на Великобритания. WWF аплодира Мексико за смелото решение.
Законът изисква от цялата страна да стане по-чиста,

по-зелена, да генерира с 50 % по-малко въглероден
двуокис до 2050 година. Правителството ще наложи
правила за постепенно спиране на субсидиите за
изкопаемите горива; възобновяемата енергия ще е
напълно конкурентна с петрола, газта и въглищата;
страната ще намали мръсните въглеродни емисии
с 30 % до 2020 г. с международна подкрепа; и ще
гарантира, че 35 % от електричеството в Мексико
ще идват от чисти източници до 2024 г. Всичко това
ще се случи със силен акцент върху собствения капитал, опазването на околната среда на Мексико,
както и уверението, че има пълно и широко участие
на гражданите.
В момента страната е единайсета в света, в класацията на най-големите замърсители, а също и единадесетата най-голяма икономика. До 2050 г. обаче
се очаква да стане петата по големина икономика
в света. Това, което е още по-забележително обаче е, че Мексико не е богата страна. По сметки на
правителството, около 40 % от населението живее
в бедност. Но правителство и Конгресът вярват, че
елиминирането на бедността и растежът на икономиката ще бъдат много по-трудни, ако страната не
направи нещо за промените в климата.
Мексиканският закон за климата ще премине през
още едно разглеждане, преди окончателно да се
превърне в закон.

МВФ с прогноза за световен
икономически ръст
Международният валутен фонд
повиши очакванията си за икономическия ръст в световен мащаб
за 2012 г. на 3,5%. Прогнозата е
с 0,2 % по-висока от предишната
през януари, която предвещаваше икономически ръст за 2012 от
порядъка на 3,3 %.
Новата преценка се дължи на
подобрените перспективи за икономически ръст на САЩ (2,1% за
тази година), Еврозоната (-0,3%,
при очаквани - 0,5 %), включително Германия и Франция (0,6%
и 0,5%), Япония (2%) и Китай
(8,2%).
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„Перспективите за световната
икономика се подобряват отново,
бавно, но са все още много уязвими. Реалният ръст на Брутния
вътрешен продукт би трябвало да
се повиши прогресивно през 2012
и 2013 г., на базата на постигнатото в началото на 2012 година”,
пише в редовните тримесечни
прогнози на МВФ.
Очакванията на МВФ за икономическия ръст през 2013 г. са
коригирани от 4,0% на 4,1%. За
изминалата 2011 г. отчетеният
икономически ръст възлиза на
3,9%
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Philips пуска първата
75W сменяема
светодиодна крушка
На изложението Light + Building
2012 във Франкфурт компанията
гордо представи най-новата си
линия светодиодни осветителни
тела.
Philips модернизира гамата си
светодиодни крушки за дома като
пусна, първата в Европа, 75W
сменяема светодиодна крушка.
С подходяща капачка на винт и
форма на крушка с нажежаема
жичка, новата 75W сменяема
светодиодна крушка бележи преломен момент в светодиодното
осветление.
Новите крушки са предназначени да излъчват топла бяла светлина, подобна на традиционните
лампи, с драстични икономии на
енергия (до 90% по-малко консумация на енергия) и живот до
25 години. Освен това, взимайки

предвид предпочитанията към тоналността на светлината, Philips
е разработил уникална функция
DimTone, която позволява на
светлината да бъде коригирана
едновременно по интензитет и
цвят, от ярка до топла светлина,
да се създаде атмосфера на избор с помощта на димер.
20% от консумацията на електроенергия в света се употребява за
осветление, а 60% от енергията
за осветление се усвоява от обществените места и търговските
сгради. На изложението Light +
Building 2012 Philips представи
интелигентни светодиодни решения и контрол, които предлагат
ефективно и гъвкаво обществено осветление, когато и където
е необходимо. Тези иновативни решения дават възможност

за значително спестяване на
енергия, като в същото време
правят улиците по-безопасни, а
сградите – по-удобни и създават
по-атрактивни преживявания на
купувачите за стимулиране на
продажбите.

Петролното ембарго на Запада
струва на Сирия 3 млрд. долара

3 милиарда долара е загубила Сирия заради санкциите на Запада върху износа на сирийски петрол.
Това заяви в Дамаск министърът на петрола на Суфиан Алау, оценявайки загубите, понесени от сектора
в резултат от “несправедливите санкции”, наложени
от Запада през април 2011.

По думите му икономическият бойкот на Сирия е
довел до това, че европейски компании като Royal
Dutch Shell и Total SA са спрели изпълнението на
съвместни проекти за проучване, добив и рафиниране на петрол. Примерът им са последвали хърватска и канадска фирма.
Сирия е произвеждала по 380 000 барела суров петрол на ден, от които 130 000 барела са били изкупувани от европейците.
Освен това, по думите на министъра секторът е бил
ударен от „саботажи на въоръжени терористични
групи, които са атакували съоръжения и петролопроводи”. В провинция Хомс и Деир ез Зор многократно терористични групи са извеждали от строя
нефотпороводи и газопроводи, както и железопътни
линии, по които се превозват цистерните с гориво.
ЕС наложи няколко кръга от санкции на Сирия, за
да притисне режима на президента Башар Асад да
спре кръвопролитията в страната, които продължават от март миналата година.
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ɪɚɡɦɟɪɢɢɨɩɚɤɨɜɤɚ

ɞɴɥɠɢɧɚ
ɲɢɪɢɧɚ

mm



mm



m2ɩɥɨɱɚ



ɞɟɛɟɥɢɧɚɧɚɩɥɨɱɚɬɚ

mm



ɜɢɫɨɱɢɧɚɧɚɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɟɪɢɬɟ

mm



ɛɪɩɚɤɟɬ

8

m2ɩɚɤɟɬ



ɢɡɩɨɥɡɜɚɟɦɚɩɥɨɳ

ɨɩɚɤɨɜɤɚ

ɉɪɨɞɭɤɬɴɬɫɟɩɪɟɞɥɚɝɚɜɨɩɚɤɨɜɤɢɨɬɩɨɥɢɟɬɢɥɟɧɨɜɨɮɨɥɢɨ

 ¤ ((w[ɪɦɩɲɛɢɛɪɩɟɩɝɩɩɭɩɪɦɠɨɣɠ

ɉɪɟɞɢɦɫɬɜɚ

X ɋɩɟɫɬɹɜɚɧɟɧɚɬɪɭɞ

ɛɴɪɡɨɢɥɟɫɧɨɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɫɢɫɬɟɦɚɬɚɡɚɩɨɞɨɜɨɨɬɨɩɥɟɧɢɟ
ɧɟɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɨɫɥɟɞɜɚɳɨɮɢɤɫɢɪɚɧɟɧɚɨɬɨɩɥɢɬɟɥɧɢɬɟɬɪɴɛɢɬɚɡɢɮɭɧɤɰɢɹɫɟɢɡɩɴɥɧɹɜɚɨɬɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɟɪɢɬɟ
ɨɬɨɩɥɢɬɟɥɧɢɬɟɬɪɴɛɢɫɚɡɚɳɢɬɟɧɢɨɬɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢɩɨɜɪɟɞɢɩɨɜɪɟɦɟɧɚɦɨɧɬɚɠɚ
ɫɝɥɨɛɤɚɬɚɦɟɠɞɭɩɥɨɱɢɬɟɢɡɤɥɸɱɜɚɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɬɚɨɬɩɨɫɥɟɞɜɚɳɨɪɚɡɦɟɫɬɜɚɧɟɧɚɢɧɫɬɚɥɚɰɢɹɬɚɫɩɟɫɬɹɜɚɣɤɢ 
ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢɡɚɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟɧɚɤɨɪɟɤɰɢɢ

X ɋɩɟɫɬɹɜɚɧɟɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɢ

ɧɟɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨɧɚɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɟɥɟɦɟɧɬɢɡɚɡɚɤɪɟɩɜɚɧɟɧɚɨɬɨɩɥɢɬɟɥɧɢɬɟɬɪɴɛɢ
ɩɪɢɨɩɬɢɦɚɥɧɨɨɮɨɪɦɹɧɟɧɚɪɴɛɨɜɟɬɟɧɚɩɥɨɱɢɬɟɨɫɬɚɬɴɰɢɬɟɨɬɬɹɯɦɨɝɚɬɞɚɛɴɞɚɬɧɚɩɴɥɧɨɨɩɨɥɡɨɬɜɨɪɟɧɢ

X ɋɩɟɫɬɹɜɚɧɟɧɚɬɪɭɞɢɦɚɬɟɪɢɚɥɢ

ɩɨɫɬɚɜɹɧɟɬɨɧɚɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚɬɨɩɥɨɢɡɨɥɚɰɢɹɜɩɨɜɟɱɟɬɨɫɥɭɱɚɢɧɟɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɢɡɛɹɝɜɚɧɟɧɚɬɟɪɦɨɢɡɜɭɤɨɜɢɦɨɫɬɨɜɟ

ɂɡɩɴɥɧɟɧɢɟ
X ɦɪɟɠɚɬɚɨɬɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɟɪɢɩɨɡɜɨɥɹɜɚɦɨɧɬɢɪɚɧɟɬɨɧɚɠɟɥɚɧɢɹɛɪɨɣɨɬɨɩɥɢɬɟɥɧɢɬɪɴɛɢɫɴɫɫɴɨɬɜɟɬɧɨɬɨɪɚɡɫɬɨɹɧɢɟ
ɩɨɦɟɠɞɭɢɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɡɚɩɨɫɬɢɝɚɧɟɧɚɠɟɥɚɧɚɬɚɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨɫɬɧɚɨɬɨɩɥɟɧɢɟɬɨ
X ɪɚɡɫɬɨɹɧɢɟɬɨɦɟɠɞɭɨɬɨɩɥɢɬɟɥɧɢɬɟɬɪɴɛɢɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟPPPPPPɢɬɧ ɩɪɟɡPP
X ɰɢɦɟɧɬɨɜɚɬɚɡɚɦɚɡɤɚɧɚɞɨɬɨɩɥɢɬɟɥɧɢɬɟɬɪɴɛɢɬɪɹɛɜɚɞɚɛɴɞɟɫɞɟɛɟɥɢɧɚɧɚɣɦɚɥɤɨPP
X ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɴɬɧɚɬɨɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɧɚɫɢɫɬɟɦɚɬɚɫɩɨɞɨɜɚɢɡɨɥɚɰɢɨɧɧɚɩɥɨɱɚɟɫɩɨɞɨɛɴɪɜɫɪɚɜɧɟɧɢɟɫɴɫ

ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɬɟɬɨɩɥɨɢɡɨɥɚɰɢɨɧɧɢɩɥɨɱɢ Austrotherm EPS® ɤɨɟɬɨɩɨɜɢɲɚɜɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚɧɚɨɬɨɩɥɢɬɟɥɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚ

X ɩɥɨɱɚɬɚɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟɢɡɩɨɥɡɜɚɧɚɢɡɚɩɨɫɬɚɜɹɧɟɬɨɧɚɪɚɡɥɢɱɧɢɞɪɭɝɢɢɧɫɬɚɥɚɰɢɢ ɧɚɩɪɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢ
X ɡɚɞɚɫɟɩɨɫɬɢɝɧɟɩɨɞɨɛɪɚɬɨɩɥɨɢɡɨɥɚɰɢɹɩɨɞɩɨɞɨɜɚɬɚɩɥɨɱɚɦɨɝɚɬɞɚɫɟɩɨɫɬɚɜɹɬɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢ

ɬɨɩɥɨɢɡɨɥɚɰɢɨɧɧɢɩɥɨɱɢAustrotherm EPS®

X ɚɤɨɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɨɤɪɢɜɚɧɟɬɨɧɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɤɪɢɬɟɪɢɢɡɚɡɜɭɤɨɢɡɨɥɚɰɢɹɬɨɜɚɦɨɠɟɞɚɫɟɩɨɫɬɢɝɧɟɫɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨ

ɩɨɥɚɝɚɧɟɧɚɫɩɟɰɢɚɥɧɢɬɟɩɥɨɱɢɡɚɢɡɨɥɚɰɢɹɨɬɭɞɚɪɟɧɲɭɦAustrotherm EPS® Tɜɬɨɡɢɫɥɭɱɚɣɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɨɫɬɚɜɹɧɟɬɨ
ɢɧɚɨɛɤɚɧɬɜɚɳɚɥɟɧɬɚɨɬ(36

X ɩɪɢɦɨɧɬɚɠDɧɚɫɢɫɬɟɦɚɬɚɡɚɩɨɞɨɜɨɨɬɨɩɥɟɧɢɟɢɩɨɥɚɝɚɧɟɬɨɧɚɰɢɦɟɧɬɨɜɚɬɚɡɚɦɚɡɤɚɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɜɧɢɦɚɜɚɞɚɧɟɫɟ

ɭɜɪɟɞɹɬɩɨɞɨɜɚɬɚɩɥɨɱɚɢɨɬɨɩɥɢɬɟɥɧɢɬɟɬɪɴɛɢ

$XVWURWKHUP33*®ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɞɚɧɧɢ
(36

ɦɚɬɟɪɢɚɥ
ɬɨɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬ
ɹɤɨɫɬɧɚɧɚɬɢɫɤ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɧɚɮɨɪɦɚɬɚɩɪɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɨɬ
ɝɨɪɢɦɨɫɬ

W/mK



kPa

PLQ

t/m2

PLQ

°C



ɬɪɭɞɧɨɝɨɪɢɦ ɤɥɚɫ%

ȺɭɫɬɪɨɬɟɪɦȻɴɥɝɚɪɢɹȿɈɈȾ
ɋɨɮɢɹɄɚɡɢɱɟɧɟɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɧɚɡɨɧɚ
ɌɟɥɎɚɤɫ
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Симеон Пешов:

Минах през много тежки години,
през много бури, но крайния
резултат ми дава удовлетворение
30
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Г-н Пешов тази година в конкурса на сп. „1към1
в строителството” – „Личност на годината в
строителния бранш” Вие спечелихте приза
„Строител на годината” за строителството на
зала „Арена Армеец София”. Как си обяснявате факта, че това не беше изненада за никого?
Предполагам, защото залата е едно наистина прекрасно съоръжение, което спортистите и хората
очакваха от много дълго време. Защото с всеки
изминал ден, в който то се използва, нуждата от
неговото съществуване става все по осъзната и доказва, колко добре е проектирано и изпълнено. Да
вземем например волейболната среща между отборите на България и Сърбия. Няма човек, които да е
бил в залата, или да е гледал срещата по телевизията и да не е усетил уникалната атмосфера, която се
създава. Без тази зала подобно домакинство беше
немислимо. По същия начин стой въпросът с много
други спортове. Залата промени и концертния живот на страната. Постигнали сме уникална акустика, може би най-добрата в Европа.
От колко години управлявате Главболгарстрой?
Как се чувствате като мениджър на една от
най-успешните български фирми?
На чело на „Главболгарстрой” съм от 15-ти януари
1990 г. В този момент компанията беше останала
без ръководство. Аз преди това бях работил в продължение на 3 години за компанията в Русия и ми
беше предложено да я оглавя. Не трябва обаче да
се заблуждавате, че за поста имаше много желаещи. Годините бяха трудни, страната вреше и кипеше. Бизнеса на „Главболгарстрой” беше изцяло в
Русия, а знаете какви бяха настроенията към съветския съюз онзи момент. Как се чувствам- Чувствам
се прекрасно. Минах през много тежки години, през
много бури, но крайния резултат ми дава удовлетворение. Постигнах неща, за които не съм и мечтал, че
мога да постигна.
Разкажете ни повече за вас – от къде сте, какво
е семейството ви, къде сте учили, как стигнахте
до Главболгарстрой?
Роден съм в село Белчин, самоковска околия. Баща
ми беше строител от старата самоковска школа, а
майка ми много вярваща жена, която се грижеше за
семейството и дома. След като отслужих военната
си служба, завърших висшето си образование в Инженерно – строителния институт в София. Първото
ми работно място беше Изчислителният център за
строителството, който по-късно беше преименуван
на Институт по строителна кибернетика, а после на
Комплексен научно – изследователски и проектен
институт за организация, икономика и управление
на строителството.
През 1969 год. специализирах за три месеца във
Лондон приложение на електронно изчислителните
машини в проектирането, организацията и управление на строителството. Идеята на това обучение беше да се създадат български специалисти
по управление на строителството с приложение на
съвременните математически модели и електрон-

но – изчислителна техника. След като приключих
специализацията се заех с обучение на кадри от
страната на съвременните методи на организация
и управление на строителството. През 1976 бях поканен да започна работа, като старши експерт в
производственото направление на Главна дирекция
„Строителство на НРБ в СССР” град Москва. След
това работих в Министерство на строителството
като директор, главен директор, вицепрезидент на
Асоциация „Строежи и строителна индустрия” гр.
София. Ръководих дейността по капитално строителство и технически прогрес. А от началото на 1990
година до сега ръководя „Главболгарстрой”
Каква в формулата да работиш успешно с всички правителства през последните 20 години?
Да работиш добре. Да имаш силен екип, които да
умееш да развиваш и ръководиш. Да работиш без
да рискуваш името си, като не допускаш дори и най-
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малкия компромис с качеството на изпълнение. В
над 40 годишната история на компанията ние нямаме нито един обект, който да не е завършен и предаден в договорения срок, нито един обект, към който
възложителят да е имам забележки към качеството
на изпълнението.
Нашият бизнес винаги е бил изцяло на светло и компанията винаги е била най-големият данъкоплатец
в сектора на строителството и всички правителства
са оценявали този факт.

32

Какво Ви мотивира/зарежда толкова дълго
време да работите и да захранвате една огромна компания с работа, с нови проекти?
Желанието да се справя. Да победя. Отговорността към екипа ми - тази малка армия, която винаги
е била зад гърба ми, желанието ми да им осигуря
работа и добър живот. Няма да забравя момента,
в които преди две години ми се наложи да съкратя
част от екипа, колко трудно ми беше. Бях като болен. Това е най-трудното нещо, което се налага да
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прави един мениджър.
Според Deutsche Bank най-лошото от световната финансова криза предстои. Причината е,
че средствата, които централните банки наливали за предотвратяване на фалити, вече са
на привършване. Какво ще се стане с българската икономика и в частност със строителния
бранш, според Вас, ако този сценарии наистина
се сбъдне?
Както вече казах, вече усещаме кризата. Поръчките намаляват, оборотите ни значително падат.
Всички компании свалят цените и играят на търгове с цени под реалната себестойност на обектите.
Това съвсем скоро ще доведе декапитализация им
и ще станем свидетели на много фалити. Вече много
от малките и средни фирми в бранша преустановиха дейност. В тази ситуация ще оцелеят сериозните
компании, които не са предприемали прекалено рискови ходове. Ние се борим да останем на пазара
и все по усилено търсим работа и на чужди пазари.
Вече имаме един голям успех. „Главболгарстрой”
спечели търга за изграждане на новата съдебна палата в Прищина. Поръчката е на стойност 25 млн.
евро, а възложители са Европейската комисия и
Министерството на Администрацията на Косово.
Със старта на реализацията на проекта през юни
2011г. “Главболгарстрой” откри и свое дъщерно дружество в Прищина - “ГБС Косово”, което според нас
има огромен потенциал за развитие и реализация
на нови обекти.
„Главболгарстрой” е получавала много награди
през годините, коя е най-значима за Вас?
Уважението на хората и доверието, което има екипа
ми в мен.

А кое събитие в живота си определяте като найзначимо?
Раждането на синовете и дъщеря ми и това на моите
внуци.
Вие сте знакова фигура в строителния бранш.
Имате ли много приятели?
Имам много приятели. Имам и много конкуренти.
На кого разчитате в трудни моменти?
На екипа, които стой зад мен в „Главболгарстрой” и
на семейството ми.
Предава ли ли са ви? Как сте реагирали?
Предавали са ме няколко пъти и то жестоко. Много
е тежко да бъдеш предаден и то от човек, на който
си вярвал. От човек, който си изграждал, на който
си се доверявал, на който си дал всичко- най-чистото си приятелство, власт, пари, авторитет. Аз съм
много позитивно настроен човек и вярвам в доброто
у хората. Трудно усещам корист, лукавост и лъжа.
Когато разбера, че съм предаден се чувствам наранен. Как реагирам- Просто прекъсвам отношения.
Оставям Бог да реши, кой е прав.
Има ли нещо, което ви липсва?
Липсва ми време. Да бъда с внуците, със съпругата
си, да съм сред природата.
Какво следва оттук нататък?
Не зная. И това е най-хубавото. Преди година мислех, че ще изляза в почетна пенсия и ще идвам във
фирмата само, ако имат нужда от съвет, но живота
е решил друго. Казва: „Ела, Ела. Върни се. Имаш
още работа тук.”
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Реставрация
на двореца
Евксиноград

Дворецът Евксиноград е разположен в близост до Варна, на крайморска ивица от 3 км по протежението на Евксиноградския залив,
върху високо плато, издигнато
над морския бряг. Комплексът
разполага с 850 дка обща площ,
550 дка от тях заема дворецът с
прилежащия парк, а останалата
част включва пристанище, плажове, лозя.
Първоначално резиденцията е
била наречена Сандрово, но през
1893 г. княгиня Мария Луиза я
преименува на Евксиноград - Гостоприемният град. Дворецът е
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бил резиденция на трима български царе, а след отменянето на
монархията става лятна резиденция на новата власт. Владетелят,
с който се свързва архитектурният оригинал обаче, е Фердинанд.
Изграждането на дворецът е започнало от 1882 г. и до средата
на 20 век в него периодично са
се случвали преустройства и
промени. Днес паркът се стопанисва от Министерския съвет,
чиято амбиция е Евксиноград,
след предвидената реставрация,
да се превърне в достъпен туристически обект с богата музейна
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експозиция.
В търга за възлагане задачата за
проектирането участват четири
архитектурни състава. Проектирането спечелва обединение от
четири различни архитектурни
бюра. Фирма „Тилев Архитекти”
отговаря за двореца и т.нар. АТЦ.
Арх. Тулешков работи по археологията и царската конюшна,
а другите два екипа са специалисти по ландшафт архитектура
и работят по парка. Главен проектант на целия комплекс е арх.
Жеко Тилев.
Проектът за реставрация и кон-

ПРОЕКТ

Първи етаж

сервация на дворец Евксиноград
и прилежащия му парк има четири подобекта. Първият е двореца и обслужващата сграда,
известна като АТЦ. Обект две са
оранжериите и Щала – царската
конюшня. Трети подобект е археологическият комплекс Кастрици, а четири е реставрация на
целия парк.
Работата по целия проект и неговите четири подобекта е започнала на 19 декември 2011 г. Неблагоприятните климатични условия
са забавили изпълнението на
теренните проучвания. В момента се завършва графичната документация - чертежите, работните
проекти с всички детайли и спецификации и активно се работи
върху количествено-стойностните сметки.
За да се вземе решение кой е

Втори етаж
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най-важният период и съответстващото състояние на двореца,
което трябва да се възстанови, е
направено интересно и изключително комплицирано проучване
на сградата. Необходима била
задълбочена
изследователска
работа, за да се установи архитектурно-строителната история
на обекта, тъй като изходна документация от предишните намеси
липсвала.
В резултат на проучванията е
събрана достатъчно надеждна
информация, за да се твърди, че
периода от първоначалното завършване (1893 - 1907 г.) е най-важният и ценен период на двореца.
Това е периодът, когато сградата
е функционирала в оригинален
вид и напълно пълноценно. Когато архитектурното й оформление
е съответствало на предназначението– резиденция на българския
владетел.
Дворецът Евксиноград е единствената сграда у нас, проектирана целево за дворец. Именно
за това може да се проследи в
пълнота дворцовия протокол и
начина, по който е протичал живота в Евксиноград. Екипът на
арх. Тилев успява, чрез архивни
документи и сериозни проучвания намясто да установи функци-
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оналната организация на всяко
едно помещение.
Първият етаж е етажа на владетеля. Там се намира неговата спалня, тоалетната стая, работният
кабинет, залата за аудиенции,
залата за приеми, две помещения за развлечение и почивка на
гостите, билярдна зала, музикална зала и голяма трапезария. На
втория етаж са покоите на прин-
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цесата, по-късно царицата, с
нейната спалня и тоалетна, будоара, салон за приемане на гости
и още три стаи за знатни гости.
Едното от крилата на този етаж
е ползвано от майката на Фердинанд. На третото ниво са стаите,
в които са отглеждани децата.
Тези оригинални функции помещенията запазват до 1928 г.
Края на първото десетилетие

ПРОЕКТ
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на 20 век дворецът се сдобива с
централно отопление и именно
тогава се е появил характерният
комин до Часовниковата кула.
Между 1930-35 г. настъпват промени в помещенията на втория
етаж, където се пренася една от
стаите на Борис, правят се санитарни възли към всяка спалня,
водоснабдява се изцяло третия
етаж. В това състояние дворецаът е заварен при промяна на
политическата обстановка след
1944 г., но с една забележка, че
част от имуществото на двореца
е било загубено.
Комплексът не е използван активно до 70-те години, когато се изготвя проект за преустройството
му в луксозна почивна станция.
Проектът, осъществен от „Главпроект“ начело с арх. Никола
Николов, е в съответствие със заданията на Института за паметници на културата и съобразен със
завареното. Така, че промените,
до голяма степен, представляват
реставриране, с изключение на
преустройството на третия етаж,
който е изцяло нов.
В резултат на комплексния анализ, който се прави през последните четири месеца, сега
ще се възстанови оригинала от
1893-1907 г. Ще бъде върнат автентичния вид на първия и втория
етаж. Обзавеждането ще бъде
възможно най-автентично, като
за целта ще се търсят мебели из
антикварни магазини в цял свят.

Любопитното е, че екипът на арх.
Жеко Тилев се е сдобил с документи на мебелите и поръчките
за изпълнението им. На третия
етаж е предвидено да има музейна експозиция. Там ще бъдат
съхранявани всички документи и
проекти по строителството - от
изграждането му до настоящата
намеса. Ще има няколко стаи, в
които ще се показват предмети
от бита на царското семейство и
три отделни експозиции с документи и вещи на тримата владетели.
Самият дворец, в архитектурно
отношение, също е с изключителни художествени качества,
заради които всъщност е експониран като сграден музей. Автор на проекта е известният арх.

Румпелмаер, сградата след това
е довършена от Херман Майер и
арх. Никола Лазаров. Двореца в
Евксиноград съчетава класически принципи, особено от френския класицизъм, но с една много
романтична трактовка на темата
дворец, поради което сградата
получава индивидуалност и много високи качества. Бил е обзаведен не богато и разточително, но
с много красиви, умерени и стилни интериори.
От тук нататък проектът трябва
да влезе в ОП „Регионално развитие“, да получи финансирането,
след това ще се проведе и търг за
изпълнители. Според прогнозите
на арх. Тилев, в най-лошия случай, до три години може да имаме
този туристически комплекс.

Трети етаж
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Инж. Щраков: Да спечелиш ума и
сърцето на своя екип, означава да
спечелиш пазара!

Месец след церемонията по награждаването в конкурса „Личност на
годината в строителният бранш“ се срещнах с носителят на приза
„Търговец на годината“ инж. Щраков от Сдружение Топливо, за да поговорим, на бистра глава, за победите, препятствията, мотивацията,
постоянството, дисциплината и колективната игра. По време на срещата ни, освен отговорите на въпросите си, разбрах и защо инж. Щраков е така харизматичен за екипа си.
Освен хубавите думи по адрес на медията ни, ме поласка и фактът,
че статуетката, която му връчихме само преди месец, стои на видно
място в кабинета му.
W W W . 1 K A M1 . C O M – С Т Р О И Т Е ЛН И Я Т П О Р Т АЛ
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През цялото време на онлайн гласуването бяхте лидер във Вашата категория, това изненада ли Ви?
Да ви кажа честно, не ме изненада много, макар
че сигурно звучи малко самохвално. Видях кои са
колегите, знам как работихме през годината и очаквах, че ако има справедливо гласуване в онлайн
пространството, би трябвало да спечеля гласа на
публиката. Ако трябва да съм откровен мисля, че
това не беше глас или вот за мен, а беше за екипа
на Сдружение Топливо.
Как приехте наградата „Търговец на 2011 година“?
Приех я с удоволствие! С риск да се повторя, това
е награда за работата, която свърши един екип, в
тежки условия, в силно конкурентна среда, по време на спад на пазара, по време на криза.
Какви качества трябва да притежава един търговец на годината?
Най-важното е, че един търговец трябва да бъде
роден като такъв. Освен желанието обаче, трябва
да има и дадености да бъде търговец. Аз съм бивш
военен и знам, че дисциплината е основата на всяко
сериозно начинание. За това смятам, че за да си успешен, самият ти трябва да бъдеш дисциплиниран
човек и в структурата ти да има железен ред. Не помалко важно е, обаче, да си смел и малко луд, за
да се осмелиш да вярваш, че можеш да промениш
света или, в нашия случай, пазара на строителни
материали в България.
Какво Ви струваше изминалата година?
Изминалата година струваше на мен и на моя екип
ужасно много работа.
Какви са Вашите очаквания за развитието на
пазара през следващата година?
Мисля, че няма причина пазарът на жилищно строителство, в който ние сме пряко ориентирани, да
тръгне да променя посоката си на развитие. Очаквам спад на обемите. Новото строителство все повече намалява, а увеличението е в посока ремонти
на старо, довършване на нещо започнато или проектирано, в което инвеститорът вече е вложил някакви средства и търси варианти да завърши целия
процес.
Какви са принципите Ви на управление?
Аз вярвам в идеята за мотивиращия управител,
който не налага своята идейна концепция на служителите си на всяка цена. Управителят, който в
края на краищата е длъжен да взема решенията, но
преди това изслушва мнението на подчинените си и
се съобразява с пазара. Управител, който умее да
мотивира и вдъхнови своите служители и доколкото
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може да ги накара да почувстват неговите идеи и
принципи като свои. Това е управлението, което аз
харесвам. Да спечелиш ума и сърцето на своя екип,
означава да спечелиш пазара, както и означава, че
си си свършил работата до край.
Каква е тайната на 20-годишният успешен бизнес?
Няма някаква сериозна тайна. Има работа в една
посока и има постоянство в това, което вършиш.
Ако тези са принципите, които следваш неотклонно,
въпрос на време е да достигнеш крайната цел.
Каква част от времето си отделяте за работа и
каква за почивка? Изобщо остава ли Ви време?
Това е сериозен проблем. Работата и бранша, в който се развивам, изискват ужасно много време - пак
казвам не само моето, но и на служителите ми - и
за почиване остава незначителен период. Дори и да
почивам, и да не съм физически на работа, съзнанието ми е заето с проблеми от офиса. Има обаче,
нещо много важно. За да работиш дълго в една сфера трябва това, което работиш, да ти е хоби, трябва
да обичаш професията си. Затова мисля, че една от
причините да работя толкова много е просто защото харесвам и обичам бизнеса си.
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Циментоталашитената плоскост
CETRIS®- симбиоза между
цимент и дърво
Циментоталашитената плоскост CETRIS® е качествен плоскостен материал с изключителни качества,
предназначена за подовe, тавани, покриви, вентилируеми фасади, противопожарни стени, козирки, и
преградни стени
Циментоталашитените плоскости CETRIS® намират приложение в строежи от всякъкъв тип, идеални
са за сухо строителство, строежи при трудни климатични условия и навсякаде където се изисква бърз
монтаж. Плоскостите CETRIS® се произвеждат

чрез пресоване на смес от дървен талаш, портланд
цимент и хидрационни смеси. Повърхноста на плоскоста е гладка, с цвят на сив цимент.
Циментоталашитените плоскости са подходящи за
случаи, където се изисква издържливост на влага,
твърдост, противопожарна безопасност.
Плоскостите CETRIS® несъдържат азбест, нито
фармалдехиди, издържливи са срещу въздействието на насекоми и плесени. Те са огнеупорни и звукоизолирани.

CETRIS® BASIC
Циментоталашитена плоскост с гладко циментово сиво покритие.
Произвежда се стандартно с дебелина 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
26, 28, 30, 32мм. По поръчка може да се доставят и плоскости с дебелина 34, 36, 38 и 40мм. Основният размер на плоскостите е 3350 х 1250
мм. Плоскостите се доставят нарязани така, като изисква клиентът,
в съответния размер със заоблени ръбове и със скосени ръбове под
ъгъл 45 градуса, фрезирани от дебелина 12 мм нагоре с жлебове от
дебелина 16 мм нагоре с щифотове и шпонтове. В плоскостите също
могат предварително да се направят отвори.

CETRIS® PD
Циментоталашитена плоскост с размери 1250 х 625 мм предназначена
за технологията за сухи подови настилки. Плоскостите се доставят с
дебелина 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 мм,а по желание на клиента и в други
дебелини. Плоскостите имат щифтове по краищата и шпонтове и са
определени за слагане върху носещи греди или за обновяване на стари подови настилки.

CETRIS® PROFIL
Циментоталашитена плоскост с дебелина 10 или 12 мм, чиято повърхност образува релеф, имитиращ структурата на дърво или аспида. Основният размер на плоскоста е 3350 х 1250 мм. Предлаганите услуги
са същите, както при плоскостите CETRIS® BASIC. Поради своя декоративен външен вид плоскостите CETRIS® PROFIL се използват предимно като фасадни покриващи плоскости в екстериори и интериори.
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CETRIS® PDB
Циментоталашитената плоскост е калибрована с шлайфане с размери
1250 х 625 мм, предназначена е за технологията на сухите подови настилки. Калибрирането понижава отклоненията в дебелината до ±0,3
мм. Плоскостите се доставят с дебелина 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, а
по желание на клиента също и в други дебелини Плоскостите имат по
краищата щифтове и шпонтове и са предназначени за полагане върху
носещи греди или за обновяване на стари подови настилки.

CETRIS® PLUS
Циментоталашитена плоскост с дебелина 8-32мм с гладк а повърхност. По споразумение може да се доставят и плоскости с дебелина
34, 36, 38 и 40мм. От двете страни и по всички ръбове е нанесен грунд.
Грундът се нанася в един слой или в два слоя. Основният размер на
плоскостта е 3350 х 1250мм.
Предлаганите услуги са същите, както при плоскостите CETRIS®
BASIC. Грундът подобрява сцеплението за окончателното боядисване, понижава хигоскопичността на плоскостта и разхода на боя при
финалното боядисване.

CETRIS® FINISH
Циментовоталашитена плоскост с дебелина 10-32мм с гладка повърхост грундирана и нанесена финална боя с цветове по мострите на
RAL, NCS. Основният размер на плоскостта е 3350 х 1250мм. Предлаганите услуги са същите, както при плоскостите CETRIS® BASIC.
Плоскостите CETRIS® FINISH се използват предимно като фасадни
облицовъчни плоскости в екстериор.

CETRIS® DOLOMIT+ DOLOMIT NEW
Циментовоталашитена плоскост с дебелина 12 мм на повърхноста
посипана с мраморна мозайка с различни размери в цветове според
мострите. Използват се предимно като фасадни плоскости в екстериори. През 2008 година стартира производството и на плоскости
CETRIS® DOLOMIT NEW. Тези плоскости се произвеждат с основен
размер 1250х3350 мм. Цветовата гама и фракциите са представени в
актуализирания каталог на плоскости CETRIS® DOLOMIT NEW

CETRIS® AKUSTIC
CETRIS® AKUSTIC е произведена чрез обработка (направени са отвори с диаметър 12 мм) на основния тип CETRIS® BASIC.
Основните размери на плоскостта са 1250 х 625мм с дебелина 8 и
10мм.
Повърхността на плоскостта е гладка, с циментово сив цвят (без повърхостно боядисване). Чрез направата на отвори е постигнато подобряване на акустичните показатели на плоскостта. CETRIS®
AKUSTIC служи като поглъщаща акустична облицовка предимно в
спортни съоръжения, помещения с променлива температура и влажност и обекти със специфични изисквания

Представител за България на Циментоталашитените плоскости CETRIS® е Строителни системи Нитера ООД www.niteragroup.com

АНАЛИЗ

БЪЛГАРИТЕ ТЕГЛЯТ ВСЕ
ПО-МАЛКИ ИПОТЕКИ
• Средният размер на ипотечните заеми трайно намалява
• Годишния процент на разходите(ГПР) все по-важен за клиентите
Въпреки че условията по ипотечните кредити непрестанно се подобряват, в момента потребителите
предпочитат да използват минимално външно финансиране за покупка на своите нови имоти. Така
общата статистика на Кредит Център отчита ръст
на броя усвоени кредити за сметка на техния размер.
„Ако през 2008 г. наричахме „малък” ипотечен кредит от 30 000 евро, то днес суми под 10 000 евро
не са изключение и нито банките, нито ние, консултантите, ги приемаме за неестествени. Освен
значително по-ниските цени на жилищните имоти,
важен фактор за ясната вече тенденция за теглене
на по-малки заеми е и желанието за минимизиране на риска”, допълва още Тошев. „В годините на
бум разлика в цената от 3 до 5 хиляди евро беше
лесна за приемане и домакинствата с лекота надскачаха първоначалните си бюджети, докато сега
са строго дисциплинирани. Това прави днешните
кредитополучатели много по-надеждни, а кредитите
им - много ниско рискови. Индивидуалният подход
и конкуренцията между финансовите институции за
привличане на стабилните клиенти, прави времето
подходящо за тези, които искат да закупят жилище
с кредит”, сочат наблюденията на Тошев.
През март пролетните промоции властваха на пазара, като изборът между многото промоционални
оферти на банките стана все по-труден за клиентиГрад

те. Сравняването на офертите по ГПР все по-често
се изисква от кредитополучателите. Повечето от
тях ясно осъзнават, че не лихвата е най-важният параметър на кредита и искат да видят колко ще им
струва той с всички съпътстващи разходи. Клиентите все по-добре приемат и офертите, които им носят
допълнителни ползи и бонуси или им дават възможност да управляват кредита си спрямо променящата се пазарна среда.
„Оптимизмът, с който клиентите подхождаха за
предсрочното погасяване на кредитите си, вече е
минало. Днес те се фокусират върху формирането
на дълг, чиито месечни вноски са и ще бъдат по възможностите на домакинството дори при временно
влошаване на финансовото му състояние”, споделя
Тошев. „По същата причина все по-лесно се продават продукти с фиксирана лихва за дълъг период
– гаранция, че планирането на разходите ще бъде
лесно в дългосрочен план.”
През март тази година наблюдаваме спад в средния
размер на изтеглените кредити в страната – 29 497
евро при 34 860 евро за предходния месец. Причините се крият в нежеланието на клиентите да задлъжняват прекомерно. Съотношението евро – лева
запазва тенденцията на все повече заеми в български пари и през март в такава валута са изтеглени
15% от кредитите, като останалите 85% от заемите
са в евро.

Среден размер на изтеглените
кредити в евро

Съотношение в евро/лева %

София

32 575

86/14

Варна

29 350

89/11

Бургас

26 230

87/13

Пловдив

20 165

83/18

През март 2012 г. средният размер на изтеглените
ипотеки в столицата е 32 575 евро, което е допълнителен спад спрямо февруари. Понижение се наблюдава и в другите големи градове от страната, сочат
още данните на КредитЦентър. Във Варна средният
размер на заемите е с около 5000 евро по-нисък
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спрямо предходния месец. В Бургас средната изтегляна сума през март е 26 230 евро, а Градът на тепетата демонстрира най-нисък среден размер спрямо
другите градове – 20 165, като 18% от изтеглените от
пловдивчани заеми са в българска валута.
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Традиционно най-активните кредитополучатели
през третия месец на годината отново са хората
между 26 и 35 години. Техният процент е нараснал
с над 15% спрямо февруари и към момента те представляват над 56% от всички. Намаляват кредитополучателите между 36 и 45 години – през март те
представляват 29.1% от всички. Макар да е претърпяла известен спад през последния месец, активността на най-младите запазва сравнително стабилни позиции. През март тези хора представляват
близо 8% от всички кредитополучатели.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Възраст

% от 01.03.2012 г. до
31.03.2012 г.

18 – 25 г.

7,8%

26 – 35 г.

56,3%

36 – 45 г.

29,1%

Над 45 г.

6,8%

За пореден месец най-популярни
остават кредитите между 10 000
и 30 000 евро – те са над 46% от
всички ипотечни заеми през месеца. Онези между 30 000 и 50 000
евро пък заемат втората позиция
– те са 34.5% от всички ипотечни
заеми през март. Кредитите над
90 000 евро пък представляват
1.1% от всички, сочат още данните на Кредит Център.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в евро
от 0 до 10 000

7,7%

от 10 000 до 30 000

46,1%

от 30 000 до 50 000

34,5%

от 50 000 до 70 000

8,2%

от 70 000 до 90 000

2.4%

над 90 000

1.1%

През март 96.2% от кредитите са изтеглени с цел
покупка на жилище, сочи още анализът на компанията. Останалите 3.8% през месеца пък са изтеглени
са лично ползване.

Видове ипотечни кредити – март 2012 г.
Покупка на жилище

96,2%

СМР

0%

Лично ползване

% от 01.03.2012 г. до
31.03.2012 г.

3,8%

Най-предпочитаният срок за погасяване на ипотечните заеми остава този между 16 и 20 години. Подобно на февруари той остава около 43%. Около
21-22% от кредитополучателите пък са решили да
изплащат заема си между 21 и 25 години, както и
между 26 и 30 години. През март не ставаме свидетели на кредитополучатели, решили да погасяват
дълга си повече от 30 години.

Срок на изтеглените ипотечни кредити
март 2012 г.
До 10 години

1,6%

10 до 15 години

11,1%

16 до 20 години

43,3%

21 до 25 години

22,7%

26 до 30 години

21,3%

Над 30 години

0%

% на финансиране – март 2012 г.
До 40%

4,1%

40% - 50%

13,2%

50% - 60%

14,8%

60% - 70%

18,1%

70% - 80%

34.2%

80% - 90%

15,6%

90% - 100%

0%

Най-предпочитаният процент на финансиране и
през март е между 70% и 80%. показва докладът
на КредитЦентър. Над 34% от хората са решили да
използват такова финансиране, за да подпомогнат
сделката си. Хората, решили да използват външно
финансиране между 80% и 90% от стойността на
сделката пък, са малко над 15%. Това представлява
позитивен ръст спрямо предходния месец февруари, сочат данните на компанията
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Паркинг за файтони става
музикален парк

Бурната и сложна история на
Севиля е причината този романтичен испански град да може да
се похвали с толкова богато архитектурно наследство - местната катедрала, двореца Алкасар и
Пласа де Еспаня. Модерната архитектура също е невероятна, но
обезателно подправена с щипка
минало. Пример за това е Parque
de la Música – градско озеленено пространство, чийто повод за
възникване е не друго, а появата
на една метростанция.
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Parque de la Música е парк изграден върху съществуваща, но изоставена зелена паркоплощ, без
съоръжения. За местните жители
тази територия е исторически позната като земя, разделяща и изолираща един от друг, съседните
квартали Агуилас и Лос Прунос.
През годините територията на
днешния парк се е използвала
като официално място за паркиране на градските файтони. Покъсно, някъде през 70-те години,
именно там са били разположени
временните жилища на строителите на първата подземна железница. Но едва когато LRT или
лекото метро (скоростен транспорт, разположен предимно по
наземни и надземни трасета,
по-малко подземни) минава през
кварталите Агуилас и Лос Прунос, започва преоценка на земята около новопоявилата се метростанцията. Така подземният
проект послужил като отправна
точка за обновяване на района и
създаване на качествен пейзаж
около станцията.
Спирката на парка се нарича гара
Кохерас. Тя не се намира напълно под нивото на земята, частично вкопана е. Така, че влаковете,
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които идват от подземна част се
нуждаят от стръмен наклон, за да
достигнат нивото на гарата.
Parque de la Música е уникален
план за градско обновяване и
интеграция. По време на проектантската фаза, в годините от
2006 до 2009 г., проектът е разработван в активно сътрудничество
с местните сдружения на съседи
от близките квартали. С архитектурата се заемат Сара Таварес
Коста и Пабло Диаз-Фиерос от
бюрото Costa Fierros Arquitectos.
Ландшафт архитекти са Ернесто
Фернандез Сан Мартин и Сара
Таварес Коста.
Името си парка получава, заради
локацията - Barrio de la Música или
Квартал на музиката в Севиля.
Площта на парка е 32,487 кв.м
и гарантира достъпа до станция
Кохерас, разположена в центъра
му, така както гарантира и връзката между жилищните комплекси, разположени от двете страни на гарата.
Parque de la Música има двойна
цел: по-сплотен град, с усъвършенствани вътрешни връзки и
по-добра инфраструктура, осигуряваща качествено открито парково пространство и следователно по-добро място за живеене.
Новосъздаденият пейзаж помага
на жителите истински да се насладят на разходката наоколо, да
си починат в, предназначената за
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това, зона от парка или да получите достъп до различни градски
маршрути.
Паркът е организиран по протежението на крайбрежната алея
на река Гуадалкивир. Успоредна
на тази отсечка е друга, свързваща главната алея с околните улици и площада.
От източната страна, разликата в
нивата е решен с подпорни стени,
обгръщащи и „защитаващи“ площада от околните жилищни площи. До входа на станцията има
асансьор и ескалатор за лесен
достъп.
В западната част, разликата в
нивата се решават с подпорна
стена, която върви успоредно на
подземния тунел и се прелива
в пешеходна рампа отвеждаща
към западния вход на станцията.
Тук също има асансьор, разположен на ъгъла между пешеходна улица Агуила Марина и улица

Агуила де Оро.
Подпорната стена е дълга 274 метра, а максималната й височина е
7 метра.
За строителството на площада
са използвани първокачествени материали: гранитогрес, вар
и гранитни камъни. Шаблоните
по повърхността на площада се
повтарят, създавайки геометрията, която свързва всички части
в парка. Този шаблон е вдъхновен от съществуващ керамичен
модел в, построеният от маврите
през 7-и век, дворец Алкасар в
Севиля. В стил Мудехар, въведен
от мюсюлманските архитекти,
работещи в християнския свят,
двореца вдъхновил освен Costa
Fierros Arquitectos и Ридли Скот
за филма му “Царство небесно”.
Погледнат от високо Parque de
la Música прилича на растителна
картина. Той съдържа 24 различни сорта от 18 тревни вида, всич-

ки внимателно подбрани в зависимост от местоположението,
ориентацията, съвместимостта,
цвета и дори аромата. В парка
има също 200 дървета от 23 различни вида, избрани според своя
размер, листа, цветя, качеството на сянката, плодовете и символиката. Освен многогодишни
дървета, осигуряващи зеленина
през цялата година, в Parque de
la Música са посети широколистни дървета, които ще анонсират
всеки път за пролетта или есента,
както и полу-целогодишни листни
дървета, разцъфващи по различно време на годината. Акцентът
обаче, при растителните видове,
е върху местните и лесни за поддържане растения.
Идеята на ландшафт архитектите
на парка била да съставят, чрез
използваните цветя и дървета,
истински растителен календар в
сърцето на Севиля. И са успели!
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