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Вестникът е медиен партньор на 
Камарата на архитектите в България

Търсят се 8,6 милиарда 
лева за водната реформа

Започнатите строежи 
с 22% повече

национален седмичник
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С 62 млн. лв. модернизират 
Централната гара в СофияНямаме обещание за пари от 

кабинета, но имаме надежда

Иван Тотев, кмет на община Пловдив:

Подробности на стр. 4 и 5
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Павел Кирилов

Регионите в България, 
които имат шанс за най-
динамично индустриал-
но развитие до 2020 г., 
са София, Пловдив, Па-
зарджик, Стара Загора и 
областите край морето. 
Там е и най-голяма ве-
роятността за откриване 
на повече нови работни 
места. Стагнация пък се 
очаква в Северозападна 
България и в Родопския 
регион. За всички оста-
нали части от страната 
може да се каже, че имат 
добър потенциал, но не 
се вижда ясна перспекти-
ва за развитието им. 

Анализът на икономи-
стите от Индъстри Уоч 
беше представен на кон-
ференцията „Българската 
индустрия: мисия въз-
можна“, която се прове-
де в Пловдив. Дискуси-
ята беше организирана 
от Българския форум на 
бизнес лидерите и в нея 

взеха участие шефът на 
Българската агенция за 
инвестиции Светослав 
Младенов, зам.-министъ-
рът на икономиката Анна 
Янева, кметът на Плов-
див Иван Тотев, пред-
седателят на ОбС Плов-
див арх. Илко Николов, 
дипломати, кметове от 
региона и десетки пред-
ставители на бизнеса.

Два сценария - опти-
мистичен и песимисти-
чен, очерта за развитието 
на Пловдив управляващи-
ят директор на Индъстри 
Уоч Георги Стоев. Според 

него до 2020 г. в региона 
могат да бъдат разкрити 
над 200 хиляди нови ра-
ботни места, предимно в 
производства, отворени 
с чуждестранен капитал. 
Половината от тях ще са 
в области като сглобява-
не на крайна продукция, 
производство на компо-
ненти за различни индус-
триални стоки, както и 
преработка на суровини 
за някои производства. 
Според оптимистичния 
вариант на прогнозата ос-
таналите работни места 
ще са в сферата на логис-

тиката, транспорта, тър-
говията на едро, интернет 
продажбите, услугите и 
туризма.

Песимистичният сце-
нарий на икономистите 
предвижда инвестициите 
в индустрията да не се 
случат или да се реали-
зират, но в по-малък раз-
мер. 

Зам.-министърът на 
икономиката Анна Янева 
пък представи пред учас-
тниците програмата за 
реиндустриализация на 

България, разработена от 
кабинета за периода до 
2020 година. Янева под-
черта, че приоритетите 
на правителството ще са 
насочени към развитието 
на високите технологии, 
като още в бюджета за 
тази година са отделени 
20 млн. лева за иновации. 

Освен това правител-
ството ще работи по три 
важни за страната проек-
та. Единият е по ваучер-
ната схема за трансфер 
на знания към предприя-

тията, която за първи път 
е била приложена през 
2008 г. и е била одобре-
на от бизнеса. Вторият 
проект е за участието 
на български фирми във 
високотехнологичен ин-
кубатор в Силициевата 
долина. Третият, наречен 
„Техностарт“, пък пред-
вижда финансирането на 
проекти на студенти от 
последен курс или току-
що завършили, за да се 
подпомогнат най-добрите 
бизнес идеи.

лилия лоЗАНовА

Над 80 български об-
щини, туроператори и 
фирми, свързани с ту-
ризма, участваха в таз-
годишното издание на 
Международното турис-
тическо изложение „Кул-
турен туризъм“, което 

се проведе от 10 до 13 
април във Велико Тър-
ново. Част от общините, 
представиха с информа-
ционни щандове своите 
проекти за регионални 
туристически продукти.
Близо 1 милион туристи 
са посетили старопрес-
толния град през 2013-а, 
според кмета на града 

Даниел Панов. Легло-
вата база за миналата 
година се е увеличила с 
200 места и вече предла-
га 6000 места в различни 
категории за настанява-
не. Открити са два нови 
хотела, пет къщи за гос-
ти и още 12 други обекта 
за настаняване.

За подобряване на 

туристическата инфра-
структура и разкриване 
на нови атракции през 
миналата година община 
Велико Търново е ин-
вестирала над 7 млн. лв. 
В това число е включен 
проектът за ремонт на 
площада пред Царевец 
и Владишкия мост, из-
граждане на Мултиме-

дийния посетителски 
център и туристическо 
влакче, реставрацията 
на църквите в подножи-
ето на Царевец - съобщи 
още кметът на старата 
столица Даниел Панов 
по време на тазгодиш-
ното издание на Меж-
дународното изложение 
„Културен туризъм“. Об-
щината подготвя нови 
проекти за обогатяване 
на туристическите ат-
ракции в града. Пред-
вижда се реставрация 
на Шишмановата баня, 
изграждане на архео-
логически парк в под-
ножието на Царевец, 
който ще обхваща сред-
новековните църкви в 
„Асенова махала“. Пла-
нирано е разширяване 
на Музея на среднове-
ковните фигури с още 
1000 квадратни метра. В 
крепостта „Царевец“ ще 
бъде обособено място 
за улица на среднове-
ковните занаяти. Ръст от 
40% посещения отчитат 
от културно-историче-
ските обекти във Велико 
Търново от началото на 
годината.

ОТ СЕДМИЦАТА

Един милион туристи са посетили 
Велико Търново за година

Оптимистичен и песимистичен сценарий за 
200 хиляди работни места очертаха икономисти

Парламентът оконча-
телно коригира бюле-
тината за предстоящите 
избори за Европейски 
парламент. Депутатите 
промениха Изборния ко-
декс и записания в него 
вид на бюлетината за ев-
ровота.

Бюлетината, с която 
ще се гласува на избо-
рите на 25 май, ще е с 
кръгчета и квадратчета и 
вече е одобрена от ЦИК. 
Тя ще се състои от две 
части. Отляво ще има 
кръгчета с номерата на 
партиите и коалициите, 
а отдясно срещу всяка 
партия ще има 17 ква-
дратчета на кандидатите 
за евродепутати. 

В квадратчетата ще се 
задрасква партията, която 
искаме да влезе в Евро-
пейския парламент. А в 
кръгчетата - преференци-
ята, желанието на изби-
рателя да преподреди по 
свое желание кой от кан-
дидатите да е по-напред 
в листата.

Допълнителните те-
кстове за промени в Из-
борния кодекс бяха вне-
сени от Четин Казак от 
ДПС. Притесненията на 

партията са, че сегашна-
та бюлетина ще обърка 
избирателите им и те, 
без да искат, ще посочат 
и преференциален кан-
дидат освен номера на 
партията. При вота за Ев-
ропейски парламент пра-
гът за издигане нагоре в 
листите е 5% и водачът 
на листата може да бъде 
сменен.

Поправката беше вне-
сена между първо и вто-
ро четене на промените 
в Изборния кодекс, кои-
то се наложиха заради 
скандалите около съста-
ва на Централната изби-
рателна комисия. Про-
мяната, предложена от 
ГЕРБ ЦИК да стане от 
20, вместо от 19 членове, 
също бе приета от депу-

татите окончателно на 
второ четене. 

В частта за ЦИК по-
правката на Изборния 
кодекс беше подкрепе-
на от ДПС и ГЕРБ. От 
„Коалиция за България“ 
гласуваха само четирима 
депутати. Поправките, 
отнасящи се за кръгче-
тата и квадратчетата в 
бюлетината, пък успя-
ха да минат едва след 
прегласуване, тъй като 
при първия опит „Коали-
ция за България“ отново 
не участва масово в гла-
суването, което доведе до 
отхвърляне на предложе-
нието. При прегласува-
нето 12 депутати от леви-
цата подкрепиха поправ-
ките, с което те в крайна 
сметка бяха приети. 

Промениха изборната 
бюлетина за евровота

Родната индустрия с бъдеще в 
София, Пловдив и край морето
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ира ивАНовА

Да отпаднат наказател-
ните лихви за предсроч-
но погасяване на кредит 
по нови и вече сключе-
ни договори - реши пар-
ламентът с приетите на 
второ четене промени в 
Закона за потребителския 
кредит.

„Сключените догово-
ри остават в сила, но с 
възможност кредитопо-
лучателите да погасят 
своите задължения, без 
да бъдат облагани с до-
пълнителни такси или 
неустойки“ - поясни де-
путатът Янаки Стоилов. 
Така всеки ползвател на 
кредит, който е погасил 
поне 12 вноски, ще може 
да заплати предсрочно 
и целия му размер без 
ускъпяване. Банката вече 
няма да може да опре-

деля лихвата по кредита 
със задна дата, а според 
пазарен индекс и комби-
нация от индекси, както е 
заложено в закона. Освен 

това - не се допуска изис-
кването да се плащат 
банкови такси за една и 
съща услуга.

Според депутати като 

следствие от промените 
в закона е възможно да 
се намалят печалбите на 
банките, но те няма да 
загубят средствата, кои-
то им се полагат, и ста-
билността на банковата 
система ще се запази. „С 
промените допълнително 
може да бъде раздвижен 
кредитният пазар, защото 
граждани могат да пога-
сят сегашните си задъл-

жения и да сключат нови 
договори“ - прогнозират 
анализатори. 

Разширява се и обхва-
тът на закона по отно-
шение на кредити под 
400 лева. В края на март 
парламентът гласува та-
ван за всички потреби-
телски кредити, включи-
телно ипотечни и бързи 
- с около 50%. Фирмите 
за бързи кредити обаче 

скочиха срещу тавана на 
оскъпяване на заемите. 
Те предупредиха за връ-
щане на „мутрите от 90-
те“, съкращения на пер-
сонал и рай за лихварите. 
Въпреки недоволството 
им, таванът на оскъпява-
нето остава в сила и за 
тях.Законовите промени 
влизат в сила 3 месеца 
след обнародването им в 
„Държавен вестник“.

Красимира ГЕШЕвА

Малко над 200 хиляди 
лева възлизат щетите, 
които пороят причини 
на Карлово, съобщи за-
местник-кметът Данка 
Зидарова-Люртова. От 
тях 60 хиляди лева ще 
се необходими за ремон-
та на покрива на детска 
градина „Гина Кунчева“, 
който протече и падна 
мазилка, 100 хиляди - за 
изграждането на нова 
подпорна стена на ста-
дион „Васил Левски“. Тя 
задължително трябва да 
бъде изградена, тъй като 
старата е пропаднала и 
има опасност да се сру-
ти, обясниха от местна-
та власт. Около 40 бона 
се необходими, за да се 
ремонтират увредените 
пътни настилки. Коли-
чествено-стойностните 
сметки вече са готови. За 

тези пари община Кар-
лово ще кандидатства 
пред Междуведомстве-
ната комисия за подпо-
магане и възстановяване 
към Министерския съ-
вет. В момента специа-
листи изготвят проекти-
те за ремонтите, те ще 
са готови до дни. Идната 
седмица общината ще 
кандидатства пред дър-
жавата за необходимите 
средства.

Преди дни в Карлово 
настана воден ад. За час 
се изля огромно коли-
чество дъжд, колкото за 
цяло денонощие. Наво-
дниха се над 30 мазе-
та и приземни етажи, 
спортен клуб, магазин 
за хранителни стоки. 
Пожарната се справи с 
проблема с отводнява-
нето бързо, но уплахата 
на хората не е преми-
нала. Те се кръстеха, че 
няма по-големи пора-

жения. „Добре че дни 
преди пороя изчистихме 
шахтите, иначе щеше 
да стане страшно“, каза 
заместник-кметът Антон 
Минев. Водата нанесе 
поражения най-вече в 
ниската част на града, в 
района на гарата. 

ирина ГЕНовА

„ЗУТ е написан от юр-
исти и работи за тях, а 
не за архитектите“, за-
яви по време на Трета-
та национална среща на 

главните архитекти и 
експертите по устрой-
ствено планиране от об-
щините в Бургас минис-
търът на инвестицион-
ното проектиране арх. 
Иван Данов.

„Мислихме, че ЗУТ 

може да бъде кориги-
ран, но след 10 месеца 
вече имаме събрани два 
тома с предложения на 
архитекти. Най-големи-
ят дефект на закона е, 
че той прави процеса 
непредсказуем във вре-
мето. Инвеститорите са 
свързани с банките, а 
банките искат да знаят 
кога ще излезе строител-
ното разрешение и ще 
започне връщането на 
кредита“, обясни минис-
тър Данов. 

Той се похвали, че се 
е преборил да влезе едно 
важно изменение в ЗУТ 
- за строежи 5 и 6 кате-
гория да не се иска про-
цедура от РИОСВ, ако 
не попадат в защитени 
зони.

ОТ СЕДМИЦАТА

Порой заля Карлово, 
нанесе щети за 200 бона

Министър Данов: ЗУТ работи за 
юристите, а не за архитектите

Падат наказателните лихви за 
предсрочно връщане на кредити

Законът влиза в сила със 
задна дата

 ДЕПА ЗА оТПАДЪЦи
 КАНАли и рЕЗЕрвоАри
 воДНи БАСЕЙНи
 Торови ХрАНилиЩА
 Био ХрАНилиЩА
 ТУНЕли и СГрАДи
 ФилТЪрНи рЕЗЕрвоАри
 МЕЖДиННи рЕЗЕрвоАри
  ПЪТиЩА , ПрЕМиНАвАЩи 

ПрЕЗ ЗАЩиТЕНи ЗоНи и  
МНоГо ДрУГи

ГЕОМЕМБРАНИ ЗА СМЕТИЩА, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ 
СТАНЦИИ И РЕЧНИ КАНАЛИ: HDPE МЕМБрАНи (ГлАДКи , 

ЕДНоСТрАННо и ДвУСТрАННо 
СТрУКТУрирАНи), БЕНТоНиТови 
ХиДроиЗолАЦии и ГЕоТЕКСТили. 
МиНиМАлНА ШириНА 
НА ролКАТА - 5 МЕТрА

УПЛЪТНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ 

ВИДОВЕ КОНСТРУКЦИИ КАТО:



4 14 - 20 април 2014 г.
БрОЙ 15 (1053)

Катя ТоДоровА

С почти 22 на сто са 
повече започнатите стро-
ежи (без инфраструктура-
та) през миналата година, 
сочи статистиката на На-
ционалния регистър за 
ново строителство и ре-
конструкции. Това е пър-
вото нарастване над 20% 
за последните 6 години.

През 2013 г. са започ-
нати сгради с РЗП от 2,4 
млн. квадрата. Във всички 

сегменти има ръст, с из-
ключение на изграждане-
то на търговски сгради, 
където е отчетен спад от 
244 889 кв. м за 2012 г. до 
197 402 кв. м през мина-
лата. Според експертите 
от регистъра това се дъл-
жи на намалената експан-
зия на търговците на бър-
зооборотни стоки, като 
се очаква отрицателната 
тенденция да се запази и в 
близко бъдеще.

В София-град започ-
натите градежи са били 
640 000 квадрата, или с 

28,23% повече от пред-
ходната година. Така сто-
лицата си върна лидерско-
то място по този показа-
тел, което беше загубила 
през 2012 г. Във Варнен-
ска област също е отчетен 
значителен ръст от над 
една трета (най-голям за 
последните 7 години) и 
там са били изградени 
314 хил. кв. м сгради. В 
Бургаско има минимален 
ръст от почти 2 на сто, а 
в Пловдивска област е ре-
гистриран немалък спад 
от 18,42%. Под тепетата 
са били започнати 174 000 
квадрата нови сгради.

Започнатото строител-
ство през 2013 г. е било 
едва четвърт от обема за 
2007 г. и е наполовина 
по-малко от този за 2004 
г., сочат още данните на 
bcc.bg.

763,3 хил. кв. м са за 
жилища, 438,1 хил. кв. м - 
ваканционни имоти и 391 
хил. кв. м - промишлени 
обекти. 

Започнатите жилища 
нарастват за година от 653 
856 кв. м на 763 285 кв. м. 
Особено голям е ръстът 
с над 50% в категорията 
специални сгради - от 129 
235 кв. м през 2012 г. на 
226 514. Това се дължи 

главно на обновяването 
със средства от еврофон-
довете на училища, бол-
ници, детски градини и 
други обществени имоти.

Въведените в експло-
атация нови и ремонти-
рани сгради за 2013 г. са 
били с РЗП от 2,32 млн. 
кв. м, като на годишна 
база има минимален спад 
от 2,7%, сочи информаци-
ята от регистъра.

824 хил. кв. м са гото-
вите жилища (ръст само 
3,46%). При ваканцион-
ните имоти на годишна 
база има драстичен спад 
от над една четвърт до 
430 хил. кв. м. Новите 

Водещи  и г рачи  от 
строителния сектор пре-
дупреждават за опасност 
от формиране на балон 
на пазара на имоти и в 
строителния сектор в из-
точната част на страната 
през следващите годи-
ни, тъй като там е кон-
центрирано търсенето 
на ваканционни имоти 
от страна най-вече на ру-

скоговорещи граждани, 
информира Investor.bg.

Заради липсата на ця-
лостна визия и стратегия 
на държавата за жилищ-
ната политика и кон-
центрацията на новото 
строителство в района на 
Черноморското крайбре-
жие (областите Варна, 
Бургас и Добрич), пре-
дизвикана от засиленото 

търсене на ваканционни 
имоти, се изгражда из-
ключително неустойчив 
модел на строителната 
индустрия, коментира-
ха арх. Ангел Захариев 
от „А и А Архитекти“ 
и Николай Бъчваров от 
„Баумит“ на представя-
нето на годишния доклад 
на Националния регис-
тър за ново строителство 
и реконструкции bcc.bg 
за строителния пазар.

По думите на Заха-
риев, пазарът на вакан-
ционни имоти е силно 
зависим от външнопо-
литически и глобални 
икономически събития, 
поради което не е устой-
чиво браншът да разчита 
на ръстовете в този сег-
мент от пазара.

Последствията за це-
лия строителен сектор от 
един евентуален крах на 
пазара на ваканционни 
имоти ще са изключи-
телно тежки, като вече 
има достатъчно примери 
за този неустойчив мо-
дел. „Най-красноречи-
вият от тях е Испания“, 
допълни Захариев.

Ваканционните имоти зависими 
от глобалната политика

ТЕМАТА

В Ди ес хоум 
ще намерите всичко 
за Вашия дом!

Заповядайте в 
нашата обновена 

и разширена 
База в гр. Варна! 

бул. „Владислав Варненчик“ 281 , 052/ 83 83 13, 0888/33 66 99 email: office@dshome.bg

Общо 227 са издадените разреши-
телни за строеж на нови сгради през 
четвъртото тримесечие на 2013 годи-
на за Пловдивска област, сочи справка 
на Териториалното статистическо 
бюро. От тях 107 са за жилищни 
сгради, 3 за административни и 117 за 
други обекти. Фирмите, взели доку-
мента от общинските администрации, 
са ги информирали, че ще строят 357 
жилища, с разгърната застроена площ 
от 50 381 кв. м. 

Броят на започналите строежи през 
четвъртото тримесечие на миналата 
година е 130. Разгънатата площ на 

жилищните сгради е 34 100 кв. м, 7 са 
започнатите административни сгради, 
а в графа „други“ попадат 54 обекта.

Спрямо предходното тримесечие 
издадените разрешителни за строеж 
на жилищни сгради са намалeли с 
12%, жилищата в тях - с 2,8%, а за-
строената им площ - с 9,1%. Бележат 
спад и издадените разрешителни за 
строеж на административни сгради с 
35,7%, а тяхната РЗП - с 25,9%. Спад 
бележи и броят на разрешителните за 
строеж на други сгради - с 12%, до-
като разгънатата им застроена площ 
нараства с 6,7%.

Пловдив с по–малко 
разрешителни за обекти

„Разлики в обемите 
на строителството от по 
20% и повече показват 
нестабилността на па-
зара“, каза по време на 
дискусията след пред-
ставянето на статисти-
ката на регистъра арх. 
Ангел Захариев от „А и 
А Архитекти“. По думи-
те му, да се разчита само 
на ваканционните имоти 
да движат строителния 
пазар е много опасно. 
Този сегмент е изклю-
чително чувствителен 
на негативни влияния от 
събития, случили се в 
различни точки на света, 

смята архитектът.
Според Цанко Мила-

нов от „Винербергер“ в 
България строителство-
то на нови жилища на 
1000 души население 
е много по-малко, от-
колкото в останалите 
страни от ЕС. За да се 
развива динамично отра-
сълът у нас, всяка годи-
на трябва да се започва 
изграждането на поне 40 
000 жилища. Производи-
телите на строителните 
материали у нас имат 
капацитет за пазар 3-4 
пъти по-голям от сегаш-
ния, добавя той.

Пазарът остава 
нестабилен

Най-голямата завър-
шена сграда в страната 
за 2013 г., със 192 хил. 
кв. м РЗП, е на „Пара-
дайз мол“ в София, сочи 
класацията на регистъра.

Номер едно по площ 
на ваканционен обект, 
пуснат в експлоатация 
е „Камчия“ - с 35 хил. 

квадрата.
С 44,5 хил. кв. м на-

чело в класацията при 
специализираните сгра-
ди е реконструкцията на 
Летище Бургас. Най-го-
лемият спортен комплекс 
през миналата година с 
4,5 хил. кв. м е завършен 
в гр. Горна Малина, Со-

фийско.
Най-голямата промиш-

лена сграда от 21,6 хил. 
кв. м е пусната от „Со-
фарма“ в столицата, а 
номер едно при офисите 
е проектът от 8,7 хил. 
квадрата на „Кю център“ 
бизнес и търговски ком-
плекс в София.

Най–големият градеж е на мол

22 процента ръст на строежите за година



514 - 20 април 2014 г.
БрОЙ 15 (1053)

търговски площи са 402 
хил. кв. м, или по-малко с 
13%. Много силно пада с 
42% количеството до 202 
хил. кв. м на получилите 
разрешение за ползване 
промишлени сгради. Още 
по-голям, с почти 54%, е 
сривът при офисите, кои-
то са били само 105 хил. 
квадрата. По-сериозно на-
растване от 121,6 хил. кв. 
до 186 хил. кв. м има при 
специализираните сгради, 
както и при хотелите.

В София получилите 
Акт 16 сгради са 996 хил. 
квадрата, почти колкото и 
през по-миналата година. 
В Бургаска област има 
драстичен спад от 26% до 
514 хил. кв. м. Положи-
телното е, че през 2013 г. 
площите на започнатото 
строителство са повече, 

отколкото са завършени. 
Тя се забелязва за първи 
път от 2007 г.

За първото тримесечие 
на 2014 г. на годишна база 
има ръст от 6,13% на за-
почнатото строителство. 
В последно време започ-
наха реализацията на 
проекти за ваканционни 
комплекси по морето. В 
големите градове също се 
обмисля изграждането на 
по-големи жилищни сгра-
ди. Предимно по морето 
тръгва и разширяването 
на хотели, където има по-
голям инвестиционен ин-
терес.

Друга  положителна 
тенденция от началото на 
годината е появата на дос-
та нови проекти за про-
мишлени и логистични 
площи.

Дългоочакваният ръст в 
строителната продукция у нас 
започва да се случва, сочат 
данните на националната ста-
тистика. През февруари 2014 
г. индексът на продукцията 
в сектор „Строителство“, из-
числен въз основа на сезонно 
изгладени данни, е с 0,5% над 
равнището от предходния ме-
сец, съобщиха от Национал-
ния статистически институт. 

Календарно изгладените 
данни показват увеличение от 
5,5% на строителната продук-
ция през февруари 2014 г. в 
сравнение със същия месец на 
2013 година. 
Месечни изменения
През февруари 2014 г. ин-

дексът на произведената стро-
ителна продукция, изчислен 
от сезонно изгладени данни, е 
над равнището от предходния 
месец, като продукцията от 
гражданското/инженерното 
строителство нараства с 1,1%, 
докато при сградното строи-
телство се наблюдава намале-
ние от 0,1%.

Годишни изменения
На годишна база увеличе-

нието на строителната про-
дукция през февруари 2014 г., 
изчислено от календарно из-
гладени данни, се определя от 
положителния темп при граж-
данското и инженерното стро-
ителство, където нарастването 
е с 15,4%, докато при сградно-
то строителство е регистриран 
спад от 1,3%. 

И промишленото 
производство върви 

нагоре
Индексът на промишленото 

производство в България, из-
числен от сезонно изгладени 
данни, нараства през февруари 
с 0,7% в сравнение с януари, 
когато беше регистриран ръст 
от 1,4%. Спрямо февруари 
2013 година календарно изгла-
деният индекс на промишле-
ното производство регистрира 
ръст през втория месец на 
2014 година от 6,5% (солиден 
скок, дължащ се на ниския 
ръст на производството пре-
ди година) след повишение с 

2,3% през първия месец на но-
вата година. Това представлява 
най-солидното повишение на 
промишленото производство 
в България от близо година 
насам - от януари 2013 година, 
когато беше регистиран ръст 
от 6,9%.

През втория месец на годи-
ната увеличение спрямо пред-
ходния месец е регистрирано 
в преработващата промишле-
ност - с 3,0%, но намаление в 
добивната промишленост - с 
цели 16,7%, и в производството 
и разпределението на електри-
ческа и топлоенергия и газ -  
понижение с 8,1%. 

На годишна база ръст на 
промишленото производство 
през втория месец на годината 
е отчетен в преработващата 
промишленост - със 7,2%, и в 
производството и разпределе-
нието на електрическа и топ-
лоенергия и газ - повишение с 
8,0%, докато в добивната про-
мишленост беше регистриран 
спад от 0,2%, показват данните 
на НСИ. 

Потребителят 
развързва кесията
Родният потребител посте-

пенно започна да развързва 
кесията, сочат още резултати-
те от проучването. Оборотът 
в търговията на дребно, без 
търговията с автомобили и 
мотоциклети, се повиши през 

февруари с 1,0% спрямо яну-
ари, когато имаше повишение 
на продажбите на дребно с 
0,5%. Това представлява по-
редно месечно подобрение в 
търговията на дребно в нашата 
страна. 

На годишна база оборотът 
в търговията на дребно през 
февруари нараства с цели 9,2% 
спрямо същия месец на 2013 
година и след повишение с 
5,5% през януари. 

Според НСИ добър ръст на 
месечна база бележат почти 
всички икономически групи, 
като по-значителен ръст се 
наблюдава в търговията на 
дребно с битова техника, мебе-
ли и други стоки за бита - по-
вишение с 1,9%, в търговията 
на дребно с текстил, облекло, 
обувки и кожени изделия - с 
1,1%, и в търговията на дребно 
с хранителни стоки, напитки и 

тютюневи изделия - повише-
ние с 0,8%. Намаление с 0,97% 
е регистрирано в търговията 
на дребно с автомобилни гори-
ва и смазочни материали. 

Националната статистика 
отчита солиден ръст на търго-
вията на дребно в почти всич-
ки икономически групи. По-
значителен ръст се наблюдава 
в търговията на дребно чрез 
поръчки по пощата, телефона 
или интернет и в търговията 
на дребно с компютърна и ко-
муникационна техника - скок с 
18,5%, в търговията на дребно 
с битова техника, мебели и 
други стоки за бита - повише-
ние с 15,7%, и в търговията 
на дребно с фармацевтични и 
медицински стоки - с 11,9%. 
Спад е регистриран в търго-
вията на дребно с автомобил-
ни горива и смазочни материа-
ли - с 1,6%. 

ТЕМАТА

НСИ: Инженерната продукция се увеличава, 
сградната намалява

22 процента ръст на строежите за година
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разговаря 
Костадин ПАвлов

- Г-н Тотев, в капи-
таловата програма на 
община Пловдив в Бю-
джет 2014 са предви-
дени над 38 милиона 
лева. отделно са плани-
рани 223 милиона лева 
за работа по европей-
ски проекти. Кои ще са 
тази година проекти-
те, които най-осезаемо 
ще променят облика на 
града?

- Традиционно продъл-
жаваме с реконструкци-
ята на уличната инфра-
структура в града, като 
тази година отново са 
заложени ремонти на ня-
кои от знаковите буле-
варди на Пловдив като 
бул. „Македония“, „Ца-
риградско шосе“ с пътен 
възел „Скобелева майка“, 
бул „Христо Ботев“ от 
автогара „Юг“ до бул. 
„Н. Вапцаров“. Няколко 
големи улици, като на-
пример „Братя Бъкстон“, 
ще бъдат преасфалти-
рани. Но това, че една 
улица се асфалтира, не 
е кой знае какъв успех 
за хората, пловдивчани 
свикнаха с подобрява-
нето на пътната инфра-
структура. За нас едно от 
нещата, които ще дадат 
промяна на визията на 
Пловдив и на отноше-

нието към града ни, е 
реконструкцията на цен-
тралната градска част. В 
момента вече напредваме 
с превръщането на квар-
тал „Капана“ в пешеход-
на зона. Първата улица е 
готова, сега работим по 
още две. В края на май 
ще бъдат завършени и 
петте улици, които ще 
станат пешеходни. Това 
променя изцяло обли-
ка на средата там и въз-
приятието, което оставя 
градът у посетителите. 
Около 10 май започваме 
и пешеходната зона от 
Аптека „Марица“ до по-
крития мост с продълже-
нието на Главната. Вече е 
готов и проектът за стъл-
бите на „Каменица“. Това 
също е нещо, което ще е 
знаково за града с промя-
ната на визията на стъл-
бите. Там предвиждаме и 
водни атракции, места за 
почивка, пейки. Идеята 
е мястото да се превърне 

в един естествен вход 
към Сахат тепе. От го-
лемите проекти, които 
Пловдив реализира, вече 
сме напреднали доста 
с транспортния проект, 
като имаме вече подпи-
сан първия договор за 
изграждане на 48 кило-
метра велоалеи. Идей-
ните проекти вече са да-
дени в община Пловдив 
и се обсъждат. Други-
те дейности по проекта, 
като 58 „интелигентни“ 
кръстовища, електрон-

но таксуване в градския 
транспорт, са неща, кои-
то също осезаемо ще 
променят града. Може би 
най-големият за Пловдив 
е водният проект, но той 
не носи такава промя-
на, която да е видима и 
да се усеща. А и засега 
той е под една голяма въ-
просителна и до няколко 
седмици ще стане ясно 
накъде вървят нещата.

- Пловдив е кандидат 
за Европейска културна 
столица през 2019 го-
дина. в по-дългосрочен 
план предвидено ли е 
изграждането на атрак-
тивни обекти, които да 
привлекат интереса на 
гостите от Стария кон-
тинент към Града на 
тепетата?

- Не сме спирали да 
полагаме усилия в кул-
турната посока. Ние сме 
градът с най-голям бю-
джет за култура, съобраз-
но отнесено към общин-

ския бюджет - над 4 про-
цента, като тенденцията 
е този процент да се уве-
личава. Освен това ние 
влагаме много средства в 
опазване и възстановява-
не на културно-историче-
ското наследство. Проек-
тите в тази област също 
са мащабни. Вече рабо-
тим на Римския стадион, 
той трябва да е готов до 
средата на май. Там въз-
становяваме терасата със 
старото кафе, което се 
помни от пловдивчани. 
Ситуираме информацио-
нен и презентационен 
център, който ще е на до-
лното ниво, с възможнос-
ти за 3D прожекции на 
филма „Пловдив през II 
век“, който почти е готов. 
Това ще е една атракция, 
която няма аналог в Бъл-
гария и в близките части 
на Европа. Зрителят ще 
може да се върне 2000 го-
дини назад и с помощта 
на 3D технологиите да 
разгледа как е изглеждал 
стадионът, какви състе-
зания са се провеждали 
там. Вече имаме откри-
та процедура за Одеона, 
който също ще се пре-
върне в една от култур-
ните сцени в града. Под-
готвяме процедурата и за 
Античния театър, където 
работата ще е за около 1 
милион. Вече е готова и 
Малката базилика, имаме 
решение на Министер-
ския съвет и тя също ще 
отвори врати през май. 
Продължаваме работата 
по осветлението и калдъ-
ръма в Стария град. Там 
тази година ще направим 
една нова детска площад-
ка. Но проектът, който 
ще бъде „черешката на 
тортата“ там, ще е Небет 
тепе. Подготвяме идеен 

проект за кандидатства-
не по международния 
финансов механизъм с 
подкрепата на норвеж-
кото правителство, като 
програмата е отворена 
за кандидатстване до 
края на май. Средства-
та, които инвестираме в 
културния календар на 
Пловдив, са големи. Ние 
успяхме да привлечем 
трите най-големи фести-
вала за съвременно из-
куство в България, като 
One architecture week 
2014. Той е един център 
на нови идеи в дизай-
на и архитектурата и за 
нас е гордост Пловдив да 
бъде домакин на такъв 
фестивал. Ще инвести-
раме около 360 хиляди 
лева в първия в Бълга-
рия 3D планетариум в 
Археологическия музей. 
Следващата седмица ще 

стартира и процедура-
та по избор на изпълни-
тел, като планетариумът 
трябва да е готов до края 
на годината. 

- За Пловдив прави-
телството не отпусна 
нито лев от 500-те ми-
лиона от Публичната 
инвестиционна програ-
ма „растеж и устойчиво 
развитие на региони-
те“. Какво развитие се 
очаква по този въпрос?

- Все още се надяваме. 
Смятаме, по наша ин-
формация, че ще има ня-
какво преразпределение 
май или юни на база не-
възможност за усвояване 

на всички средства, тъй 
като много общини кан-
дидатстваха с неготови 
проекти или с проекти, 
които се затлачиха за-
ради трудно подготвяни 
обществени поръчки или 
жалби. Нямаме обещание 
за средства, но имаме на-
дежда.

- Прави впечатление, 
че София, варна, Бур-
гас, а и велико Търново 
изпреварват Пловдив в 
битката за „Най-добър 
град за живеене“. Там 
и условията за бизнеса 
като че ли са по-добри. 
Какво може да пред-
приеме местната власт, 
за да „обърне мача“?

- Пловдивчани по тра-
диция не са силни в гла-
суването в подобни ан-
кети. Но приемат като 
даденост, че Пловдив е 
хубав и че не трябва да 

го доказват пред някой 
друг. Иначе усилията, 
които полагаме да на-
правим града по-добро 
място за бизнес, вече се 
виждат. За последните 
три години например на-
правихме три големи фо-
рума с Китай. 

- Но има все повече 
затворени магазинчета.

- Да, но има и много 
нови, които отварят вра-
ти. Виждаме една нова 
тенденция в центъра на 
града. За последната го-
дина отвориха четири 
магазина, а сега се под-
готвят още, които прода-
ват козметика на розова 

основа. Сега преговаряме 
с една голяма верига за 
наемане на Детмаг. Ос-
вен това търговците лич-
но са ми признавали, че 
откакто направихме пе-
шеходната част на Мал-
ката главна, оборотите 
им са се вдигнали с 30 
процента. 

- Ще се строят ли 
още нови детски гради-
ни в Пловдив?

- В момента сме в про-
цедура за подготовка за 
строеж на детска градина 
за 3 милиона лева в ра-
йон „Западен“. Надяваме 
се до лятото да направим 
първа копка на обекта. 
Отделно ще разширим 
няколко обекта с отдел-
ни групи - като детска 
градина „Дъга“ и една 
от яслите в „Източен“. 
Продължаваме да стро-
им съобразно нуждите 
на града. Имаме заявка 
в „Централен“ около зо-
ната на „Каменица“, в 
„Северен“ също ни тряб-
ват още няколко групи за 
градина, в „Тракия“ има 
искане за повече ясли. 

-  в града има два 
обекта, към които плов-
дивчани са  особено 
чувствителни. Това са 
стадион „Пловдив“ и 
мол „Марково тепе“. 
имате ли визия какво е 
тяхното бъдеще?

- За стадион „Плов-
див“ имаме питане в 
парламента от народен 
представител от Плов-
див. Нашата информация 
засега е, че нищо не се 
предвижда от държавата. 
Община Пловдив смя-
та да се занимава по-ак-
тивно със стадиона след 
завършването на спорт-
ната зала „Колодрума“ и 
втория гребен канал. А 

за мол „Марково тепе“, 
доколкото имаме инфор-
мация, текат преговори с 
потенциални купувачи, 
надявам се да са успеш-
ни. Общината може да 
подкрепя след това с из-
граждането на довежда-
ща инфраструктура и да 
помага за отчуждаването 
на къщата, която е точно 
до входа. Но първо тряб-
ва да има инвеститор, 
с когото да седнем и да 
разговаряме. Още пове-
че, че този мол ще ни 
реши проблема с парки-
рането, тъй като ще има 
паркинг на три нива за 
650 коли.

Успяхме да привлечем трите най-големи 
фестивала за съвременно изкуство в България. 
Единият от тях е One architecture week 2014. 
Той е един център на нови идеи в дизайна и 
архитектурата

Това, че една улица се 
асфалтира, не е кой знае 
какъв успех за хората, 
пловдивчани свикнаха с 
подобряването на пътната 
инфраструктура

Иван Тотев, кмет на община Пловдив:

Инж. Иван Тотев е 
кмет на град Пловдив. 
Завършил е ТУ-Со-
фия със специалност 
„Компютърни систе-
ми и технологии“, а 
след това и „Публич-
на администрация“ в 
ПУ „П. Хилендарски“. 
През ноември 2007 
година печели мажо-
ритарните избори за 
кмет на район „Из-
точен“ в града. Депу-
тат в 41-вото Народ-
но събрание в периода 
юли-август 2009 г. От 
12 август 2009 г. до 
октомври 2011 година 
е областен управител 
на област Пловдив. 
На 30 октомври 2011 
г. е избран за кмет 
на община Пловдив. 
Инж. Иван Тотев е 
семеен, с едно дете.

Нямаме обещание за пари от 
кабинета, но имаме надежда
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Пазарът на недвижими 
имоти у нас през лятото 
ще бъде по-малко акти-
вен - това сочи анализът 

на „Сдружение брокери 
на имоти“ за пролетните 
и летните месеци. Една 
от причините за очаква-

ния спад на покупко-про-
дажбите са предстоящите 
летни отпуски.

Според анализа ос-

новни клиенти купува-
чи в градовете ще бъдат 
българите, работещи в 
чужбина. Голяма част от 
тях през този период се 
завръщат за около месец 
с цел да инвестират спес-
тените си суми в недви-
жими имоти. Конкретно 
за пазара на градски имо-
ти в София от сдруже-
нието посочват, че не се 
очакват особени изнена-
ди. Най-голям интерес 
ще продължава да има 
към стойностните имоти, 
които ще задържат цени-
те си.

Анализът е изготвен на 
база проведени анкети с 
членове на СБИ от Плов-

див, София, Гарбово, Ва-
рна, Бургас, Банско, По-
морие.

Очакванията за имот-
ни сделки с руски граж-
дани, предвид кризата в 
Украйна и обезценява-
нето на руската рубла, 
могат да се развият в две 

напълно противополож-
ни посоки, а именно в 
свиване на покупките 
или обратно - в тяхното 
покачване.

Брокерите от Варна 
и Бургас са оптимисти 
и очакват тенденциите 
от 2013 г. да се запазят. 
Според тях при вакан-
ционните имоти по Чер-
номорието купувачи ще 
останат рускоговорящи 
граждани, като евенту-
ално може да има лек 
ръст на инвестициите в 
жилищни имоти предвид 
девалвацията на рублата 
спрямо щатския долар и 
еврото. 

„Прогнозирам ръст на 
продажбите и ръст на 
строителството. Продъл-

жава възвръщането на 
доверието към банкови-
те институции. Ще про-
дължат и тенденциите за 
търсене на по-качестве-
ни като строителство и 
инфраструктура имоти“ - 
заявява Огнян Балтаджи-
ев, председател на УС на 
„Сдружение брокери на 
имоти“.

Според Чавдар Кара-
джов от брокерска аген-
ция, оперираща в района 
на гр. Банско и гр. По-
морие обаче, се очаква 
среден до слаб сезон за 
ваканционните имоти 
предвид сложната ситуа-
ция с Русия и Украйна и 
продължаващото обезце-
няване на националните 
валути и на двете страни. 

Що се отнася до вът-
решния пазар на имоти 
в Централна България, 
очакванията на броке-
рите от този регион са, 
че разликата между оф-
ертна цена и оптимал-
на продажна цена ще 
продължава да се свива, 
като продавачите вече 
ще бъдат настроени да 
получат възможно най-
добрата цена, без да се 
придържат към нивата 
около и преди кризата. 
За малките и средните 

градове ще се запази 
тенденцията за покупка 
на имоти за млади се-
мейства в ниския ценови 
диапазон с възможност 
за покупка без ипотечен 
кредит или малко фи-

нансиране с потребител-
ски кредит.

Според брокерите се 
оформя и нова тенден-
ция - възрастни купува-
чи да инвестират сред-
ствата от продажба на 
земеделски земи в мало-
мерни жилища с инвес-
тиционна цел. Очакват 
се спорадични сделки в 
центъра на малките гра-
дове на пазарни цени на 
жилища с добра ликвид-
ност, местоположение 
и в много добро състоя-
ние. Основните клиенти 
са тези с добри доходи 
и спестявания, изчака-
ли нивата на цените да 
спаднат до тези от 2005-
2006 година.

ИМОТИ

Очаква се спад на сделките с 
имоти през лятото

Разнопосочни прогнози за 
пазара на недвижимости 
по Черноморието

Относно покупката на втори 
имот в селата в планинската част 
на Централна България - Габрово, 
Трявна, Велико Търново, Елена, 
се запазва добро и платежоспо-
собно търсене на типични стари 
български къщи за седмична по-
чивка в селища с добра инфра-
структура. Търсят се и качествено 
ремонтирани имоти на британски 
граждани, които напускат стра-
ната ни. Наблюдава се лек ръст в 
инвестициите в производствени 
терени за строителство на малки 
складови бази и производствени 
помещения.

В планинските райони се търсят 
стари български къщи

В Централна България купувачите 
гонят ниски цени



След дълго отлагане 
столичната Централна 
гара е в основен ремонт. 
Проектът е на стойност 

62 милиона лева, а новият 
облик на емблематичната 
сграда трябва да бъде го-
тов в края на 2015 г.

Столичната Централна 
гара е една от първите 
сгради, построени след 
Освобождението на Бъл-

гария. Красивото здание 
с виенски орнаменти е 
издигнато през 1888 г. и 
години наред е образец за 
стил и изящество. През 
социализма обаче визията 
се променя.

Старата сграда на Цен-
трална гара е разрушена 
напълно през 1974 годи-

на. Така столицата се про-
щава с един архитектурен 
образец. Набързо само 
в рамките на 6 месеца е 
вдигната новата построй-
ка на гарата, на която по-
вече от 40 години основен 
ремонт не е правен. 

Проектът за нова визия 
на Централната гара в Со-
фия предвижда сградата 
да има модерна фасада и 
изолация, която ще под-
държа еднаква температу-

ра в салона и през зимата, 
и през лятото. Ще се от-
крият нови пространства 
за търговски площи, ще 
се сложат модерни таб-
ла и нови билетни каси. 
Нова ще е и чакалнята за 
пътници

Докато ремонтът тече, 
инициативата UnderGara 
работи заедно с общината 
за преобразяването на за-
немареното пространство 
пред самата гара. Пред-

В София ще отвори врати нов Цен-
тър за съвременно изкуство. Бившето 
трамвайно депо на бул. „Мария Луиза“ 
ще заработи като модерна изложбена 
площ с множество артзони. Центърът 
ще стане част от кампанията на София 

за Европейска столица на културата 
през 2019 г. В подкрепа на инициати-
вата ще бъдат трансформирани и дру-
ги непривлекателни места в града.

„Това е модерно осмисляне на стари 
промишлени пространства, които се 
превръщат в културни зали в цял свят“ 
- заяви кметът Йорданка Фандъкова. 

Част от депото ще приюти и Музей 
на транспорта на столицата. Ще бъдат 
представени и други подобни, непри-
влекателни места - площадът пред 
Централна гара и бившият хладилен 
завод, който е частна собственост, но 

бизнесът го е предоставил за тази ини-
циатива. Накрая погледът ще бъде на-
сочен и към бъдещия Музей на метро-
то на метростанция „Джеймс Баучер“. 
Ще бъде разработена и процедура за 
конкурс, в който да участват всички, 
които имат идеи за възкресяване на 
въпросните пространства.

Трамвайното депо става 
Център за съвременно изкуство
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видено е съществуващи-
те 140 помещения, които 
пустеят от години, да се 
превърнат в културна зона 
с 2 театъра и танцово учи-
лище.

Управителният съ-
вет на Камарата на 
архитектите в Бълга-
рия (КАБ) на основание 
чл. 29 ал. 2 от Устава 
на КАБ свиква Двана-
десето редовно Общо 
събрание на 16 и 17 май 
2014 г. в конферентна-
та зала на хотел „Ра-
лица Супериор“ - курор-
тен комплекс „Албе-
на“, с начален час 10,00 
часа на 16 май 2014 г., 
при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД
Д в А Н А Д Е С Е Т о 

оБЩо СЪБрАНиЕ 
НА КАБ

16 и 17 май 2014 г. 
„Ралица Супериор“, к.к. 
„Албена“, от 10,00 часа 
на 16 май 2014 г.

1. Приемане на Пра-
вила (регламент) на Об-
щото събрание.

2. Отчет за дейност-
та на Управителния съ-
вет на КАБ през 2013 г.; 
Проект за решение: ОС 
на КАБ приема отчета 
за дейността на УС за 
2013 г.

3. Отчет за дейността 
на Контролния съвет на 
КАБ за 2013 г.; Проект 
за решение: ОС на КАБ 
приема отчета за дей-
ността на КС за 2013 г.

4. Доклад за дейност-
та на Комисията по дис-
циплинарно производ-
ство за 2013 г.; Проект 
за решение: ОС на КАБ 
приема доклада за дей-
ността на КДП за 2013 г.

5. Отчет на Бюджет 
2013 г.; Проект за реше-
ние: ОС на КАБ приема 
Отчет на Бюджет 2013 г.

6. Изслушване на оди-
торски доклад и приема-
не на Годишен финансов 
отчет (ГФО) за 2013 г.; 
Проект за решение: ОС 
на КАБ приема Годиш-
ния финансов отчет на 
КАБ за 2013 г.

7. Избор на одитор за 
2014 година; Проект за 
решение: ОС на КАБ 
избира одитор за 2014 
година.

8. Освобождаване от 
отговорност на Предсе-
дателя на Управителния 
съвет на КАБ и на чле-
новете на Управителния 
съвет на КАБ за дей-
ността им през 2013 г.; 
Проект за решение: ОС 
на КАБ освобождава от 
отговорност Председате-
ля на Управителния съ-
вет на КАБ и членовете 
на Управителния съвет 
на КАБ за дейността им 
през 2013 г.

9. Приемане на Бю-
джет на КАБ за 2014 г.; 
Проект за решение: ОС 
на КАБ приема Бюджет 
2014 г.

10. Приемане на изме-
нения и допълнения на 
вътрешни нормативни 
документи; Проект за 
решение: ОС на КАБ 
приема изменения и до-
пълнения на вътрешни 
нормативни документи 
на КАБ.

11. Приемане на ре-
шения на Общото съ-
брание на КАБ; Про-
ект на решение: ОС на 
КАБ приема решенията 
на Общото събрание на 
КАБ.

12. Разни.
При липса на кво-

рум към началния час 
10 часа на 16 май 2014 
г., Общото събрание ще 
започне в 11 часа на 16 
май 2014 г.
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С 62 млн. лв. модернизират Централната 
гара в София

IBL spa - Head 
office - 
Cotignola plant 
(RA)
Via Ponte Pietra, 
11 - 48010 -
Cotignola (RA) - Italy
tel: +39 0545 40123
fax: +39 0545 42067 - ibl@iblspa.it 
Export Office: tel: +39 0545 
992496 - export@iblspa.it
www.iblspa.it

ирина ГЕНовА

Изложба на карика-
тури направи бургаски-
ят архитект Константин 
Коцев. Самият автор ги 
нарича „рисувани вицо-
ве“, а експозицията е в 
библиотека „Яворов“.

Малко хора знаят, че 

освен да проектира сгра-
ди, бургазлията може и 
да рисува. 

„Тези герои съм ри-

сувал още навремето, 
когато правех анима-
ционни филми. Наско-
ро ми хрумна, след като 
илюстрирах фейлетони 
на свои приятели, защо 
да не почна да рисувам 
вицовете. Вместо да оп-
исваш дадена ситуация, 
ти я виждаш с окото си 
и остава само да внеса 
думите на героите в нея. 
По този начин се полу-
чава едно по-свежо въз-
приятие“, разказва архи-
тектът. Много важно е 
фигурите да не са мърт-
ви, а да показват някакво 
действие. В илюстраци-
ите на архитект Коцев 
всички изразяват състоя-
нието на типажа.

Той вече няма време 
да се занимава с анима-
ция, а и е решил да отс-
тъпи място на младите. 
В рисувания виц обаче 
архитектът твърди, че е 
без конкуренция.

Арх. Коцев с изложба 
на рисувани вицове

предстоящо
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Футуристичен „се-
шоар“  за  тяло  е  на 
път да направи хавли-
ите излишни, предава 
„Businessinsider“. Кър-
пите за подсушаване 
не са особено хигиен-
на вещ, защото събират 
бактерии, а неправилно-
то им почистване може 

да донесе кожни проб-
леми. Именно тук на по-
мощ идва Body Dryer, 
който суши тялото по 
напълно хигиеничен на-
чин. 

Компактната прено-
сима джаджа наподо-
бява традиционен кан-
тар (и дори разполага 
с вграден такъв) и се 
вписва в интериора на 
всяка баня. Всичко, кое-
то трябва да направи 
потребителят, е да стъ-
пи върху устройството, 
след като се изкъпе, и 
да задейства подсуша-
ващата струя, избирайки 
между топъл или по-

хладен въздух. 
Въздушният поток се 

движи въртеливо, за да 
се избегне насочването 
на струята само върху 
едно място или в една 
посока. Налягането на 
въздуха не е силно, за да 
не се създава неприятно 
усещане за потребителя. 
Целият процес трае 30 
секунди. 

Н е д о с т а т ъ к ъ т  н а 
Body Dryer, както показ-
ва името му, е, че суши 
само тялото, но не и ко-
сата. Джаджата ще се 
появи първо на пазара 
в САЩ и цената й ще е 
около 250 долара.

Първата нулево-енер-
гийна модулна къща - 
Soleta ZeroEnergy One, 
беше показана в  Ру-
мъния. Малкият дом е 
прототип, разработен от 
Фондацията за устойчиви 
иновации и технологии 
„Джъстин Капра“. Сгра-
дата се захранва от чис-
та енергия и може да се 
управлява дистанционно 
чрез смартфон. Сглобява-
нето на такава къща пък 
е много бързо и просто 

- само трябва да си избе-
реш място. 

Вместо традиционния 
фундамент от бетон се 
използва дървен, което 
не само подобрява ес-
тествената вентилация, 
но и значително про-
дължава срока на устой-
чивост. Покривът пък е 
направен така, че да се 
увеличи зоната на естест-
вено осветление и да се 
осигури защита от вятъ-
ра, а това намалява обща-

та себестойност на жили-
щето. Слънчевите панели 
отгоре позволяват да се 
намали потреблението на 
електроенергия и експло-
атационните разходи.

Прозорците също оси-
гуряват голямо количе-
ство слънчева светлина. 
„Когато естествената 
светлина прониква в жи-
лището във всички посо-
ки, вие 

можете да 
почувствате 
ритъма на 
природата 

и сезоните, можете да по-
чувствате времето“, твър-
ди един от авторите на 
проекта - изобретателят 
Джъстин Капра. 

Трислойното стъкло 
позволява да се намали 
нежеланата горещина, а 
за естествената венти-
лация на къщата прос-
то трябва да се отворят 

прозорците. Патентова-
ната система Velux наби-
ра данни за качеството 
на въздуха - количество 
кислород, температура и 
влажност, и в зависимост 
от показателите автома-
тично отваря и затваря 
жалузите.

Предимство е и това, 
че системите за утилиза-
ция на дъждовната вода 
и за съхраняване на дан-
ните не се нуждаят от 
допълнително обслужва-
не. Цялата къща се упра-
влява от 

автоматизирана 
компютърна 

система

понижаваща потребле-
нието на енергия. 

Тя контролира и ох-
ранителните функции, 
както и оптимизация-
та на потреблението на 
прясна вода и предпаз-
ването от нещастни слу-
чаи. Системата се грижи 
автоматично и за ото-
плението на сградата, за 
осветлението, вентила-
цията, аудио-видео оси-
гуряването, което до-
пълнително намалява 
разхода на енергия с 45 
процента. И всичко това 
може да се управлява 
дистанционно с помо-
щта на смартфон или 
таблет.

Те з и  у н и в е р с а л н и 
„умни“ къщи се предла-
гат в няколко разновид-
ности и могат да бъдат 
построени според жела-
нието на клиента. Мо-
дулната структура поз-
волява сградата да бъде 
разширена и буквално да 
расте заедно със семей-
ството на собственика. 
Към основната структу-
ра могат да се добавят 
елементи като гараж, ба-
сейн, сауна, беседка и 
много други. Така сгра-
дата може да се превър-
не не само в жилище, 
но и в къща за гости или 
домашен офис, твърдят 
нейните създатели.

ТЕХНОЛОГИИ

Сателити ще предсказват природ-
ните бедствия, като дават информа-
ция за промените в околната среда и 
природните катаклизми. Това е част 
от мащабен проект на Европейската 
космическа агенция, който цели оси-
гуряването на наблюдение на Земята 
и съобщаване на данни за самолетни 
катастрофи.

Сателитът има 12-метрова антена и 
два 10-метрови соларни панела. Той се 
намира в орбита на височина 693 км 
над земната повърхност. През 2015 г. 
той ще започне да работи в тандем с 

още един. 
Те ще подават информация не само 

за предстоящи природни бедствия, но 
ще наблюдават и развитието на окол-
ната среда. По този начин учените ще 
могат да изготвят проекти на закони, 
които да съдействат за нейното опаз-
ване.

Инициативата е част от програмата 
Copernicus Earth, която е една от най-
мащабните на Европейската космичес-
ка агенция. Програмата е финансирана 
от ЕС със сумата от 8,4 млрд. евро до 
2020 г.

Тандем евросателити ще 
предсказва катаклизми

Нулево-енергийна къща пуска 
природата у дома

Страницата подготви
Павел киРилОВ

Сешоар за тяло праща 
хавлиите в историята

Нова джаджа влиза в ролята 
на бавачка за децата, които са на 
морския плаж или край басей-
на. Създателите на умната лента 
iSwimband се надяват, че могат да 
помогнат поне малко за предпаз-
ването на хлапетата от инциденти. 

Лентата се слага на главата на 
малките деца и на китката, ако ста-
ва дума за бебета. Тя има постоян-
на връзка със смартфона на роди-
теля посредством Bluetooth. Ако 
сензорът на лентата остане под 
вода определено време, той вед-
нага изпраща сигнал до телефона, 
който издава предупреждаващ 
звук. Всеки родител може да на-
стройва времето по свое желание. 

Продажбите на iSwimband ще 

започнат в близките седмици. Це-
ната на устройството е 150 долара, 
като приложението за iOS вече 

е готово. В момента се работи и 
по версии за Android и Windows 
Phone.

Умна лента пази децата на плажа
БАВАЧКА

Системите за пестене на енергия в уникалното 
жилище могат да се управляват от смартфон
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С п о р ед  С в е то в н а -
та здравна организация 
близо 60% от проблеми-
те, предизвикани от ка-
чеството на въздуха, как-
то и алергиите, могат да 
бъдат предизвикани от 
мухъла. Домовете, които 
са по-нови и по-енергий-
ноефективни, задържат 
влага и са по-предразпо-

ложени към образуване-
то и задържането на му-
хъл, плесени, гъбички, 
спори и др. 

Биоцидните бои наби-
рат популярност в Бъл-
гария - с 27% са нарас-
нали продажбите през 
последната година по 
данни на Оргахим. Боите 
с бактерицидно и фунги-

цидно действие (Candida 
albicans)  имат широк 
обхват на областта на 
приложение: защита на 
повърхности в здравни 
и лечебни заведения, ро-
дилни домове, детски 
градини, детски кухни, 
обекти с  обществено 
предназначение, обекти 
за производство и търго-
вия с храни, детски стаи 
и мокри помещения. 

Смесите със сребро 
неутрализират над 650 
вида болестотворни бак-
терии, вируси и микро-
организми, стотици бо-
лести и инфекции. Де-
зинфекционното дейст-
вие на среброто се дъл-

жи на силния афинитет 
на сребърните йони към 
различни жизненоважни 
ензими на едноклетъчни-
те микроорганизми. Сре-
бърните йони се свърз-
ват с ензимите и блоки-
рат трайно тяхната рабо-
та. Следва задушаване и 
бърза смърт на микроор-
ганизмите. Биоцидните 
бои със сребърни йони 
са подходящи за стени и 
тавани в стаи с интензи-
вен трафик, санитарни и 
влажни помещения. Този 
тип бои трябва да имат 
здравна оценка за при-
ложимост в помещения 
с изисквания за висока 
повърхностна хигиена, 

издадена от Министер-
ството на здравеопаз-
ването. Специалистите 
съветват потребителите 
да търсят отлична устой-
чивост на мокро триене 
и миене - клас 2 спо-
ред ISO 11998, както и 
микропоресто покритие, 
което осигурява „диша-

не“ на стените. Среброто 
е познато като лечебно и 
антибактериално сред-
ство от древността. Днес 
то се използва в много 
продукти: кремове, пас-
ти за зъби, възглавници, 
матраци за спане, във 
фармацевтичната про-
мишленост, парфюме-
рията, химическата ин-
дустрия и др. Сребърни 
йонизатори се използват 
за басейни, вместо да се 
слага хлор. 

Важно условие е в мо-
мента на полагането им 
боядисваните площи да 
са здрави и чисти, освен 
от механично замърся-
ване, но и да няма нали-
чие на мухъл и плесени. 
Тези бои не отстраняват 
плесените, а само пред-
пазват стените и тавани-
те от образуването им. 

Заразените повърхности 
е необходимо предвари-
телно неколкократно в 
продължение на мини-
мум 30 минути да бъдат 
обработени с препарати 
за отстраняване на ми-
кроорганизмите. След 
това може да се прис-
тъпи към нанасянето на 
антибактериалната боя. 
Само така може да се га-
рантира нейният ефект. 
Боите могат да бъдат оц-
ветявани в светли пас-
телни тонове. Полагат 
се със стандартни ин-
струменти - интериорни 
валяци, четки или чрез 
машини за безвъздушно 
нанасяне. Използването 
на специализирани бои 
подобрява микроклимата 
в помещенията и оси-
гурява по-здравословен 
начин на живот в тях. 

ЕКОЛОГИЯ

Красимира ГЕШЕвА

Служители от адми-
нистрацията на община 
Карлово засадиха 1500 
розови храсти в града. 
Инициативата стартира 

от междинната ивица 
със зелена площ по бу-
левард „Теофан Райнов“. 
Зацветяването на града 
ще продължи по програ-
мата на общината „Зе-
лено Карлово“, която е 
одобрена от Министер-

ството на труда и соци-
алната политика. По нея 
ще бъдат наети 10 без-
работни лица, които ще 
бъдат постоянно ангажи-
нари с озеленяване и по-
чистване на града. Укра-
сени с красивия гюл ще 
бъдат градината „Вой-
нишка майка“ на улица 
„Хан Крум“, градината 
до училище „Кирил и 
Методий“ на улица „Ге-
нерал Заимов“, прос-
транството пред магазин 
във Военното градче, 
градината на улица „То-
дор Каблешков“, зеле-
ното пространство пред 
Куршум джамия, алеите 
на улица „Парчевич“. По 
улица „Тодор Каблеш-
ков“ ще бъде изградена 
и обособена „Алея на 
розата“. 

Проектът е на стой-
ност 29,3 млн. лева и 
се финансира от Опера-
тивна програма „Околна 
среда 2007-2013 г.“.

Министър Искра Ми-
хайлова и кметовете 
на общините Хасково, 
Димитровград и Мине-
рални бани направиха 
първа копка за старти-
ране строителството на 
Регионалната система за 
управление на отпадъ-
ците в регион Хасково. 
Бенефициент е община 
Хасково с партньори об-
щините Димитровград и 
Минерални бани.

„Ние изпълняваме и 
реализираме тези про-
екти не само защото 
имаме ангажименти към 
Европейския съюз, а и 
защото това е част от 
повишаване на стандар-
та на живот в България, 
подобряване качеството 
на живот на българските 
граждани, в това число 
и на жителите на Хаско-
во, Димитровград и Ми-

нерални бани“, подчерта 
при старта на проекта 
министър Михайлова. 
Към изпълнителите тя 
отправи пожелание за 
успешна и спорна ра-
бота, за да има регион 
Хасково съвременна 
система за управление 
на отпадъците. А на жи-
телите на района пожела 
търпение до завършва-
нето на обекта, който 
ще бъде реализиран в 
рамките на година и по-
ловина.

По проект е предвиде-
но изграждане на Регио-
нално депо за неопасни 
отпадъци, инсталация за 
сепариране на отпадъ-

ците и производство на 
RDF-гориво от отпадъ-
ци с капацитет 42 тона 
годишно, инсталация за 
компостиране на зеле-
ни отпадъци, както и на 
Пречиствателна станция 
за отпадъчни води. Оч-
акваното количество на 
третираните отпадъци 
е 44 341 тона годишно. 
Реализацията на проект-
ното предложение ще 
позволи закриването и 
рекултивацията на ста-
рите сметища, което ще 
допринесе за подобря-
ване качеството на окол-
ната среда и жизнения 
стандарт на населението 
в региона.

Започна изграждането на 
Регионално депо за отпадъци 
в Хасково

Засаждат 1500 благоуханни 
рози в Карлово

Пазарът на биоцидни бои в 
България расте с над 25%
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Правителството треска-
во ще търси 8,6 милиарда 
лева, за да може да се осъ-
ществи дълго чаканата ре-

форма във водния сектор у 
нас. На 2 април т.г. Минис-
терският съвет прие Стра-
тегия за развитие и упра-

вление на водоснабдяване-
то и канализацията в Репу-
блика България за периода 
2014-2023 г. Документът е 

изготвен в сътрудничество 
с Международната банка 
за възстановяване и раз-
витие в рамките на проект 
„Подкрепа на реформата в 
отрасъл ВиК“, финансиран 
от Кохезионния фонд на 
ЕС и от държавния бюджет 
на Република България 
чрез Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 
г.“.

В 10-годишната стра-
тегия за развитие на ВиК 
сектора са предвидени ин-
вестиции в размер на око-
ло 12 млрд. лв., които ще 
бъдат използвани за из-
граждане, рехабилитация, 
поддържане, преструкту-
риране и управление на ця-
лата водна инфраструктура 
в страната. От тази сума 5 
млрд. лв. ще отидат за пъл-
на подмяна на водопровод-
ната мрежа и изграждане 
на пречиствателни станции 
за питейна вода, а другите 

7 млрд. лв. ще са нужни 
за нова инфраструктура за 
пречистване на отпадъч-
ните води. Предвижда се 
благодарение на дейност-
ите по реформата загубата 
на вода у нас да спадне 
от 65%, колкото е сега, до 
48,8% през 2024 г., а след 
още 14 години - до 31,2% 
(през 2038 г.) 

Оказа се обаче, че каби-
нетът предвижда през този 
период да извади от бю-
джета средства в размер на 
400 млн. лв., а от Световна-
та банка можем да разчи-
таме на около 3 млрд. лв. 
еврофинансиране по Опе-
ративна програма „Околна 

среда“ за новия 7-годишен 
период до 2020 г. Оста-
налите 8,6 милиарда лева 

В края на цял 7-годишен програ-
мен период инвестиции във водния 
сектор ние сме постигнали скром-
ни резултати, отчете министърът 
на околната среда и водите Искра 
Михайлова. Сега сме на етапа на 
изпълнение на основната част от 
ОП „Околна среда 2007-2013“. До-
сега са завършени само 10 ПСОВ 
само за 141 хил. еквивалент жите-
ли (е.ж.), а ни предстои до края на 
2015 г. да построим 60 ПСОВ за 
2,5 млн. е.ж. Обновени са само 151 
км канализационна мрежа, а през 
следващите 19 месеца трябва да 
обновим още 1925 км. Досега сме 

НА ФОКУС

Търсят се 8,6 милиарда 
лева за водната реформа

Близо 500 хил. лв. ще бъдат 
инвестирани по линия на Про-
грамата за борба с безводието 
на МРР за подготовка на два 
инвестиционни проекта в об-
щина Севлиево. Това включва 
проектиране, изработка на 
ПУП и парцеларни планове 
за подобряване водоснабдя-
ването на общината и близки 
населени места, както и за 
село Буря. Тази година трябва 
да се прецизират трасетата на 
новите водопроводи и да се 
завърши проектирането. 

До края на годината може 
да започне процедура по пре-
доставяне на концесия на 
водното съоръжение „Мокра 
Бяла“, стана ясно преди дни. 
Размразяването на проекта 
за строителството на язовира 
идва вследствие постъпило 

в МРР инвестиционно наме-
рение. Инвеститор е готов да 
вложи 40 млн. евро в доиз-
граждането на обекта край 
Севлиево срещу концесия. 
Язовирът е стратегически за 
водоснабдяването на района и 
е залегнал в генералния план 
на местното ВиК, което дава 
зелена светлина за проектира-
не и строителство, заяви реги-
оналният министър Десислава 
Терзиева. По думите й, срокът 
за проектиране, строителство 
и завиряване е между четири и 
пет години. По данни от 2010 
г. за доизграждането на язови-
ра, който трябва да реши про-
блемите с безводието в района 
на Севлиево, са необходими 
около 40 млн. евро. Строи-
телството на обекта започва 
през 1979 г., но е спряно през 

  ВиК отрасълът достига съответ-
ствие с националните/европейските еко-
логични изисквания;
 ВиК отрасълът е екологосъобразен, 

финансово и технически устойчив;

 Цените на ВиК услугите са социал-
но поносими за потребителите;
  Качеството на услугите и ефикас-

ността на ВиК операторите съответствa 
на добрите европейски практики.

Кои сА осноВните цели нА стрАтегиятА?

Разрез на водопроводна 
тръба в столичен квартал, 
покрита отвътре с ръжда и 
дебел мазен слой отлагани 
с години мръсотии, пълни 
с бактерии - такава снимка 
обиколи социалните мре-
жи в интернет. През същи-
те тръби минава студената 
чешмяна вода, която всеки 
ден пие българинът. Спо-
ред хидролози водата от 
градската канализационна 
мрежа, с която се мие и 
готви, е поне 20 пъти по-
мръсна от кладенчовата.

България разполага със 
75 000 км водопроводна 
мрежа, по-голяма част от 
която е стара. Срокът на 
експлоатация на тръбите 
е около половин век. По-
вечето от тях обаче са по-
лагани през 60-те и 70-те 
години, което прави 55-60 
години експлоатация.

Немалка част от тях са 
етернитови и много лесно 
се повреждат, тъй като са 
на предела на срока на из-
ползване. 

Масово жители на раз-
лични населени места се 
жалват както от честите 
ВиК аварии и водния ре-
жим, на който са обре-
чени, така и от лошото 
качество на водата, коя-
то ползват. Един от ско-
рошните случаи е протест 
на жители от две села в 
община Горна Малина. 

Хората от село Байлово 
и село Белопопци аларми-
рат, че пият канцерогенна 
вода заради стари ВиК 
тръби, а това водело след 
себе си много смъртни 
случаи.

„Ние се притесняваме 
от качеството на водата, 
защото тръбите са канце-
рогенни. Те са сложени 
през 60-те години и има 
много аварии почти всяка 
седмица, понякога по две 
аварии на ден. Послед-
ните пет години по наша 
статистика има 16 души с 
раково заболяване и това 
са все млади хора“, твърди 
една от жителките на село 

Белопопци пред телеви-
зионен екип. Според друг 
жител статистиката е още 
по-плашеща: „Трима от 
тези 16 души са все още 
живи. Останалите 13 са 
починали. Това на 580 жи-
тели на село Белопопци е 
много голям процент. Хо-
рата и да не пият вода от 
чешмата, тя влиза в тен-
джерата им“.

„При последните из-
следвания и в годините за 
двете населени места Бай-
лово и Белопопци нямаме 
отклонение в показателите 
по отношение на микро-
биологични и химически 
показатели. Последното 

изследване за Байлово и 
за Белопопци е направено 
на 1 април. По отношение 
на това, че трябва да бъде 
подменена водопроводна-
та мрежа, това задължи-
телно трябва да стане. Но 
доколко те имат основания 
и дали става въпрос за 
смъртни случаи, трябва 
да се направят проучвания 
и да се докаже причин-
но-следствената връзка“, 
обясни д-р Маринова от 
Регионалната здравна ин-
спекция пред Нова теле-
визия. Според жителите 
на селото обаче ремонтът 
на ВиК мрежата е тотално 
закъснял.

Хората се боят от старите тръби, 
правели водата канцерогенна

500 000 лв. за борба със сухия режим в Севлиево

МОСВ: Скромни резултати след 7 години инвестиции
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среда“ за новия 7-годишен 
период до 2020 г. Оста-
налите 8,6 милиарда лева 

засега не е ясно откъде ще 
дойдат. Според регионал-
ния министър Десислава 

Терзиева недостигащите 
средства могат да бъдат 
осигурени чрез заеми и с 
частни инвестиции.

Трите милиарда от СБ 
също не са гарантирани 
в пълен размер, тъй като 
ЕК е в правото си да не 
отпусне част от парите, ако 
установи, че не напредваме 
с реформата. Затова основ-

ната цел на стратегията е 
усвояването на договоре-
ната субсидия от еврофон-
довете от 1,5 млрд. евро в 
новия програмен период 
по ОПОС. Ако не започ-
нем тази реформа, няма 
как да успеем да усвояваме 
средствата по оперативната 
програма 100%, категорич-
на е Десислава Терзиева.

Страната ни ще по-
лучи допълнително 3,5 
милиона лева от Светов-
ната банка за извърш-
ване на реформата в от-
расъл водоснабдяване и 
канализация. Само пре-
ди дни България под-
писа със СБ споразуме-

ние за предоставяне на 
консултантски услуги. 
Подписи под документа 
сложиха министър Де-
сислава Терзиева и по-
стоянният представител 
на СБ за България, Чеш-
ката република и Слова-
кия - Маркус Репник.

„Дейностите, които 
ще се изпълняват, са в 
две направления - за ук-
репване на капацитета 
на Държавната комисия 
за енергийно и водно 
регулиране и за опти-
мизиране на разходите 
при постигане на съот-
ветствие с европейските 
директиви в областта 
на отпадъчните води“, 
уточни Терзиева.

Консултантските ус-
луги, които страната ни 
ще получи от Светов-
ната банка, се финанси-
рат по проект „Подкрепа 
на реформата в отрасъл 
ВиК“, финансиран от 
Оперативна програма 
„Околна среда 2007-
2013 г.“.

направили само 124 км нови водо-
проводи, остават ни още 1367 км. 
Затова очакваме да почувстваме 
ефекта от инвестициите от ОПОС 
2007-2013 най-рано в началото на 
2015 г., смята Михайлова. 

Намерението на МОСВ е да 
разработи самостоятелна програ-
ма в рамките на Националната 
програма за устойчиво развитие 
на регионите, която да подкрепи и 
водния сектор, за да се гарантират 
постоянни инвестиции не само по 
линия на европейските структурни 
фондове, но и чрез национален 
бюджет.

Стратегията за водния сектор пред-
вижда и пълно преструктуриране 
на ВиК дейността. В момента у нас 
има 51 ВиК дружества, в които с дял 
участват и общините. Доста от тях 
обаче са в тежко финансово състоя-
ние, твърдят от регионалното минис-
терство. Идеята е техните активи да 
се прехвърлят на общините и те да 
станат публична общинска собстве-
ност.

Според много от кметовете обаче 
това прехвърляне на собственост, 
както и последващата поддръжка на 
ВиК мрежите, не е достатъчно добре 
регламентирано и не са уточнени про-
цедурите, по които може да се случи. 
А това ще постави под заплаха осигу-
ряването на вода за населените места. 

„Общините и ВиК операторите като 
цяло са различни институции. Според 
предвиденото в закона, според мен, 
нещата ще вървят трудно, ако няма 
добри отношения между управителя 
на водното дружество и кмета. Ако ги 

няма, това означава залагане на една 
огромна бомба със закъснител в гра-
довете. Може би правилният път наис-
тина е с учредяването на водни асоци-
ации, за да има някакъв орган, в който 
да участват общините, за да имаме 
отношение към бизнес плановете на 
ВиК операторите, към инвестицион-
ните им проекти, а и да има по-силен 
контрол. В момента всичко е поставе-
но на лична основа и това е проблем, 
защото законът не го е уредил. Трябва 
да има и правила, по които да се съ-
гласуват инвестиционните планове на 
общините и ВиК оператора“, комен-
тира ситуацията градоначалникът на 
Пловдив инж. Иван Тотев. 

Иначе правителството е стартира-
ло реформата още миналата година 
със създаването на 28 асоциации за 
стопанисване на водните съоръжения 
по места. Според министър Терзиева 
ВиК дружествата трябва да бъдат ста-
билизирани, за да могат по-добре да 
усвояват парите и да оперират с тях.

НА ФОКУС

Търсят се 8,6 милиарда 
лева за водната реформа

Световна банка помага за 
пречиствателните станции

в МРР инвестиционно наме-
рение. Инвеститор е готов да 
вложи 40 млн. евро в доиз-
граждането на обекта край 
Севлиево срещу концесия. 
Язовирът е стратегически за 
водоснабдяването на района и 
е залегнал в генералния план 
на местното ВиК, което дава 
зелена светлина за проектира-
не и строителство, заяви реги-
оналният министър Десислава 
Терзиева. По думите й, срокът 
за проектиране, строителство 
и завиряване е между четири и 
пет години. По данни от 2010 
г. за доизграждането на язови-
ра, който трябва да реши про-
блемите с безводието в района 
на Севлиево, са необходими 
около 40 млн. евро. Строи-
телството на обекта започва 
през 1979 г., но е спряно през 

1995 г. 
Родопчани се 

надяват на язовир 
„Пловдивци“

Изграждането на язовир 
„Пловдивци“ ще трябва да 
реши проблема с водоснабдя-
ването за населението в гра-
довете Рудозем, Мадан, Сред-
ногорци и на около 35 селища 
в района на Смолян с около 
40 000 жители. В момента 
водоснабдяването в региона 
се осъществява от 67 водо-
източника - водохващания от 
повърхностни води и язовири. 
Те са с непостоянен дебит и в 
пряка връзка с повърхностния 
отток. В лятното маловодие 
дебитът рязко спада, а през 
пролетното и есенното пъл-
новодие качеството на водите 

се влошава. Процедурата по 
изграждането на язовира е в 
доста напреднала фаза. До 
лятото се очаква и старт на 
строителните дейности, съоб-
щи преди дни зам.-кметът на 
община Рудозем Недко Кулев-
ски. Местните жители, които 
над 35 години са на воден 
режим и търпят липсата на 
качествена питейна вода, раз-
читат на скорошното довърш-
ване на проекта.

„Нейковци“ ще 
отпуши чешмите на 

30 хиляди души
Завършването на язовир 

„Нейковци“ ще осигури не-
прекъснатост на водоснаб-
дяването на 30 000 души в 
област Габрово. Като начало 
от обекта ще се водоснабдяват 

градовете Трявна и Плачковци 
с население близо 15 хиляди 
души. Това заяви министъ-
рът на регионалното разви-
тие Десислава Терзиева при 
последното си посещение на 
строителната площадка на 
язовира. Там преди дни стар-
тира техническото обследване 
за регистриране на изпълнено-
то строителство на язовирната 
стена. 

След изработката на техни-
ческия проект ще стане ясна 
индикативната стойност за 
изграждане на съоръжението 
и пречиствателната станция за 
питейни води. Търгът за избор 
на строител може да бъде обя-
вен през втората половина на 
2015 г., а реалното строител-
ство да започне през 2016 г.

Регионалният министър ин-

формира, че тази година за-
почва и ремонтът на язовирна-
та стена на яз. „Христо Смир-
ненски“. Очаква се търгът за 
избор на строител да стартира 
през месец август. Индикатив-
ната стойност на рехабили-
тацията на стената е 330 хил. 
лева. Средствата са осигурени 
от държавния бюджет. Ако 
процедурите минат без обжал-

ване, рехабилитацията може 
да завърши в началото на 2015 
година. Това означава, че от 
догодина язовирът ще се зави-
рява с пълния си обем, което 
ще даде допълнителна сигур-
ност за водоснабдяването в 
района. Съоръжението е осно-
вен водоизточник на Габрово 
и обслужва 18 населени места 
от общината.

 Цените на ВиК услугите са социал-
но поносими за потребителите;
  Качеството на услугите и ефикас-

ността на ВиК операторите съответствa 
на добрите европейски практики.

Кои сА осноВните цели нА стрАтегиятА? Кметове: Прехвърлянето на ВиК 
активите е бомба със закъснител

500 000 лв. за борба със сухия режим в Севлиево

МОСВ: Скромни резултати след 7 години инвестиции
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-  Г-жо Кулинчева, 
живо село ли е Бачево, 
колко се неговите жи-
тели?

- Според последното 
преброяване жителите 
са 1669. Селото е живо и 
доказателство за това са 
пълната детска градина 
и училището. Новороде-
ните деца през миналата 
година са 14. 

Мога да се похваля, че 
спечелихме проект за ре-
монт на детската градина 
по „Красива България“, 
където има 60-70 деца. 
Ще се изгради и нова 
парна инсталация в ос-
новното училище „Св. 
Св. Кирил и Методий“, в 
което учат около 100 уче-
ници. Смятаме и него да 
ремонтираме. Изградили 
сме нова спортна пло-
щадка, обновени са ста-
дионът и съблекалните 
към него. Бачево е едно 
от малкото села с изцяло 
изградена инфраструкту-
ра, с водопровод и кана-
лизация, с асфалтирани 
улици. Разбира се, има 
какво още да направим - 
има неасфалтирани ули-
ци, трябва да направим и 
нови тротоари.

- Близостта да об-
щинския център разлог 
дава ли някакво пре-
димство за осигурява-
не на заетост и какъв е 
днешният поминък на 
хората от Бачево?

- Разбира се, че бли-

зостта до общинския 
център, който е само на 
пет километра, дава пре-
димство и много мест-
ни хора работят там в 
различни предприятия и 
фирми, както и в сферата 
на туризма в Разлог и 
Банско. Животновъдство-
то и земеделието също 
продължават да осигуря-
ват доходи и поминък на 
бачевци, които отглеж-
дат овце, крави, коне, 
картофи, царевица. Има 
и заети в дърводобива, 
имахме и дървопрера-
ботвателен цех, но той не 
работи в момента - все 
пак кризата се отразява и 
тук. Имаме доста дърво-
делци, но малко е работа-
та за тях.

-  имате  ли  с амо-
чувствие на успял кмет 
при положение, че сте 
трети мандат на поста?

- Това, че съм тре-
ти мандат кмет на Ба-
чево от 2003 г., колкото 
и нескромно да звучи, 
е и оценка на хората за 
работата ми и ми дава 
самочувствие и увере-
ност. През този период 
селото промени облика 
си, вече е с изградена 
инфраструктура. Продъл-
жаваме и неговото бла-
гоустрояване и смятам, 
че Бачево става все по-
атрактивна туристическа 
дестинация.

-  развитото коне-
въдство и множество-

то конни бази и ферми 
допринасят ли за при-
вличане на туристи в 
Бачево?

- Бачевци имат особе-
на почит към коня, тъй 
като тук, като във всяко 
от планинските села на-
около, скотовъдството, 
земеделието и дърводо-
бивът са основни дви-
жещи сили на живота. 
Неслучайно на герба на 
Бачево е изобразен конят 
като символ. 

Върху скала, която се 
намира на около кило-
метър път пеша от се-
лото, има отпечатъци от 
конски копита. Според 
легендата тя е свързана 
със свети Георги, който е 
защитавал християнско-
то население. И когато 
турците го подгонили, 
той стъпва върху скалата 
и там са останали отпе-
чатъци от копитата на 
неговия кон. 

Господ дава криле на 

свети Георги, той прели-
та над скалата, за да се 
спаси, а стъпвайки долу 
под скалата, изпод крака-
та му избликва минерал-
ният извор Банище. Той 
съществува и до днес, 
водата е с много добри 
минерални качества.

- Но да се върна на 
въпроса - къщите в Ба-
чево са около 400, а ко-
нете - над 200.

- Конните бази са вече 
три, те развиват конен 
туризъм и спорт, изгра-
дени са и къщи за гос-
ти. Бачево се превръща 
във все по-атрактивна 
туристическа дестинация 
и център за конен спорт. 
Тук се предлага обучение 
по конна езда, разходки 
с коне, състезания. Вече 
се реализират и проекти, 
с които конните бази са 
спечелили финансиране, 
включително и европей-
ски. Действително Баче-
во е една привлекателна 
дестинация - само на пет 
километра от Разлог и на 
15 - от Банско. 

- Селото става все по- 
модерно и развиващо 
се, но запазени ли са 
традициите тук ?

 - Традициите имат 
своето запазено място в 
живота на хората от Ба-
чево. Църквата ни „Све-
ти Димитър“ е от XVIII 
век и е една от най-ста-
рите в Разложкия край. 
За съжаление през 1967 

година е горяла. При по-
жара тогава най-краси-
вите икони и ценни сте-
нописи са унищожени, 
всичко е изгоряло. След 
това е ремонтирана из-
цяло с дарения от жите-
лите на Бачево, нови са 
иконостасът и всичко въ-
тре. В селото се спазват 
всички местни обичаи и 
празници, като най-голе-
мият и най-живописен е 
празникът на Тодоров-
ден, или както по народ-
ному се нарича - Конски 
Великден.

-  А какво е само-
чувствието на бачевци?

- Определено бачевци 
са хора със самочувст-
вие, което се дължи на 
богатата история, рево-
люционното минало и 
културно-историческото 
наследство на този край. 
Това са интелигентни, 
борбени хора, учено-
любиви и трудолюби-
ви, мнозина са успелите 
наши земляци, както в 
миналото, така и днес, 
в различни области на 
обществения живот, на 
икономиката, на култура-
та. Бачевци обичат много 
своето село, малко хора 
напускат, повечето оста-
ват да живеят в Бачево, 
вижте какви домове са 
изградили и изграждат! 
Селото е живо, раждат 
се деца, традициите са 
живи и това ни дава са-
мочувствие.

РЕГИОНИ

Поли вАСилЕвА

Жалба на фирма от Лом спи-
ра процедурата на общината 
във Враца за избор на изпъл-
нител за ремонт на улиците в 
града, съобщиха от общината. 
Обществената поръчка е обя-
вена през март, но само след 
няколко дни е постъпила жалба 

срещу нея. Подадена е и в Ко-
мисията за защита на конку-
ренцията.

Обще ственат а  поръчка 
включва две обособени по-
зиции - ремонт на улиците в 
кварталите „Дъбника“ и „Ме-
талург“ и в останалата част 
на града. Ремонтът е нало-
жителен, тъй като улиците са 
разкопани и само засипани с 

пясък и камъни след подмяната 
на тръбите за питейната вода 
и за канализацията при обно-
влението на водния цикъл на 
града. Жителите на Враца вече 
са изнервени от лошото им 
състояние и ремонтът е повече 
от наложителен. Още повече, 
че проектът на общината, на 
стойност 7 млн. лв., се финан-
сира от Националната инвес-

тиционна програма за растеж 
и устойчиво развитие на реги-
оните. Тя има срок - до края на 
годината. В противен случай 
средствата ще бъдат загубени.

Фирмата от Лом - „ИИД 
„Консулт“ - ЕООД, чиито соб-
ственик е Цветан Петков, твър-
ди в жалбата си, че условията, 
поставени от общината във 
Враца, са дискриминацион-
ни. Според тях, участниците 
трябва да са изпълнили поне 
3 договора за реконструкция, 
основен или текущ ремонт на 
улични или пътни настилки 
през последните 5 години, да 
разполагат със собствена или 
наета асфалтова база. В слу-
чай че не разполагат с това, да 
представят договор за доставка 
на асфалтови смеси за срок 
от 5 месеца, начиная от 1 юни 
тази година.

Това е дискриминационното 
условие, посочено от „Кон-
султ“ - ЕООД. За законовото 
изискване, че фирмите канди-
датки трябва да са вписани в 
централния професионален 
регистър на строителя, за да 

изпълняват този вид дейност, 
жалбоподателят не казва нищо. 
Неговото дружество не е впис-
вано в този регистър за из-
пълнение на каквато и да е 
била строителна дейност. То 
е създадено през август м.г. с 
капитал от 20 лв. В момента 
има 2 осигурени лица. В този 
регистър са вписани 411 бъл-
гарски фирми, 11 от които са 
от Враца.

„Някой не желае този ре-
монт да се реализира“, обя-
ви кметът Николай Иванов. 
Парадоксално звучи фактът, 
че и обществена поръчка за 
изпълнение на подобен проект 
на община Мездра е спряна по 
същия начин. И този проект е 
финансиран от Националната 
инвестиционна програма на 
правителството. Неслучайто 
кметът Николай Иванов смята, 
че въпросът трябва да бъде 
обсъден в Националното сдру-
жение на общините. Защото не 
е редно държавата да отпуска 
пари на общините, а те да не 
могат да ги използват заради 
процедурни хватки.

Соня Кулинчева, кмет на село Бачево:

Жалба спира ремонт на улиците във Враца

Селото ни става все по-модерно, 
но пази живи местните традиции
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лилия лоЗАНовА

Община Шумен ще 
кандидатства с проект за 
реставрация, консерва-
ция и адаптация на ста-
рата Дивизионна болни-
ца в кв. „Б. Българанов“ 
пред Министерството на 
културата. Максималната 
възможна сума е 1 млн. 
лв., които ще стигнат 
само за част от ремонт-
ните работи. Това каза 
зам.-кметът по култура 

и образование Живка 
Тонева по време на из-
несеното заседание на 
постоянната комисия по 
„Култура“ към Общин-
ския съвет.Съветниците 
от комисията, с предсе-
дател проф. Веселин Па-
найотов, заедно с глав-
ния архитект Снежана 
Андреева, управителя на 
Общинското предприя-
тие по туризъм Добро-
мир Жеков и зам.-кмет 
Живка Тонева огледаха 
наскоро руините на ста-

рата сграда - паметник 
на културата. 

Идейното предложе-
ние за реставрация, кон-
сервация и адаптация 
на обекта трябва да се 
представи в Министер-
ството на културата до 
19 май. „Има реална въз-
можност за реставрация 
на културния паметник. 
Министерството на кул-
турата има специален 
фонд за реставрация на 
сгради, които са памет-
ници с национално зна-

чение. Той разполага със 
7 млн. евро. Ние ще кан-
дидатстваме за 1 млн. лв. 
Проектът трябва да се 
съгласува с Националния 
институт за културно-ис-
торическо наследство. 

Сроковете са кратки 
и трябва да се работи с 
бързи темпове“, заяви 
Живка Тонева по вре-
ме на огледа на сграда-
та. Главният архитект 
Снежана Андреева обяс-
ни, че 1 млн. лв. е мал-
ка сума, поради което 
усилията следва да се 
насочат първо към съх-
раняване и укрепване на 
най-запазените части от 

старата сграда, които се 
намират в северната и 
източната част и включ-
ват главния вход и основ-
ното стълбище, като се 
оформи и помещение за 
информационен център.

Идеята на общината е 
сградата на старата Ди-
визионна болница в Шу-
мен да се превърне в об-
щински център за култу-
ра със зали за постоянни 
и временни експозиции, 
конферентна зала, музей 
на етносите и др. В рес-
таврираната сграда могат 
да се приспособят кон-
цертни зали, а красиво-
то дворно пространство 

да се използва за раз-
лични културни прояви 
и концерти на открито. 
Дивизионната болница в 
Шумен е построена през 
1837 г. по нареждане на 
султан Махмуд ІІ. Раз-
положена е на терен от 
7 дка, като разгърнатата 
застроена площ е 4,6 дка. 

За времето си това е 
било единствената бол-
ница, направена по евро-
пейски маниер в рамките 
на Османската империя. 
През 2010 г. Министер-
ството на отбраната пре-
доставя собствеността на 
сградата и прилежащия й 
терен на община Шумен.

Поли вАСилЕвА

Кметът на Лом Иво 
Иванов даде старт на из-
граждането на нов, мо-
дерен и многофункцио-
нален пазар на града. На 
мястото на сегашното 
тържище със стари сер-
гии за няколко месеца 
трябва да бъде постро-
ен нов търговски обект 
от съвременен тип. Това 

става с проекта „Съв-
местно изграждане на 
центрове за трансграни-
чен бизнес и търговия в 
Лом и Дабулени, Румъ-
ния“.

Той се финансира от 
Европейската програма 
за трансгранично сътруд-
ничество България-Ру-
мъния. Стойността му е 
2 890 630 лв. За строи-
телно-монтажните рабо-
ти са предвидени 1 853 
389 лв. Доплащания от 
общината не се предвиж-
дат.

Сергиите в сегашния 
пазар са вдигнати и на 
тяхно място вече започна 
изграждането на моно-
литна едноетажна сграда 

с два сектора. Първият 
е логистичен, а втори-
ят - за търговия и услу-
ги. В логистичния ще 
се настани Центърът за 
трансграничен бизнес и 
търговия с конферентни 
зали, офиси за сътрудни-
чество с Румъния. В този 
сектор ще бъдат разполо-
жени и административ-
ните офиси, от които ще 
се управлява целият па-
зар. Ще има и заведение 

за хранене с 48 места в 
зала и двойно повече на 
открита тераса.

В сектора за търговия 
и услуги ще има търгов-
ска зала, в която произ-
водители ще предлагат 
продукцията си. Тя ще 
бъде пригодена и за тър-
говски изложения. Към 
нея има обособени места 
за търговия с хранителни 
и промишлени стоки и 
услуги. Специални ма-
газини са предвидени 
за продажба на риба и 
месни продукти, за се-
мена, торове, препарати. 
Към този сектор ще има 
и ателиета за услуги - 
ключарски, обущарски, 
както и фризьорски и 

козметичен салон. Тук 
дошлите да продават или 
да купуват ще могат да 
потърсят и най-неотлож-
ните услуги. 

Пред  сградат а  ще 
има паркинг за 42 авто-
мобила. Предвидено е 
озеленяване на района. 
Сградата е проектирана 
в духа на европейската 
архитектура на къщите 
в центъра на Лом. Тя ще 
дооформи пространство-

то до Централния пло-
щад.

Новият пазар ще се 
използва през цялата го-
дина, тъй като е предви-
дена цялостна климати-
зация на сградата.

Подобен пазар се из-
гражда и в румънския 
град Дабулени. Целта на 
проекта е между двата 
града да се установят 
тесни връзки за бизнес 
сътрудничество и тър-
говия. На пазара в Лом 
своя продукция ще могат 
да предлагат и произ-
водители от румънския 
град.

Срокът за изграждане-
то на пазара е до края на 
2014 година. 

РЕГИОНИ

Шумен ще реставрира Дивизионната 
болница с европари

Изграждат модерен 
пазар в центъра на Лом

Николай АНТоНов

Започна изграждането на алтерна-
тивен горски автомобилен път между 
селата Ковачевица и Горно Дряново в 
община Гърмен.

Това е първата голяма инвестиция 
в горска пътна мрежа в района след 
повече от 15 години и един от най-
значимите проекти в програмата на 
Югозападното държавно предприятие 
за 2014 г., изцяло финансиран със 
средства от фонд „Инвестиции в го-
рите“, каза министър Димитър Греков 
при първата копка. Проектирането и 
строителството на пътя е за 4,9 млн. 
лева. През настоящата година е пред-
видено изграждането на още 8 горски 
пътища с дължина 55 км на стойност 
около 18 000 000 лв. Средствата се 
осигуряват от фонд „Инвестиции в 
горите“, постъпленията в който са от 
продажната цена на дървесината и 
недървесни горски продукти, добива-
ни от държавните горски територии в 
обхвата на ЮЗДП.

Алтернативният път с. Ковачевица 
- с. Горно Дряново е с дължина 14,9 
км, като трасето ще бъде покрито с 
трошено-каменна настилка. Това е ос-
новна пътна артерия в района на Дър-
жавно горско стопанство - Гърмен, 
която е определяща за изпълнение на 
лесовъдските дейности. Около две 
трети от годишно добиваната дърве-
сина в стопанството се транспортират 
през с. Ковачевица - исторически и 
архитектурен резерват, целогодишно 

посещаван от наши и чуждестранни 
туристи. С изграждането на новия 
горски път ще се реши дългогодиш-
ния проблем, като се отклони това-
ропотокът и се намали вредното въз-
действие от преминаващите камиони 
през двете села.

„Провеждаме политика да взимаме 
от гората, но и връщаме в нея“, каза 
директорът на ЮЗДП инж. Светозар 
Михайлов. „Този път се прави тук, 
защото оттук са дошли парите за из-
граждането му, защото тук е гората 
и има необходимост от него. Освен 
за дърводобив, новият път ще служи 
и за други лесовъдски дейности, ще 
подпомогне и инфраструктурата на 
общината“, посочи той. Съоръже-
нието ще подобри и възможностите 
за превенция и реакция при горски 
пожари, като осигури достъпа на по-
жарни коли, който в момента е почти 
невъзможен. Новият път осигурява 
възможност за разкриване на нови 
работни места за хората от общината. 

През последните години община 
Гърмен влагаше стотици хиляди лева 
- европейски и бюджетни пари, в село 
Ковачевица, което е исторически и 
културен резерват, за ремонтиране на 
инфраструктурата, рушаща се от пре-
минаващите камиони, и така парите 
отиваха на вятъра, посочи депутатът 
Ахмед Башев, бивш кмет на община 
Гърмен. Пътят е изключително важен 
и за Горно Дряново, заради случилите 
се там тежки пътно-транспортни про-
изшествия, които ще бъдат избегнати 
с алтернативния път.

Правят горски алтернативен път 
между Ковачевица и Горно Дряново
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Поли вАСилЕвА

Започна ремонтът на 
живописния път от Лом 

до село Долно Линево, 
съобщиха от общината 
в крайдунавския град. 
Шесткилометровата от-
сечка е част от четвър-

токласен общински път, 
който преминава през 
красивата местност „Са-
довете“. 

О б н о в л е н и е т о  н а 

участъка се реализи-
ра с общинския проект 
„Подобряване на дос-
тъпността в граничния 
район чрез рехабили-
тация на две второсте-
пенни отсечки в Лом 
и община Панталей на 
сръбския град Ниш“. Об-
щото между двата пътя е 
преминаването им през 
лозови масиви. Целта е 
да се улесни достъпът 
до двете местности за 
отдих и туризъм, както 
и домашното винопроиз-
водство.

Проектът се финан-
сира от Програмата за 
трансгранично сътруд-
ничество България-Сър-
бия. Стойността му е 846 
134 евро. За пътя до Лом 

са предвидени 511 268.
20 месеца е продъл-

жила подготовката за из-
пълнението на проекта. 
Ремонтът на пътя пред-
вижда усилване на път-
ната настилка, рехабили-
тация на отводнителни 
съоръжения, пътни бан-
кети и откоси. Ще бъде 
направена и цялостна 
вертикална и хоризон-
тална маркировка.

Пътят от Лом води 
към второстепенен път 
към Сърбия, както и към 
европейски коридор № 7. 

В община Панталей 
на град Ниш ще бъде ре-
монтирана отсечка от 2,5 
км, която води от града 
до лозови масиви. По 
него се преминава и към 

една от най-големите пе-
щери на Балканите - Ца-
рянската, която се нами-
ра на 14 км от Ниш.

Изпълнението на про-
екта е възложено на фир-
ма „Агромах“. Строител-
ният надзор е поверен на 
„Виадукт 99“ - ЕООД.

Строителните дейнос-
ти трябва да завършат до 
края на годината, допъл-
ниха от общината. 

С новия път местност-
та и селото ще се пре-
върнат в едно от мес-
тата за отдих и спорт 
край Дунав. Сега селото 
е предпочитано от про-
фесионални рибари и 
любители, тъй като има 
удобен бряг за стоянки 
на лодките.

лилия лоЗАНовА

1,88 млн. лв. ще бъдат 
вложени в ремонти на 
пътната мрежа в община 
Шумен тази година. Зна-
чителна част от сумата е 
предназначена за четвър-
токласната пътна мрежа. 
Това съобщи на прескон-
ференция зам.-кметът по 
строителство и екология 
Иван Йонков.

1 млн. лв. от общата 
сума са предоставени от 
правителствената Инвес-
тиционна програма за 
развитие на регионите. 

Те ще бъдат вложени в 
рехабилитацията на два 
участъка с дължина 10 
километра по пътя Васил 
Друмев - Друмево. Край-
ният срок за подаване на 
оферти от пътните фир-
ми е 29 април, уточни 
Йонков. Заделените сред-
ства за ремонти са 500 
119 лв. 

160 000 лв. ще бъдат 
използвани за преасфал-
тиране на улици. Има 
изготвен списък на база 
постъпили в кмеството 
молби и заявки и ще се 
работи по него. 

„Специална комисия 

ще огледа и пропуканите 
асфалтови покрития по 
участъците, рехабили-
тирани с парите от зае-
ма. Ремонтите ще бъдат 
извършени за сметка на 
изпълнителите, тъй като 
тече 5-годишният гаран-
ционен срок“, каза Йон-
ков. И тази година общи-
ната ще следва полити-
ката си за насочване към 
селата на 20% от сумите, 
постъпили от продажба 
на земи в съответните 
землища. Според прода-
дените декари, за улич-
ни ремонти в селата са 
предвидени 340 119 лв. 

В момента тече тръжна 
процедура - офертите са 
отворени, каза Йонков и 
допълни, че ако няма об-
жалване, през месец май 
е възможно да започнат 
ремонтните дейности. С 
целева субсидия в размер 
на 380 493 лв. ще бъдат 
ремонтирани платното от 
Пети километър към Шу-
мен, част от участъка по 
пътя за кв. „Дивдядово“ и 
участък от пътя Кочово-
Лозево, явяващ се част от 
трасето на рали „Стари 
столици“. Предвидено е 
и машинно изкърпване 
на няколко пътни арте-

рии, както и укрепване на 
свлачището между селата 

Радко Димитриево и Сал-
маново. 

С 1,8 млн. лв. ще закърпят пътищата в Шуменско

вики ПоПовА

Стартира рехабилита-
цията на 14 км от второ-
класния път ІІ-86 Чепе-
ларе-Соколовци. Симво-
личната първа копка на 
обекта, който преминава 
през Роженския проход, 
бе направена на офици-
ална церемония. В нея 
участваха министърът 
на регионалното разви-
тие Десислава Терзие-
ва и председателят на 
Управителния съвет на 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ инж. Стефан 
Чайков. Проектът е по 
Програмата за европей-
ско териториално съ-
трудничество Гърция-
България 2007-2013. 
Договорът за строител-
но-монтажните работи е 
за 9,7 млн. лв. Път ІІ-86 
е една от най-важните 

пътни артерии в област 
Смолян. По него пре-
минава тежкотоварният 
трафик, пътуващ меж-
ду Смолян и Пловдив, 
от общините Смолян, 
Рудозем, Мадан, Злато-
град, Неделино и Бани-
те. Средно на деноно-
щие преминават около 
4300 превозни средства. 
Участъкът осигурява и 
връзката с курорта Пам-
порово, както и с бъ-
дещия ГКПП Рудозем-
Ксанти.

Рехабилитацията на 
пътния участък е част 
от проекта „Подобрява-
не качеството и достъп-
ността на мрежите за 
създаване на общо бъде-
ще“. Съфинансирането 
е от Европейския фонд 
за регионално развитие 
(85%) и националните 
бюджети на България и 
Гърция (15%).

ИНФРАСТРУКТУРА

Ремонтират отсечката от Лом 
до Долно Линево

Пловдив - централен офис
гр. Пловдив 4004, бул. „Ал. Стамболийски“ 9А 
Тел. централа: 032/67 02 17, факс: 032/67 30 16 

Търговски отдел: 032/67 49 08 
office-plovdiv@hmcbg.com

www.hmcbg.com

Започна рехабилитацията 
на участък от Роженския 
проход
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ира ивАНовА

Около 7500 българи са 
поискали да се възполз-
ват от нова европрограма, 
която дава възможност на 
хора, които нямат дипло-
ми, но притежават уме-
ния и знания, придобити 
по неформален път, да 
вземат тапии. Документът 
се признава и от работо-
дателите. 

Сред мераклиите за 
новата програма най-го-

лям е процентът на тези 
в пенсионна възраст. 
Хората над 64-годишна 
възраст са искали най-
често да станат готвачи, 
строители и сервитьори. 
Според експерти не е из-
ключена възможността 
част от все още младите 
пенсионери да искат да 
използват документите, 
за да си доработят в чуж-
бина. Мини анкета сред 
подалите документи за 
тапия показва, че голяма 
част от тях имат близки 

и деца, които живеят в 
чужбина. С документ за 
уменията и с опита си 
хората правят планове да 
заминат при близките си, 
без обаче да са им в те-
жест, е заключението.

В с и ч к и  в к л юч е н и 
в програмата ще бъдат 
питани дали смятат да 
ползват сертификата, за 
да си търсят работа, но 
чак в края на проекта. 
Хората няма да заплащат 
нищо нито при подаване 
на документи, нито по 
време на обучението и 
изпитите.

В края на програмата 
обаче едва 1200 от всички 
ще получат желания до-

кумент. Останалите тряб-
ва да чакат излизането на 
нова подобна европрог-
рама. 

Документът, който се 
издава, може да бъде как-
то за цялостна професио-
нална готовност, така и за 
частични умения. Според 
специалисти по човешки 
ресурси европрограмата 
може да намали броя на 
заетите в сивата икономи-
ка, които не могат да се 
наемат на легална работа 
заради липса на документ. 

ИКОНОМИКА

Ново мобилно прило-
жение ще предоставя на 
клиентите информация 
за произхода на дадена 
стока и за фирмата про-
изводител. Устройството 
ще сканира баркода още 
на щанда в магазина. 
Приложението е без-
платно за потребителите 

и може да се свали от 
интернет в телефона. 

Продуктът е част от 
световната организация 
на стандартите за ка-
чество GS1, която у нас 
се представлява от Бъл-
гарската търговско-про-
мишлена палата. Благо-
дарение на „БГ Баркод“ 
фирми и граждани ще 
разполагат с надеждно 
и безплатно средство за 

проверка на легитим-
ността на кодовете на 
продуктите. Клиентът 
ще може да разбере дали 
стоката е истинска. С 
приложението се ска-
нира баркодът на про-
дукта. Така нареченото 
ЕГН на стоките крие ин-
формация предимно за 
произхода на стоката. 
Първите три цифри за-
дължително показват от 

коя страна е продуктът. 
380 е кодът за всичко, 
произведено в Бълга-
рия. Следващите 5 или 
4 цифри са уникалният 
номер на фирмата, след-
ват поредни 4-5 цифри с 
вида на стоката. Някои 
от фирмите поставят до-
пълнителна информация 
в баркодовете като ка-
чество, срок на годност, 
количество, наличие на 
алергени и т.н. Тази ин-
формация също ще бъде 
разчетена с мобилното 
приложение. 

„БГ Баркод“ вече е в 
действие и всеки потре-
бител, който иска да раз-
познае истинската стока 
от фалшивата, може да 
си го инсталира.

По процедурата за подпомагане на 
малките населени места за изпълне-
нието на благоустройствени дейности, 
техническа инфраструктура и проекти 
със социална насоченост в Министер-
ството на инвестиционното проектира-
не са постъпили 237 проектни предло-
жения, съобщиха от МИП.

Общата стойност на проектите е  
65 384 244 лв. без ДДС (78 461 440 лв. 
с ДДС). Поради големия интерес към 
процедурата срокът за изпращане на 
проектни предложения от общините 
беше удължен до 4 април 2014 г.

Общият размер на средствата за два-
та компонента на процедурата, осигу-
рени по линия на Публичната инвести-
ционна програма „Растеж и устойчиво 
развитие на регионите“, е 4 900 000 лв. 
без ДДС (5 880 000 лв. с ДДС).

Малки общини чакат 
милиони за 237 проекта

Ново мобилно приложение 
чете баркодове

Павел Кирилов

Всеки трети работодател у 
нас планира да даде на работ-
ниците и служителите си ве-
ликденски бонуси. Това става 
ясно от проучване, направено 
от експерти на БТПП. Около 
30 на сто от работещите ще 
бъдат зарадвани с надбавка 
над 200 лева. 76 процента от 
късметлиите пък ще получат 
бонусите си под формата на 
пари, а всеки десети ще вземе 
ваучер (11%).

Мнозинството от работо-
дателите ще дадат пари на 

всичките си служители (60%). 
Размерът на бонуса ще зависи 
най-вече от приноса на всеки 
работник, като едва всеки тре-
ти ще раздава пари поравно, 
сочи още проучването.

Повечето фирми обаче няма 
да раздават бонуси на персо-
нала си за празника. Основна-
та причина е, че работодате-
лите просто не могат да си го 
позволят.

Трудови експерти комен-
тират, че от бонуси за велик-
денските празници фирмата 
ще спечели повече, отколкото 
ще загуби. „Това стимулира 
хората да са по-ангажирани 

и съответно да дават пове-
че от себе си“, обясни Надя 
Василева, представител на 
фирма за подбор на персонал, 
пред Нова телевизия. Според 
работодателите условията за 
бизнес у нас са трудни, оттам 
идва и липсата на възможност 
за допълнителни пари по праз-
ниците.

„Конкуренция, свит вътре-
шен пазар при намалено тър-
сене, изпадащи цени и още 
по-затруднено положение. 
Това е една спирала, която 
сега върви в затягане на ситу-
ацията на пазара“, твърди Цве-
тан Симеонов от БТПП.

Всеки трети шеф стяга великденски бонуси

Европрограма дава 
диплома за занаят
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Елеонора ГЕорГиЕвА

В икономиката няма 
сериозни индикатори, 
които да ни карат да сме 
оптимистично настро-
ени - твърди Петър Га-
нев, старши икономист 
в Института по пазарна 
икономика, цитиран от 
агенция „Фокус“.

„Това, което предимно 
гледам, е пазарът на тру-
да - там кризата удари 
най-дълбоко. Ако гово-
рим за някакво устой-
чиво възстановяване и 
промяна на усещанията, 

трябва да го видим там, 
независимо от движение-
то на Брутния вътрешен 
продукт например. Това, 
което се вижда, е, че за-
етостта наистина про-
дължава да пълзи по дъ-
ното, съвсем леко мърда 
нагоре, но няма някакъв 
ясен и позитивен знак, 

който да показва, че се 
разкриват нови работни 
места. Ако определим 
състоянието в страна-
та като някаква форма 
на депресия, общо взето 
продължаваме да сме в 
застой и не успяваме да 
генерираме нови работ-
ни места“, обясни Петър 
Ганев.

Единствената промя-
на, която е положителна 
и намира място в иконо-
мическите анализи, спо-
ред него, е това, че като 
че ли малко по-различно 
е усещането на хората 
и повече от тях търсят 
работа.

„Обезкуражените на-
маляват спрямо мина-
лата година с около 20 
хиляди души. Тези 20 
хиляди души, някъде 
10% от обезкуражените, 
показват, че хората виж-
дат някаква светлина в 
тунела, отиват на пазара 
на труда, виждат надеж-
да, но не успяват да на-
мерят работа и всъщност 

влизат като безработни“, 
коментира икономистът. 
Това на практика не про-
меня икономическата 
картина в страната.

П о  от н о ш е н и е  н а 
прогнозата за 2,1% ръст 
на икономиката, Петър 
Ганев посочва:

„Спорно е дали ще се 
изпълни ръст от 2,1% -  
до някаква степен е оп-
тимистично, но в крайна 
сметка самият процент 
на ръст не се прехвърля 
автоматично върху на-
чина, по който живеем. 
Важен е от гледна точ-

ка на бюджета, тъй като 
номиналният размер на 
икономиката влияе мно-
го сериозно върху ци-
фрите на ДДС например. 
Но от гледна точка на 
това има ли инвестиции 
в страната и създават ли 
се нови работни места, 
не можем да кажем, че 
виждаме някакъв ясен 
индикатор, който да сочи 
в тази посока“.

„Икономиката винаги 
може да порасне, ако ус-
воиш повече европейски 
средства, което е в ня-
каква степен очаквано, 

тази година. Зависи и 
от начина, по който ев-
ропейската икономика 
се представи, но важно 
е наистина да гледаме 
реално и другите макро-
показатели - работни 
места, реални инвести-
ции, влизащи в страната, 
и вътрешни такива. Те 
не показват чак толкова 
приятна картина“, допъл-
ва Петър Ганев.

Според  ана лиз  на 
макроикономисти, ако 
фондовете за България 
бъдат спрени, цялостно 
или частично по някакви 
причини, това ще доведе 
до тежък колапс на и без 
това крехката родна ико-
номика. 

Иначе предстоят ме-
сеци, в които ръстът на 
работещите ще дръпне 
малко нагоре и нивата 
на безработица ще бъдат 
потиснати. Причината е 
в сезонната заетост, коя-
то, както винаги, се отра-
зява леко благоприятно 
на пазара на труда.

Депресията на българската икономика продължава

Катя ТоДоровА

Държавната комисия 
за енергийно и водно ре-
гулиране (ДКЕВР) реши 
да отложи за 28 април 
вземането на решение по 
процедурите за отнемане 
на лицензите на трите 
електроразпределителни 
дружества ЧЕЗ, ЕВН и 
„Енерго-Про“.

На заседанието мина-
лия понеделник Нацио-
налната електрическа 
компания (НЕК) пред-
стави нови доказателства 
за нарушенията на трите 
ерепета. Според шефа 
на комисията Боян Боев 
редно е да бъде дадено 

време да се запознаят с 
тях и евентуално да пред-
ставят насрещни.

От НЕК припомниха, 
че задълженията на трите 
електроснабдителни дру-
жества са 347,6 млн. лв., 
от които: ЕВН България 
Електроснабдяване дъл-
жи 216,6 млн. лв.; ЧЕЗ 
Електро България - 67,3 
млн. лв., и „Енерго-Про“ 
- продажби - 63,7 млн. лв. 

Екатерина Истаткова, 
изпълнителен директор 
на НЕК, поиска трите 
дружества да престанат 

да прихващат суми от 
плащанията си на дър-
жавната фирма. 

Според Кремена Стоя-
нова от ЧЕЗ искането за 
отнемането на лиценза на 
дружеството е несъстоя-
телно, защото е платена 
фактура от близо 35 млн. 
лева дължими суми на 
НЕК. В същото време 
от държавната компания 
твърдят, че към тях не 
са постъпили никакви 
пари. Представителят на 
чуждата фирма подчерта, 
че ДКЕВР няма право да 

се намесва в търговски 
отношения и като такива 
определи отношенията 
между НЕК и ЧЕЗ. Тя 
припомни, че на ЧЕЗ е 
отказано и външно фи-
нансиране.

От „Енерго-Про“ за-
явиха, че ако не са били 

извършили прихващане-
то, дружеството е щяло 
да изпадне в рискова си-
туация и да бъде застра-
шено електроснабдяване-
то в Североизточна Бъл-
гария. От ерепето също 
твърдят, че решението 
за откриване на проце-

дурата за отнемане на 
лиценза трябва да бъде 
прекратено. 

„Дефицитът за ЕВН е 
бил 248,6 млн. лв. още 
през месец юни 2013 г., а 
държавата е предложила 
механизъм за компенси-
ране на ВЕИ произво-
дителите въз основа на 
това, че всички приходи 
и разходи се събират от 
НЕК. По този начин НЕК 
винаги е била отговорна 
да предложи размера на 
добавките, а ДКЕВР - от-
говорна за осигуряване 
на приходи в достатъчен 
размер“, каза регионал-
ният шеф на ЕВН-Бълга-
рия Йорг Золфелнер. По 
думите му, в последните 
2 години ДКЕВР не е ус-
пяла да вземе мерки за 
насърчаването на произ-
водството на зелена енер-
гия. Той добави, че са 
изпратили 105 писма до 
отговорните институции, 
но никоя от тях не се е 
ангажирала с мерки за 
решаването на проблема.

От комисията отложиха вземането на решение за 28 април

ИКОНОМИКА

В основата на проблема с де-
фицита на пари в енергетиката 
е бумът на зелените централи, 
който се случи през април-юни 
2012 г. Тогава за три месеца 
бяха пуснати близо 1000 ме-
гавата ВЕИ, колкото един от 
блоковете на АЕЦ-а. Голямото 
бързане стана, след като регу-
латорът оповести, че предстои 
сериозно намаление на цените 
за тока от екоизточници след 
1 юли 2012 г., а законът закова 
високите цени само на тези, 
присъединени преди това. Дру-
гата причина бе намерението 
да има нулеви години за включ-

ване на нови централи към 
мрежата.

В крайна сметка се оказа, че 
бумът на ВЕИ централите не 
е включен в цената на НЕК, а 
оттам и в крайната за потреби-
телите. Последва промяна на 
методиката от ДКЕВР, с което 
ерепетата бяха задължени да 
плащат произведената зелена 
енергия на тяхна територия, а 
после НЕК да им възстановява 
парите. Затъналата в дългове 
държавна компания не може да 
го прави и затова енергодруже-
ствата започнаха да си прихва-
щат сумите.

ДКЕВР отложи отнемането 
на лицензите

НЕК представи нови 
доказателства за нарушения

Основен виновник за проблема е зеленият ток

Преди 2 години България се сдоби ударно с около 1000 мегавата еко-
мощности за производство на ток
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Националният осигу-
рителен институт разши-
рява списъка с електрон-
ни услуги, достъпни през 
интернет страницата на 
институцията www.nssi.
bg, съобщиха от ведом-
ството.

От 7 април 2014 г. е 
активна нова администра-
тивна услуга, свързана 
с издаване на удостове-
рение на осигурител с 
прекратена дейност, кой-
то няма наети лица и не 
води или липсват разпла-
щателни ведомости и тру-
довоправни документи.

О с и г у р и т е л и т е  п о 
електронен път могат 
да подават заявление в 
териториалните поделе-
ния на НОИ за издава-

не на удостоверението 
от осигурителния архив. 
За изпращането на заяв-
лението се изисква ква-
лифициран електронен 
подпис (КЕП), или ЕГН/
ЛНЧ и Персонален иден-
тификационен код (ПИК) 
за физически лица, както 
и Идентификационен код 
на осигурителя (ИКО) за 
лицата с БУЛСТАТ/ЕИК.

Изготвените документи 
могат да бъдат получе-
ни в деловодството на 
избраното териториал-
но поделение на НОИ - 
на хартиен носител или 
върху преносими външни 
носители, по електронна 
поща, подписани със сер-
тифициран електронен 
подпис или на хартиен 

носител чрез пощенски 
куриерски служби на 
предварително посочен 
адрес.

Удостоверението, из-
дадено от териториални-
те поделения на НОИ, е 

задължително условие 
за вписване на обстоя-
телство по заличаване на 
осигурителя в търговския 
регистър.

Услугата е достъпна 
чрез интернет страни-
цата на НОИ, рубрика 
„Е-услуги“, раздел „Ад-
министративни услуги“, 

където е публикувана и 
инструкция, описваща 
условията за подаване и 
получаване на удостове-
рението.

Румъния има намере-
ние да премахне данъка 
върху печалбата, която 
компаниите реинвестират 
в страната. Освен това 
държавата ще намали ня-
кои други данъци, за да 
подпомогне създаването 
на нови работни места 
и за да подкрепи иконо-
мическия растеж. Това 
съобщи румънският фи-
нансов министър Йоана 
Петреску, цитирана от 
Reuters. Правителство-
то предвижда още нама-
ляване на ДДС на 19 от 
24%, но в случай че бю-
джетната рамка позволя-
ва това. Предвижда се и 
въвеждане на тристепен-

но облагане на доходите 
съответно с 8, 12 и 16 на 
сто, при положение че в 

момента в Румъния има 
плосък данък върху дохо-
дите от 16 процента.

Анализира се и въз-
можността за намаля-
ване на данък добавена 
стойност на 9 на сто на 
хранителните стоки. В 
момента с такава ставка 
се облагат хлябът и хлеб-
ните изделия. При по-
ложение че бюджетната 
рамка позволи, ще бъдат 
намалени с пет на сто и 
социалните осигуровки.

Петреску каза още, че 
правителството възнаме-
рява да „реконструира“ 
системата за предоста-
вяне на право за експло-
атиране на подземните 
богатства, като се стреми 
да не прави инвестиции-
те твърде скъпи.

За общините ще бъ-
дат отделени допъл-
нителни 100 млн. лв. 
Това обаче ще се случи 
догодина, съобщи ми-
нистърът на финансите 
Петър Чобанов, цити-
ран от БТА. По думи-
те му, тези средства ще 
бъдат разпределени за 
изравнителната субси-
дия, в която е включена 
издръжката на общин-
ските администрации, 
както и за субсидиране 
на капиталовите разхо-
ди, общинските пътища 
и снегопочистването.

Той уточни,  че 20 
млн. лв. от сумата ще 
бъ д е  ф о рм и р а н а  от 
собствените приходи на 
общините, а останалите 
80 млн. лв. - от държав-
ния бюджет.

С п о р е д  Ч о б а н о в 

предстои преразглеж-
дане на критериите и 
методиката при форми-
ране на средствата за 
субсидиране като част 
от цялостната реформа 
за децентрализация.

Чобанов призна, че 
все още междуфирмена-
та задлъжнялост е голя-

ма. По данни на Минис-
терството на финансите, 
реалистично събирае-
мите дългове са в раз-
мер на 1,6 млрд. лева. 
За да бъдат събрани, е 
изготвена програма за 
разсрочване на взема-
нията, отбеляза минис-
търът.

Ще има 100 милиона лева 
допълнително за общините

НОИ пусна нова е-услуга за осигурителите

Родните земеделски 
производители ще полу-
чат ваучери за отстъпка 
от 0,31 лева за литър 
гориво за сметка на на-
маления с 50% акциз. 
Раздаването на вауче-
рите ще бъде от 16 май 
до 20 юни, съобщиха 
от Министерството на 
земеделието.

В момента тече про-
цедурата по отпечатва-

нето на ваучерите. До 
края на февруари са по-
дадени 18 234 деклара-
ции за общо прогнозно 
количество от 270 мили-
она литра газьол. Помо-
щта ще е в размер на 84 
милиона лева.

В общинските служ-
би „Земеделие“ ферме-
рите трябва да пред-
ставят документ за са-
моличност и талон за 

регистрация по Наред-
ба № 3 за стопанската 
2013/2014 година, за да 
си получат ваучерите. 
Те се използват само и 
единствено за получава-
не на газьол и не се раз-
менят срещу пари. С тях 
земеделските произво-
дители могат да закупят 
гориво от бензиностан-
циите.

От началото на 2014 
година фермерите тряб-
ва да водят дневник по 
образец за изразходва-
ното количество гори-
во, в който да записват 
предприетите агротех-
нически действия по об-
работката на почвата, 
както и мероприятия, 
свързани с отглеждане-
то на животните. 

Фермерите с ваучери 
за по–евтино гориво

Работодатели с прекратена дейност 
могат да получат удостоверение 
от архива по eñmail

догодинА

Румъния сваля ДДС и маха данък печалба
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виктория ПоПовА

Съществуват безброй 
прекрасни идеи, които 
могат да допринесат за 
уюта и красотата във 
всяко едно кътче от ва-
шата къща за Великден. 
Празнично настроение 
можете да внесете, като 
декорирате стаите си с 
тематични мотиви, които 
може да изработите сами 
или да съчетаете с купе-
ни от магазините за су-
венири, обзавеждане или 
художествени материали.

Най-напред започнете 
от входната врата. Поста-
вете симпатичен венец, 
който да посреща гос-
тите ви с усмивка. Той 
може да бъде направен 
от свежи пролетни цветя, 
зелени клонки и пандел-
ки. Ако желаете, може да 
украсите и пощенската 
кутия, както и останала-
та част на вратата от въ-

трешната страна. За деко-
рация може да използвате 
пъстри яйца, зайчета и 
всякакви други символи, 
характерни за празника. 
Кошничките с живи рас-
тения и пиленцата също 
са много подходяща ук-
раса за верандата и гра-
дината. 

Що се отнася до инте-
риора, направете малко 

великденско кътче във 
всяко помещение. Обръ-
щайте внимание на де-
тайлите - това е най-до-
брият начин да избегне-
те натрупването и кича. 
Целта на великденската 
украса е да направи дома 
ви свеж и приветлив, да 
разведри обстановката 
и да повдигне настро-
ението ви за празника. 
Няма определен модел, 

който трябва да следвате. 
Просто използвайте въ-
ображението си, бъдете 
креативни и се заредете с 
положителни емоции. 

Не забравяйте шкафо-
вете, детската стая и вся-
ко друго място, готово 
да приюти и освежи об-
завеждането. С подходя-
щи и свежи декорации от 
различен материал може 
да постигнете истинско 
пролетно настроение.

Задължителният еле-
мент, който не може да 
пропуснете обаче, е праз-
ничната маса. Аранжи-

райте я според личните 
си предпочитания. Много 
ефектно е, когато избе-
рете цветова или идейна 
тема и подчините всичко 
на нея. Така определено 
бихте впечатлили гостите 
и близките у дома!

Използвайте  цвет -
ни съдове и поставки за 
яйцата, допълнете с те-
матични салфетки и по-
кривка. Не забравяйте да 
сложите букет с цветя, 
защото той допълва есте-
тиката на масата и внася 
пролетен нюанс в праз-
ничния ден!

Да посрещнем Великден с 
празнична украса в дома

ИНТЕРИОР
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Елеонора ГЕорГиЕвА 

На един от последни-
те незастроени парцели 
земя за жилищни нуж-
ди в град Тайпе - Тай-
ван, архитект, известен с 
особената си ековизия, е 
проектирал Agora Tower. 
Това е уникална сграда, 
която е символ на връзка-

та между градски жител 
и природа - информира 
Fasadi.info.

„Мисията“ на тази 
сграда с висока плът-
ност е да ограничи еко-
логичните дисбаланси 
на типичната презастро-
ена градска среда. Две-

те спираловидни кули 
на уникалната сграда са 
взаимствали формата си 
от структурата на ДНК, 
концептуално визирай-
ки градивните елементи 
на живота. Изпъкнали и 
вдлъбнати криви съста-
вляват кулите под фор-
мата на серпентина, зао-
биколена от буйна гора, 
пешеходен площад и вод-
на поляна. Централната 
ос осигурява достатъчно 
осветление и вентилация 
дори и в най-дълбоките 
нива на архитектурата, а 
именно паркинги и плув-

ни басейни.
Фотоволтаични клетки 

навсякъде, системи за 
филтриране на дъждов-
ната вода и фитопочист-
ване допълват красотата 
на озеленените тераси.

В и с о к и т е  б а л ко н и 
на сградата са засаде-
ни с овощни градини, 
биологични зеленчуко-
ви градини и зеленина в 
истинска хармония по-
между си. Реализирането 
на тази сграда е свиде-
телство за възможноста 
за хармонизирането на 
градска среда и природа.

ЕКСТЕРИОР

Agora Tower е зелен оазис в 
презастроената градска среда
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ира ивАНовА

На пръстите на едната 
ръка се броят манасти-
рите в полето у нас. На 
има-няма 30-ина киломе-
тра от Пловдив, по пътя 
за Първомай, има такава 
уникална света обител. 
Казва се „Света Неделя“, 
но е по-известен като 
Араповския манастир по 
някогашното име на най-
близкото село Арапово 
(сега Златовръх). Мана-
стирът в полето, извън 
зелените прегръдки на 
планината, привлича с 
неподправена атмосфе-
ра на истински духовно 
място, далеч от светската 
суета, която за жалост се 
е настанила в немалко от 
родните църкви и мана-
стири. 

Първото, което гости-
те на Араповския мана-
стир виждат, минавай-
ки под дъгата на тежка-

та му порта, е широк, 
поддържан зелен двор 
пред красива, характер-
на постройка с еркери 
и чардаци. Ансамбъл от 
по-малки сгради рамки-
рат двора. Във вътрешно-
то пространство между 
тях се извисява стройна 
четвъртита кула с тесни 
бойници и белоснежен 
еркерен трети етаж. Той 
се издига почти до бело-
каменната църква. В се-
верния ъгъл на дворното 
пространство е старият 
параклис, а до него има 
аязмо. 

Легендата носи как на 

една гъркиня се присъ-
нило, че ако точно тук 
изкопае кладенче, с блик-
налата вода ще излекува 
детето си.

Години по-късно се 
случило приказно краси-
вата ханъма на местния 
бей да ослепее. Стари 
хора му подсказали за 
аязмото. Той довел ха-
нъмата, която няколко 
пъти се мила с лековита-
та вода и прогледнала.

От благодарност Арап 
бей дарил парче земя до 
аязмото за храм. 

С градежа се заели 
родопските майстори от 

с. Югово. През 1859 г. 
построили църквата и 
сложили дата - да се знае 
кога е било. Баш май-
сторът сътворил олтар-
ния иконостас и четирите 
малки иконостаса. Кулата 
пък била изградена, за да 
пази църквата от върлу-
ващи из полето разбой-
ници. Георги Данчов -  
Зографина, и учителят 
му Алекси се заели със 
стенописите. През 1864 
г. по стените на храма, 
покрай обичайните еван-
гелски сюжети и сцени 
от житието на светица-
та, дала името си на ма-
настира - света Неделя, 
се появили образите на 
духовните първенци на 
старата българска държа-

ва - свети Иван Рилски, 
патриарсите, първоучи-
телите Кирил и Методий, 
цар Борис Покръстител. 
Една от чудодейните 
сили на Араповския ма-
настир е, че дава рожба 
на бездетни семейства. 
Затова хора от цялата 
страна, както и от съсед-
на Гърция, идват да се 
молят за дете пред икона-
та на Божията майка.

Араповският манастир 
е скътал в покоите си бо-
гата история - за Смесе-
ното училище, отворено 
тук за децата от околните 
селища, за училището 
за свещеници, за отци-
те, създали таен комитет 
и укривали Васил Лев-
ски, за опожаряването на 
манастира от турската 
войска при оттеглянето й 
под напора на руснаците, 
за страшното земетресе-

ние от 1928 година...
Араповският манастир 

е едно от духовните сре-
дища, в което човек може 
да намери уединение, да 
събере мислите си, да 
се зареди с вяра и да си 
тръгне по-добър. В наве-
черието на големи хрис-
тиянски празници турис-
ти и поклонници не про-
пускат вечерните служби 
и остават да нощуват под 
покрива му.

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

ПъТЕШЕСТВЕНИК

Манастир в полето с лековито аязмо 
дарява вяра на болни и бездетни
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Прочутото имение в 
Бевърли Хилс, където са 
заснети култовите ленти 
„Кръстникът“ и „Боди-
гард“, беше сложено на 
тезгяха. Цената на имо-
та също е култова - цели 
135 милиона долара. 
30-стайният палат на дон 
Корлеоне е разположен 
в близост до „Сънсет бу-
левард“. Той е сред най-
известните туристически 

атракции в Лос Андже-
лис. Построеният през 
1920 година комплекс 
става декор на десетки 
филмови продукции. 

Луксозната постройка 
е известна и с това, че тук 
медения си месец са пре-

карали Жаклин и Джон 
Кенеди след сватбата си 
в Нюпорт. В огромното 
имение са гостували зна-
менитости като принц 
Албер от Монако и пе-
вицата Риана, съобщава 
„Дейли мейл“. 

Настоящият собстве-
ник на имението Леонард 
Рос е купил къщата пре-
ди години за 2 милиона 

долара. Днес обаче той 
иска за комплекса 70 пъти 
повече с мотива, че това 
е уникална инвестиция и 
имението има и истори-
ческа стойност.

Имението е запазило 
оригиналния си интери-
ор, обзавеждане и архи-

тектура от времето, кога-
то там е сниман „Кръст-
никът“. При това собстве-
никът му е категоричен, 
че държи и в бъдеще да 
не се правят никакви про-
мени по огромното име-
ние, на което гледа като 
на паметник на културата.

Активните потреби-
тели на Twitter са по-
склонни да изневеряват, 
да прекъсват връзките си 
и да се развеждат, пише 
Yahoo News. Това е пока-
зало проучване, реализи-
рано от докторанта Ръсел 
Клейтън от Университета 
на Мисури. В изследва-
нето са участвали 581 
души на възраст между 

18 и 67 години. 
Резултатите сочат, че 

активните потребите-
ли на мрежата за микро 
блогове доста по-често 
изпадат в конфликтни си-
туации с романтичните 
си партньори. Данните 
съвпадат с изследване, 
проведено от Клейтън 
през миналата година, 
според което активните 

потребители на Facebook 
имат същите проблеми. 
Според автора личните 
връзки винаги се повли-
яват негативно от разсея-
ността или обсебеността 
на партньорите от нещо 
странично, но социални-
те медии имат особена 
роля в тези ситуации. 

Ограничаването на 
употребата на социални-

те мрежи е един от начи-
ните да се избегне пагуб-
ното им влияние върху 
личните връзки. Клейтън 
отбелязва, че би било ин-
тересно да се изследва 
и ефектът на специално 
разработените за двойки 
приложения, които поз-
воляват споделянето на 
профили, календари и 
съобщения. 

ШАРЕН СВЯТ

Британският актьор 
Питър Мейхю, който от 
близо 10 години е с аме-
риканско гражданство, 
се завръща като Чубака 
в „Междузвездни вой-
ни: Епизод VII“, съобщи 
Контактмюзик, позова-
вайки се на „Холивуд 
рипортър“. 

Високият 221 санти-
метра Мейхю се прочу, 
след като се превъплъ-
ти в образа на Чубака 
- верния другар на Хан 
Соло (Харисън Форд) в 
оригиналната трилогия 
„Междузвездни войни“. 
Образът на косматото 
ууки се превърна в един 
от най-разпознаваемите 
в историята на киното, 
припомня изданието. 
Според „Холивуд рипор-
тър“ сега Питър Мей-

хю отново се завръща 
в ролята, направила го 
известен. 

69-годишният актьор 
с внушителен ръст стра-
да от гигантизъм, пише 
БТА. През септември 
миналата година Мейхю 
се подложи на опера-
ция за подмяна на колен-
ните стави. Сега става 
ясно, че напредналата 
възраст и влошеното 
здраве няма да попречат 

на Мейхю отново да се 
превъплъти в образа на 
Чубака. 

Слуховете за завръ-
щането му в поредния 
епизод от междузвезд-
ното приключение плъз-
наха, след като актьорът 
отмени участието си в 
събирането на фенове 
в Тексас, планирано за 
края на май. Като причи-
на Питър Мейхю посочи 
„филмов ангажимент“. 

Атрактивен небесен спектакъл 
предстои през месец април, съобщават 
астрономи. Ще има едно пълно лунно 
затъмнение и едно пръстенообразно 
слънчево затъмнение. За съжаление 
обаче те няма да могат да се наблюда-
ват от територията на България. 

Пълното лунно затъмнение ще е на 
15 април, като максималната му фаза 
ще е през деня и затова от България 

няма как да се види. Пръстенообраз-
ното слънчево затъмнение пък ще е на 
29 април. То ще може да се наблюдава 
в южната част на Индийския океан и 
от цялата територия на Австралия и 
Индонезия. 

Пръстенообразните слънчеви за-
тъмнения са много красиви за наблю-
дения. Те се случват, когато видимият 
диск на Луната е малко по-малък от 
видимия диск на Слънцето и Луната 
не може напълно да закрие слънчевия 
диск, като по този начин не се вижда 
слънчевата корона, но се вижда слън-
цето като златен светещ пръстен на 
небето. 

Тази година ще има две слънчеви 
затъмнения, като второто е частично 
и ще бъде през месец октомври, но 
то също няма да може да се види от 
България.

Питър Мейхю се завръща 
в „Междузвездни войни“

Сегашният собственик купил имота 
преди години на 70 пъти поñниска цена

Активните в Twitter са по–склонни да кръшкат

Искат $135 милиона 
за палата на дон Корлеоне

Луната и Слънцето 
угасват през април ЧУБАКА

ЗАтЪМнение

стрАсти


