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Забрана за движение на теж-
котоварни автомобили през про-
хода „Шипка“ отново влезе в 
сила от миналата седмица. 

Тя ще продължи до 31 март 
2015 година, съобщават от 
Агенция „Пътна инфраструкту-

ра“ (АПИ).
Ограничението бе временно 

отменено заради аварийно-въз-
становителните работи на пътя 
през Прохода на републиката, 
припомнят от АПИ. След като 
движението по него вече е пус-

нато, тировете отново се спират. 
Става дума за моторни превоз-
ни средства, предназначени за 
превоз на товари с технически 
допустима максимална маса над 
12 тона, включително полуре-
маркета, уточняват от АПИ.

Синдикатите и рабо-
тодателските организа-
ции настояват темата за 
реиндустриализацията 
на страната да остане в 
дневния ред и на следва-
щото правителство. Това 
стана ясно по време на 
представяне на проек-
та „Възраждане на ин-
дустрията в България“ 
в сградата на КНСБ. 
Според лидера на КНСБ 
Пламен Димитров Бъл-
гария трябва навреме да 
се подготви за разпреде-
лението на 300 милиарда 
евро, обещани от новия 
председател на Европей-
ската комисия Жан-Клод 
Юнкер за съживяване на 
икономиката в ЕС. „Сред 
най-важните мерки за 
осъществяването на ре-

индустриализацията са 
осигуряването на полити-
ческа стабилност, пред-
видимост и прогнозируе-
мост на бизнес средата“, 
определи заме стник-
председателят на Българ-
ската стопанска камара 
Камен Колев. Участници-
те във форума „Възраж-
дане на индустрията в 
България“ категорично се 
обединиха около стано-
вището, че реиндустриа-
лизацията не значи пряко 
или косвено субсидиране 
на закъсали държавни 
компании или изкупуване 
на частни компании от 
държавата, за да бъдат 
оздравени. Според КНСБ 
подходящи за развитие са 
електроника и електро-
техника, металургия, хи-

мическа промишленост 
и пластмаси, фармация, 
химия, козметика, сел-
ско стопанство, туризъм, 
информационни, чисти 
и биотехнологии, транс-
порт и оборудване и хра-

нителна индустрия. Лип-
сата на кадри и скъсана-
та връзка между наука 
и бизнес бяха изтъкнати 
като едни от основните 
проблеми пред българ-
ската индустрия. Сред 

препоръките на синдика-
листи и работодатели към 
държавата бе да се дадат 
и по-големи възможности 
за участие на малките и 
средните предприятия в 
обществените поръчки.

ОТ СЕДмИцАТА

Бизнес и синдикати държат 
на реиндустриализацията

С 43 процента е на-
раснала  загубата  на 
Националната електри-
ческа компания (НЕК) 
за 2013 година. Това е 
записано в годишния 
финансов отчет на ком-
панията, който е качен 
в Търговския регистър. 

За миналата година 
загубата на компанията 
е достигнала 142,2 млн. 
лв. За сравнение през 
2012 г. загубата е била 

за малко под 100 хил. 
лева.

Като причини за вло-
шаването на финансово-
то й състояние са дъл-
госрочните договори за 
изкупуване на електрое-
нергия от американски-
те централи в района на 
мини „марица Изток“, 
както и увеличеното 
изкупуване на зелена 
енергия.

Дълговете на компа-

нията за ток от различ-
ните производителите 
са се удвоили през из-
теклата година и са дос-
тигнали 600 млн. лв. 
Същата тенденция се 
наблюдава и при взе-
манията. От 252 млн. 
лв. през 2012 г. те на-
растват на 517 млн. лв. 
В отчета се посочва, че 
основната част от тях са 
задължения на електро-
разпределителните дру-
жества към НЕК, които 
обаче те не признават.

Дългът на компания-
та към БЕХ е нараснал 
със 70 на сто до 723 
млн. лв. Общо дългове-
те на НЕК към края на 
2013 г. са 2,711 млрд. 
лв. - с 500 млн. лв. по-
вече спрямо година по-
рано.

55 километра железен път ще се ре-
монтират до края на годината, инфор-
мират от Национална компания „Же-
лезопътна инфраструктура“ (НКЖИ). 
Очаква се в тази дейност да бъдат вло-
жени над 44 млн. лв. Паралелно с това 
компанията предвижда и още близо 
70 километра така наречените „сред-
ни ремонти“, които са само частична 
рехабилитация на релсовия път. Това 
значително ще подобри състоянието 
на националната жп мрежа, смятат от 
НКЖИ. От спешен ремонт се нуждаят 

обаче и 10 тунела, като най-големият 
от тях е Козница по линията София-
Карлово, който е с дължина близо 6 
км. Още 20-ина съоръжения от жп 
мрежата се нуждаят от рехабилита-
ция, за което са нужни още 2,5 млн. 
лв. и затова работата по тях ще бъде 
разсрочена във времето. 4 млн. лв. са 
предвидени и за ремонти на гарите и 
пероните. Средствата ще стигнат за 
реновиране на 16 такива обекти. За ос-
таналите ще се чака финансиране през 
2015 година.

Загубата на НЕК нарасна 
с 43% за година

Ремонтират 16 гари и 55 км 
железен път

Спряха тировете през „Шипка“ 
до 31 март догодина
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Кабинетът отпусна на 
община Свиленград те-
рени за изграждане на 
пречиствателна станция. 
Имотите са с отпаднала 
нужда за Национална 
компания „Железопътна 
инфраструктура“. Те се 
намират в местността 
„Брантия“ край града и 
са с обща площ 1,2 де-
кара. С безвъзмездното 
прехвърляне на терените 
общинската администра-
ция получава възмож-
ност да реализира про-
екта си за изграждане на 
пречиствателна станция 
за отпадни води и до-
веждаща инфраструк-
тура. За изпълнението 
му има сключен договор 
за финансова помощ по 
Оперативна програма 
„Околна среда“. В имота 
влиза и прилежащият 
мост, който е изключи-
телно важен за община-

та. Той е необходим, за-
щото свързва идващите 
от десния бряг на река 
марица колектори.

Община Антоново 
пък получи собственост-
та върху стопанисвани 
до момента от минис-
терството на образова-
нието и науката 10 дву-
етажни сгради в с. Яс-
требино заедно с приле-
жащите им терени. Това 
решение ще позволи на 
местната власт да ремон-
тира сградите и да създа-
де условия за развитие 
на туризма в района.

Комплекс за социал-
ни услуги за възраст-
ни хора, както и нови 
социални услуги за из-
градените центрове за 
настаняване от семеен 
тип за деца и младежи 
с увреждания ще може 
да открие община Лу-
ковит в предоставените 
безвъзмездно от прави-
телството на местната 
власт имоти. Това са три 
терена от близо 35 дка, с 
построени в тях сграда, 
общежития и два ком-
плекса на ул. „Княз Бо-
рис І“ в града.

Европейската коми-
сия иска от България да 
направи допълнителни 
финансови корекции по 
договорите, сключени по 
„Околна среда“. Това е 
посочил Ширин Уилър, 
говорител на ЕК по въ-
просите на регионалната 
политика. “Видяхме, че 
у вас вече се прилагат ня-
какви коригиращи дейст-
вия, и ние приветстваме 
това, но ще трябва да се 

направят и допълнителни 
финансови корекции“, 
заяви тя.

Обявените до момента 
корекции са на стойност 
97 млн. лв. Те бяха на-
правени след проверки 
на 239 договора на обща 
стойност 556,44 млн. 

лв., сключени в периода 
2010-2013 г. Нарушения в 
процедурите на ЗОП бяха 
открити в 149 договора, 
а засегнати от свиване на 
парите са проекти в 87 
общини. Националното 
сдружение на общини-
те е изпратило писмо до 

председателя на Евро-
пейската комисия Жозе 
Барозу с молба за раз-
мразяване на плащанията 
по ОПОС. Отговорът на 

Брюксел е, че плащания-
та ще бъдат възстанове-
ни, без обаче да се анга-
жират със срокове.

междувременно ви-

цепремиерът Зинаида 
Златанова увери, че фи-
нансовата стабилност на 
страната не е заплашена 
заради спрените сред-
ства по оперативните 
програми. „Няма никак-
ва опасност за бюджета 
от гледна точка на евро-
пейските фондове“, каза 
Златанова. По отношение 
на „Околна среда“ вице-
премиерът заяви, че има 
голям напредък по от-
страняване на слабостите 
в системата. Златанова 
очаква отблокиране на 
плащанията по програма-
та до края на юли.

Строителите от „Авто-
магистрали - Черно море“ 
АД са заявили готов-
ност за стачни действия 

до пълното издължаване 
на заработените от тях 
суми. миналата седмица 
те спряха движението на 

пътен възел Белокопито-
во на Ам „Хемус“, като 
настояха за пореден ден 
да им бъдат изплатени 
работните заплати за май 
и юни.

миналат а  с едмица 
Пътната агенция преведе 
над 500 хил. лева на дру-
жеството. Парите са за 
изплащане на неотложни 
задължения, които фир-
мата е натрупала към сво-

ите служители.
Протестът на работ-

ниците от строителната 
фирма започна в Шумен 
на 7 юли заради неиз-
платени заплати и невъз-
можност дружеството да 
продължи работа. Тогава 
те предупредиха, че ако 
мирният протест не даде 
резултат, ще затворят Ам 
„Хемус“ и други важни 
пътни артерии в страната.

ОТ СЕДмИцАТА

ЕК иска от България финансови 
корекции по „Околна среда“

Виктория ПОПОВА

Националният съвет 
за тристранно сътрудни-
чество (НСТС) подкре-
пи единодушно проект 
на методиката за фор-
миране размера на такса 
смет, която няма да за-
виси от данъчната оцен-
ка на съответния имот.

методиката  ще се 
прилага от 2015 г. Тя 
е изготвена от минис-
терството на финансите 
съвместно с работода-
телските организации 
и Националното сдру-
жение на общините в 
България.

При определянето на 
таксата общинските съ-
вети ще могат да полз-
ват три основи, които да 
прилагат комбинирано, 
в зависимост от специ-
фиките на общинските 
райони. Това са инди-
видуалното измерване 
на битовите отпадъци 
в имота, използване на 
броя и вместимостта 
на необходимите за от-
падъците съдове като 
база или да определят 

таксата спрямо броя на 
ползвателите на услуги 
в имота.

Заместник-министъ-
рът на финансите Люд-
мила Петкова представи 
и проекта на закон за 
изменение и допълне-
ние на Закона за мест-
ните данъци и такси, 
който развива принци-
па, залегнал в методи-
ката, а именно - „замър-
сителят плаща“. По ду-
мите на й, той ще бъде 
стимул както за нама-
ляване на отпадъците, 
така и за разделното съ-
биране. 

С методиката таксата 
става двукомпонентна 
- за битови отпадъци и 
такса за поддържане на 
чистотата на публични-

те места. целта е да се 
създаде по-голяма яс-
нота какви средства за 
какви дейности се дават, 
посочи заместник-ми-
нистърът на финансите.

Подкрепа за норма-
тивните промени изра-
зиха и представителите 
на работодателските ор-
ганизации и синдика-
тите. Те подчертаха, че 
формирането на такса 
смет на принципа „за-
мърсителят плаща“ въ-
вежда справедливост, 
насърчава формирането 
на по-малко отпадъци 
и е стимул за изсвет-
ляване на бизнеса, тъй 
като ще отпадне една от 
причините за укриване 
на дълготрайни матери-
ални активи.

Одобриха новата методика за 
изчисляване на такса смет Правителството отпусна 

терен за изграждане на 
пречиствателна станция

Очакваме отблокиране на плащанията по 
програмата до края на юли

Строителите на АМ „Хемус“ 
готови за нов протест
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Смятам, че така пред-
ложеното райониране 
няма да донесе ползи 
на туризма. мисля, че 
трябва да има райони, 
но по-малко, сега е мно-
го раздробено.

Не може на всеки от 
тези райони приоритет 
да е туризмът. На ня-
кои примерно може да е 

приоритет селското сто-
панство, което се ползва 
от туризма, както навре-
мето го наричахме „тил 

на туризма“. Освен това 
районирането ще доведе 
до още повече админи-
страция и бюрокрация.

Ирина ГЕНОВА

Концепцията за турис-
тическо райониране на 
България сблъска различ-
ните мнения на заетите 
в туристическия бранш. 
министерството на ико-
номиката и енергетиката 
(мИЕ) обяви обществена 
поръчка за концепцията 
с финален срок 1 август 
2014 г. Дотогава продъл-

жават дискусиите сред 
представители на туристи-
ческия, ресторантьорския 
и хотелиерския сектор. 
Според повечето от анга-
жираните с този бизнес 
с новото райониране те-
риторията на страната се 
раздробява и ще се утежни 
административният апарат 
и увеличи бюрокрацията. 

Концепцията предвиж-
да районите да са 9 на 
брой. За всеки от тях се 

предлага основна и раз-
ширена специализация. 
Основната специализа-
ция е комбинация от два 
вида туризъм, които в съ-
четание определят уни-

калността на района. Раз-
ширената специализация 
включва освен основните 
и до 4 допълващи вида 
туризъм. 

От туристическото ра-

йониране на България има 
и ползи, и вероятни вре-
ди, смята Иван Иванов, 
председател на Бургаската 
регионална туристическа 
камара. Кои са ползите 

според него? На първо 
място България ще се рек-
ламира, като всеки район 
се експонира като дести-
нация. Например цяло-
то Южно Черноморско 
крайбрежие - от Обзор до 
Резово. 

На второ място ще се 
направят маркетингови 
проучвания за качеството 
на този продукт, който се 
предлага. 

На трето място - всеки 
туристически район ще 
има свое управление, ще 
се ръководи от изпълни-
телен директор и в него 
ще членуват общините. 
Неправителствените ор-
ганизации, туроператори-

Поздравления на ав-
торите за това, че Бъл-
гарското Черноморско 
крайбрежие е разделено 
на два района - Северно 
и Южно. Но професори, 
доценти предлагат да 
има един район за цяло-
то крайбрежие с център 
Бургас. мотивите им 
са, че легловата база е 
на Южното Черномо-
рие и то е много повече 
рекламирано, търсено 
и познато на туристите 
от Европа и ОНД. Са-
мата инфраструктура 
насочва на юг. Чартър-
ните полети доминират 
на летище Бургас. Но 
не бива да има излиш-
ни търкания. морският 
туризъм привлича най-

много туристи и това 
дава възможност да се 
създадат два района - 
Северно и Южно Чер-
номорско крайбрежие. 
Според мен изкуствено 

е отделен район Розо-
ва долина. Там има два 
малки града - единият 
с население 30 хиляди, 
а другият - с 45 хиляди 
жители.

ТЕмАТА

Интервю по темата на стр. 14

Иван Иванов, Бургаска регионална туристическа камара:

Малина Стратиева, член на УС на Бизнес асоциация Слънчев бряг:

Туроператори алармират за риск от 
лобизъм при районирането на страната

САНИРАЙТЕ С
TONDACH®

лесно;

ефективно;

дълготрайно;

сигурно;

www.tondach.bg
E-mail: office@tondach.bg

Добре е, че Черноморието 
е разделено на две

Не за всяка община секторът е приоритет

Новото деление ще утежни 
административния апарат и ще увеличи 
бюрокрацията, предупреждават от бранша

 район Дунав, с център Русе
 район Стара планина, с център 

Велико Търново
 район Розова долина, с център 

Казанлък
 район Тракия, с център Пловдив
 район Родопи, с център Смолян

 район Рила-Пирин, с център 
Благоевград
 район София, с център София
 район Северно Черноморие, с 

център Варна
 район Южно Черноморие, с цен-

тър Бургас

ТурисТически райони
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те, туристическите агенти, 
транспортните фирми, хо-
телиерите - съгласно зако-
на доброволно ще участ-
ват, както това е в редица 
страни със силно развита 

икономика, обясни Иван 
Иванов.

„Притесненията ми са, 
че могат да се развият ло-
бистки интереси, да се съз-
даде бюрокрация. В ръко-

водството на самия район 
трябва да бъдат избрани 
най-добрите кадри в тури-
зма, но аз се съмнявам, че 
това ще стане“, коментира 
Иванов.

България според про-
екта за национална кон-
цепция за туристическо 
райониране е разделена 
на девет района и Благо-
евград е център на еди-
ния от тях - Рила-Пирин. 
Аз разсъждавам като 
туроператор и от глед-
на точка на практиката 
смятам, че не може да 
се прави деление на раз-
личните видове туризъм, 
които да се развиват в 
отделните райони, при 
тази малка държава с 
територия, която може 
да се обходи за един ден. 
Туризмът освен цел на 
пътуването включва и 
едни основни услуги - 
настаняване, транспорт, 
изхранване. Оттам ната-
тък останалото е насоче-
ност - културен туризъм, 
поклоннически, винен 
или някакъв друг вид ту-
ризъм. Те са пряко свър-
зани с даден регион. 

По време на обсъжда-
нето за туристическото 
райониране на България 
обаче ме смути това, че 
една административ-
на единица, каквато е 
Кюстендилска област 
например, се разделя на 
две части, които минават 

към два туристически 
района. Не виждам ло-
гика. Не мога да разбе-
ра също защо се губят 
толкова време и пари, 
за да се направи и една 
нова администрация за 
управление на туризма 
в съответния район. Не-
логично е. Всички тези, 

които ще бъдат назначе-
ни от държавата, трябва 
да имат някакъв бюджет. 
На човека, който ще от-
говаря за даден регион, 
ще му трябва и офис, и 
транспорт, ще поиска 
и секретарка, ще има 
разходи за администра-
тивни нужди. В Закона 
за туризма е залегнало 
таксите за туристическа 
дейност да са в отделна 

сметка, но това не се 
спазва. Спешно трябва 
да се задвижи въпросът 
с туристическата рекла-
ма. Трябва да върви на 
всички нива - национал-
но, регионално, градско, 
селско. Естествено, и 
инфраструктурата тряб-
ва да се оправи, макар 

че понякога и пътува-
нето с каруца е запом-
нящо се пътешествие. 
Но най-важно е парите, 
които влизат в хазната 
от туризма, да се връщат 
в бранша и да служат за 
неговото развитие. И ако 
се създава някаква нова 
администрация по райо-
ни, тя да не е „куха“, а 
да е изградена от специ-
алисти.

По начина, по който са уредени ту-
ристическите райони, много силно се 
раздробява туристическият продукт, и 
то в условията на глобализация. Това 
го прави неконкурентен. Преди 20 
години би било добра мярка. В днеш-
но време в света има организации за 
маркетинг на дестинацията, които съз-
дават интегриран туристически про-
дукт. Те са търговски дружества, не са 
райони, могат да бъдат и транснаци-
онални, т.е. да обхващат значителни 
територии. Това са организации, които 
се създават с цел маркетинг и реклама 
на определени територии. Българският 

туристически продукт е на малка те-
ритория. Една организация може да го 
обхване. 

ТЕмАТА

Здравка Чимева, туроператор в Благоевград:

Румен Драганов, директор на Института за 
анализи и оценки в туризма:

Туроператори алармират за риск от 
лобизъм при районирането на страната

Три вълни на телевизионна ре-
кламна кампания ще бъдат излъ-
чени по европейски телевизионни 
канали. Билбордове в Германия, 
Варшава и москва пък ще промо-
тират българския туризъм. Това 
са част от проектите и дейности-
те, предвидени в най-актуалните 
рекламни кампании за България 
на чуждите пазари. За да повиши 
информираността за туристи-
ческия продукт у нас, действа 
проект за интегрирани комуни-
кационни кампании за страната 
на целеви пазари. Общата му 
стойност е над 7,2 млн. лева. В 
Германия например се залага 
на мащабна онлайн презента-
ция. Предвидени са е-бюлетини, 

информация и банери в поне 3 
водещи немски сайта за туризъм, 
като достигнатата аудитория ще е 
15 000 души. Над 50% от реклам-
ните клипове ще бъдат излъчвани 
в праймтайм по национални ТВ 
канали. В Русия пък имаме над 
90 статии, 45 рекламни карета за 
България в поне 9 туристически 
издания. 20 билборда за страната 
ще красят метрото в москва и 
Санкт Петербург, а други 10 ще 
бъдат поставени из цялата руска 
столица. Още 50 билборда ще 
информират жителите на Полша 
за българския туризъм. Те ще са 
поставени във Варшава, Познан, 
Вроцлав и Краков, като се оч-
аква да достигнат аудитория от 

500 000 души. Над 220 клипа за 
България ще бъдат въртени по 
националните тв програми в Ру-
мъния. В Украйна рекламираме 
българските плажове и курорти 
с 200 излъчвания по национален 
телевизионен канал и 20 реклам-
ни карета и публикации в печатни 
издания. Други 200 клипа ще се 
пускат по програмите в Швеция. 
С още 3,1 млн. лева ще се стиму-
лира вътрешният туризъм. Пред-
вижда се създаването на редица 
рекламни клипове, кратки филми, 
репортажи и рубрики, които да се 
излъчват по националните канали 
в страната. Включени са и учас-
тия в 15 туристически борси и 
изложения.

Идеята за туристи-
ческо райониране не 
е наша. Има я в доста 

страни и най-близък 
пример са съседите ни 
от Гърция. Там разде-

лянето на специфич-
ни като туристически 
продукт области рабо-
ти дори в условията на 
криза, каквато страната 
продължава да изпитва. 
Гърция излиза на меж-
дународния туристиче-
ски пазар презентирай-
ки не даден курорт, а 

районите си. Смисълът 
на това райониране е 
да се даде тласък и на 
по-малките и не толко-
ва атрактивни общини. 
Защото, ако имаш море 
или планина в региона, 
е лесно, туристите сами 
идват. Затова смятам, че 
има смисъл да се дис-

кутира темата. Най-мал-
ко за да се разбере,че 
това е шанс държавата 
да може да финансира 
туристическия бранш. 
Сега за реклама, про-
е к т и ,  п р е з е н т а ц и и , 
участия на туристиче-
ски борси пари се дават 
трудно. Търси се зако-
новата форма, защото 
държавата няма право 
да субсидира браншо-

ви структури. Ако влезе 
в сила туристическото 
райониране с неговите 
структури, това вече ще 
е улеснено. Но не съм 
оптимист, че идеята ще 
стане факт много скоро. 
Предстоят предсрочните 
избори наесен, зависи 
какво ще е новото пра-
вителство и как ще пог-
ледне на проблемите на 
туристическия сектор.

Благой Рагин, председател на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА):

Водещи европейски канали 
излъчват видеоклипове за България

Гръцкият модел е добър и за нас

Спешно да се задвижи 
рекламата на всички нива

Раздробява се 
маркетинговият продукт

 Машинно полагане на мазилка и замазка; шпакловка; 
боядисване; монтаж на окачени тавани; предстенни обшивки и 
преградни стени от гипсокартон; поставяне на фаянс, теракота, 
гранитогрес; външни и вътрешни хидроизолационни системи; 
саниране на фасади; топлоизолационни системи

w w w . a b o s s . b g

Метаморфозата
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Разговаря 
Виктория ПОПОВА

- Арх. Киряков, как 
се отразяват на строи-
телния бранш трусове-
те в страната, които се 
случват през последни-
те месеци - банковите 
проблеми, спирането 
на средства по европей-
ски програми и т.н.?

 - Изострянето на по-
литическата обстановка 
засега стопира очерта-
ващата се тенденция на 
раздвижване в строител-
ния бранш. Всички дъл-
госрочни планове се от-
лагат за времето след из-
вънредните избори. До-
пълнителен стрес сред 
инвеститорите създават 
както банковите кризи, 
така и турболенциите по 
трасето на европейски-
те програми. Но както 
винаги, всяка негативна 
тенденция има и обра-
тна страна - в последни-
те месеци, вероятно във 
връзка с банковите про-
блеми, е отчетен растеж 
в продажбите на недви-
жими имоти - над 15% 
в Стара Загора, което се 
надяваме да даде начало 
на нов цикъл в инвести-
ционния процес.

-  От  дост а  време 
КАБ настоява за зако-
нови промени в сфера-
та на проектирането и 
строителството, прави 
ли се нещо в тази по-
сока?

- Вече повече от годи-
на действа работна гру-
па на КСБ и КАБ под 
ръководството на арх. 
Борислав Борисов, коя-
то предлага текстове за 
нови три закона, които 
да заменят стария ЗУТ, 
съответно Закон за тери-
ториалното устройство, 
Закон за градоустрой-
ството и Строителен 
закон. Обсъждането на 
първите два е започнало 
и очакванията са с тези 
нови законови текстове 
да се даде решение на 
всички проблеми в ин-
вестиционния и строи-
телния процес.

- Какви са конкрет-
ните ви искания и про-
блеми?

- Всички проблеми на 
строителното законода-
телство са широко об-
съждани, но тук аз ще 
се спра на три от тях. 

Първо -  бърза смяна 
на принципа на изда-
ване на разрешенията 
за строеж. В момента 
поради неслучайни не-
съвършенства на ЗУТ 
главният архитект на 
съответната община е 
еднолично отговорен за 
законосъобразността на 
всеки проект, независи-
мо от начина му на одо-
бряване. Това го прави 
универсален виновник 
за всички контролиращи 
инстанции, но наред с 
това му дава монопол-
но положение на пазара 
на проекти, ако намери 
начин да присъства на 
него. Тази изключително 
нужна промяна ще от-
прищи инвестиционния 
процес и наред с това 
ще постави главните ар-
хитекти в нормална кон-
курентна среда. Второто 
нещо, за което се борим, 
е завръщането на проек-
тантите - инженери и ар-
хитекти на строителната 
площадка. В момента ав-
торите на проекти са из-
тласкани от независимия 
надзор на строителната 
площадка, което е напъл-
но неприемливо за нас. 
Практиката на задължи-
телния по закон консул-
тант е напълно непозна-

та в ЕС (с изключение на 
Франция). Време е този 
български експеримент 
да се прекрати с възста-
новяване на практиката 
на авторския надзор на 
обекта, защото никой не 
познава по-добре проек-
та, който се изпълнява, 
от неговия автор. И тре-
то, настояваме за широко 
участие на членовете на 
КАБ в съставянето на 
програмите за проекти-
ране на всички нива, в 
оценката на проектните 
продукти, в експертните 
съвети на всички нива.

- Достатъчни ли са 
промените, които са за-
ложени в новия ЗУТ?

- Това е шестдесетата 
поправка на ЗУТ от вре-
мето, когато е създаден, 
и това говори достатъч-
но за качествата му - ме-
ханичен сбор от проти-
воречиви текстове, съз-
давани през годините без 
ясна философия и цели, 
податлив на тълкуване. 
Последните поправки 
са стъпки в правилна 
посока, но абсолютно 
недостатъчни - няколко 

промени в сроковете на 
обжалване и обхвата на 
уведомяване, срокове в 
съгласуване от НИНКН 
и задължителен авторски 
надзор.

- Удовлетворени ли 
сте от корекциите в За-
кона за обществените 
поръчки и какви други 
промени са необходи-
ми, за да стане работа-
та ви по-ефективна?

- Преди всичко тук 
трябва да се изтъкне 
дългогодишната рабо-
та, която свърши арх. 
Владимир милков като 
представител на КАБ в 
Архитектурния съвет 
на Европа. Той успя да 
обясни както на между-
народната колегия, така 
и на висшата българска 
администрация, че опре-
делянето на изпълнител 
по показател най-ниска 
цена е абсурдно по отно-
шение на архитектурен 
продукт, още повече че 
този продукт още не е 
създаден. Сега вече това 
е изрично написано в 
новите текстове на ЗОБ, 
като приоритет е даден 
на архитектурния кон-
курс. В новия ЗОБ най-
съществени са именно 
тези промени, които са 
ни вълнували най-силно 
през годините. А имен-
но: участието на експер-
ти на КАБ във всички 
фази на подготовка и 
реализиране на общест-
вената поръчка; отхвър-
ляне на определянето на 
изпълнител по най-ниска 
цена, когато се касае за 
проектиране и въвежда-
не на практиката на ар-

хитектурните конкурси. 
Разбира се, трябва да е 
ясно, че за налагане на 
архитектурните конкур-
си като масова практика 
е нужно усилие и натиск 
от страна на КАБ и САБ 
с цел всички възложите-
ли да бъдат убедени, че 
това е правилният начин 
за определяне на проек-
тант.

- Какви са нагласи-
те на законодателите 
и положително ли са 
настроени към подобни 
изменения?

- Нагласите се проме-
нят с годините, но ние 
не бива да разчитаме на 
това. КАБ трябва да на-
мери начин да лобира 
в законодателния орган 
и това може да стане, 
като всички структури 
в страната работят ак-
тивно със съответните 
народни представители, 
без значение от тяхната 
политическа ориентация. 
много добре би било, 
ако колегията успее от-
ново, както в момента, 
да има архитект в ми-
нистерския съвет. Тук 
трябва да отбележим, че 
макар и да не разполага 
вече с времеви ресурс, 
министър Данов свърши 
много работа и показа 
изключителни качества 
и правилно разбиране на 
проблемите на профе-
сията.

- Ако трябва да на-
правим сравнение с ев-
ропейския опит в зако-
нодателно отношение, 
коя е държавата, в коя-
то нормативно най-до-
бре са уредени нещата 

и бихме могли да по-
черпим опит?

- На една от срещите 
с арх. Иван Данов в ка-
чеството му на министър 
на мИП той декларира 
желанието си да прило-
жи директно германско-
то строително законода-
телство, което не е про-
меняно от 1948 година и 
действа безпроблемно. 
мисля, че наистина това 
е начинът за правилната 
промяна в българските 
строителни закони.

-  Как  според  Вас 
може да се сложи край 
на безотговорното и не-
котролируемо строи-
телство у нас?

- Според мен първо 

трябва да се усъвър-
шенства законодател-
ството по  по сока  на 
пряко адресиране на от-
говорностите, а не раз-
миването им между без-
брой инстанции, и след 
това налагане на добрите 
практики чрез прилагане 
на сериозни санкции.

-  Кои са  важните 
проекти, по които се 
работи към момента в 
Стара Загора?

- Община Стара Заго-
ра работи много активно 
по голям брой програми 
и има много интересни 
проекти в различна фаза 
на подготовка. Започва 
изпълнението на про-
екта за младежки цен-

тър и благоустрояването 
на вътрешноквартални 
пространства. В ход е 
проектирането на рекон-
струкция и благоустроя-
ване на няколко големи 
старозагорски квартала, 
саниране и реконструк-
ция на СОУ „Железник“, 
Природоматематическа-
та гимназия, главната 
пешеходна зона на Ста-
ра Загора също ще бъде 
реконструирана. В ход 
е и процедура за рекон-
струкцията на бившите 
артилерийски казарми 
в обществен парк, ще 
бъдат обновени и всички 
действащи градски пар-
кове на Стара Загора, в 
това число и парк „Аяз-
мото“, който е паметник 
с национално значение.

- Разреши ли се про-
блемът с паркирането 
и добре ли си взаимо-
действате с общинска-
та администрация?

- Проблемът с парки-
рането се решава посте-
пенно с организиране на 
еднопосочно движение 
в централните градски 
части и определяне на 
повече паркоместа. Об-
мислят се и възможности 
за организиране на мно-
гоетажни паркинги на 
ключови места в града. 
Разбирането и взаимо-
действието между КАБ 
и общинската админи-
страция са на безпреце-
дентно високо ниво и ос-
новната заслуга за това 
е на кмета г-н Живко 
Тодоров, който вижда в 
архитектурната колегия 
на града своя най-естест-
вен партньор и съюзник 
в общото ни желание да 
подобряваме непрекъс-
нато градската стреда.

- Дава ли се доста-
тъчно шанс и възмож-
ности на младите архи-
текти да работят и да 
се реализират у нас?

- С налагане на архи-
тектурните конкурски 
ще отпаднат абсурдните 
изисквания за доказване 
на опит, финансови обо-
роти и други в практи-
ката на процедурите по 
ЗОП, което според мен 
ще даде шанс на талант-
ливите млади архитекти 
да покажат своите въз-
можности. Наред с това 
неотменимо задължение 
на КАБ и лидерите в на-
шата професия е да да-
ват шанс и да налагат 
младите архитекти.

Определянето на изпълнител 
по показател най-ниска цена 
е абсурдно по отношение 
на архитектурен продукт, 
който още не е създаден

Настояваме за завръщане 
на проектантите - 
инженери и архитекти на 
строителната площадка

Арх. Петър Киряков, председател на Съвета на Регионалната колегия на Камарата на архитектите в България - Стара Загора: 

Арх. Петър Ки-
ряков е завършил 
ВИАС - София 
през 1980 г. Има 
специализация в 
Школата за ви-
соко архитектур-
но майсторство 
към САБ София. 
Председател е на 
Съвета на Регио-
налната колегия 
на Камарата на 
архитектите в 
България (КАБ) 
- Стара Загора. 
Член е на Съюза 
на архитектите 
в България (САБ), 
асоцииран член е 
на AIA. Два пъти 
е печелил приза 
„Архитект на го-
дината“ - за 1996 
и за 2009 г. Мно-
гократно е номи-
ниран и награж-
даван в конкурса 
„Сграда на годи-
ната“.

Промените в ЗУТ са механичен сбор от 
текстове без ясна философия и цели
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Все по-голям интерес 
към закупуване на втори 
дом с цел инвестиции 
през последните месеци, 
отчитат от агенциите за 
недвижими имоти. Тър-
сят се жилища главно 
във ваканционни селища 
край морето или в плани-
ната с идеята после да се 
отдават под наем. Сред-
ната цена на ден е около 
50 евро.

20% от сделките, ко-
ито се случват на пазара 
към момента, са с цел 

инвестиция, а не само за 
живеене, каквато практи-
ка съществуваше преди 
време, отбелязват спе-
циалистите. Основните 
предпочитания на купу-
вачите са ориентирани 
към жилища, които се 
намират на добри лока-
ции и са с удобна транс-
портна връзка. В голе-
мите градове основно 
се търсят имоти в цен-
тралните части. Сред 
н а й - п р ед п оч и т а н и т е 
квартали в столицата са 

„младост“, „Надежда“, 
Люлин“.

Сделките при закупу-
ване на жилища през ми-
налия месец в столицата 
и големите градове са 
скочили с 15%. Най-тър-
сени са апартаментите 
около 70 квадрата. Купу-
ват се и доста тристай-
ни жилища. Ръстът при 
тях е толкова голям, че 
сделките им вече са дос-
тигнали равнището на 
продажбата на двустайни 
апартаменти. 

ИмОТИ

Общо над 200 дка 
парцели на Българското 
Черноморие притежава 
бившият държавен гла-
ва на Украйна Виктор 

Янукович. Земите, на 
които е собственик, са в 
Слънчев бряг, Ахтопол 
и Лозенец. Площите все 
още не са застроени. 

Янукович се е сдобил 
с имотите в България 
през 2008 година, две 
години преди да стане 
президент. 

Според брокери най-
престижното място за 
живеене сред чужде-

нците в момента е Све-
ти Влас. През послед-
ните години с имоти там 
са се уредили едни от 
най-популярните руски 
звезди и телевизионни 
продуценти.

Сред тези, които са 
признали открито, че 
имат апартаменти в 
България, са руският 
актьор михаил Бояр-
ски, който притежава 
двуетажна къща бли-
зо до Бургас, певецът 
Филип Киркоров с 14 
апартамента в комплекс 
от затворен тип в Равда, 
колегата му Олег Газма-
нов, вокалист на група 
„Ескадрон“, който има 
собствен апартамент 

до Каварна. Анатолий 
Кашпировски, известен 
със сеансите, които пра-
ви на живо по телеви-
зията, също си е купил 
къща в Равда. Имот там 
има и хореографът Бо-
рис моисеев.

След 22-годишна съ-
дебна сага община Плов-
див приключи делбата на 
един от емблематичните 
магазини в центъра на 
града - Детмаг „Снежан-
ка“. 40% от обекта, об-
разец на соцтърговията, 
остават притежание на 
частните собственици, 
а общината официално 
влиза във владение на 
1200 кв. м от многоетаж-
ната сграда на Главната. 
Обектът е разделен в ре-
ални части, като е изгра-
дено ново стълбище за 
останалите собственици. 

„Делбата завърши със 
споразумение между об-

щината и 37 физически 
лица от 4 континента“, 
поясни сложността на 

казуса кметът на Плов-
див инж. Иван Тотев. 
„Водим разговори за от-
даване под наем на обек-

та, който е на двете нива 
на магазина, и вече има 
заявен интерес от тър-

говци, коментира той. 
Готов е и проектът за фа-
садата на магазина, която 
ще бъде от стъкло.

Янукович и известни 
руснаци с парцели на 
Българското Черноморие

Швейцарски инвеститор започ-
ва да строи туристически град 
в Хърватия. Срещу 60 милиона 
евро той е закупил земя в мест-
ността Заблаче край адриатиче-
ското пристанище Шибеник, къ-
дето ще е новото селище. Готов е 
да вложи над 1,5 милиарда евро в 
проект, който изцяло ще промени 

облика на хърватския туризъм. 
Новият град е проектиран за око-
ло 2500 души население, в него 
ще има всичко необходимо - от 
многозвездни хотелие, луксозни 
вили и пристанища за яхти до 
здравни заведения и паркове, 
съобразени с най-високите еколо-
гични норми. Швейцарците очак-

ват да бъде довършен подробният 
устройствен план, за да започнат 
същинското строителство. Об-
щинските власти в Шибеник са 
подкрепили проекта, като очак-
ват да се разкрият стотици нови 
работни места и приходи от да-
нъци, измерващи се с милиони 
куни.

Все повече жилища се купуват 
като инвестиция 

Община Пловдив и 37 частници 
ще стопанисват Детмаг

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Швейцарци строят туристически град 
в Хърватия
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Дубай, известен със 
своята 828-метрова кула 
Бурж Халифа, планира 
да постави нов рекорд с 
най-големия в света тър-
говски център - „Mall of 
the World“.

„Искаме да превърнем 
Обединените арабски 
емирства в целогодишна 

туристическа дестина-
ция“, обясни в комюнике 
емирът на Дубай шейх 
мохамед бин Рашид ал 
мактум. Емирството вече 
има един от най-големи-
те търговски центрове - 
„Дубай мол“.

Новото място за шо-
пинг и забавления ще се 

казва „мол ъв дъ уърлд“. 
Комплексът е замислен 
като малък град с търгов-
ски улици, които ще бъдат 
покрити заради жегата. 
молът ще се простира на 
площ 743 000 квадратни 

метра, а температурата 
по улиците ще се контро-
лира, уточни дубайското 
правителство. В компле-
кса ще бъде изграден най-
големият парк с атракции, 
културен квартал с кина 

и театри. Предвидено е 
също строителство на 100 
хотела и жилищни сгради 
с общо 20 000 стаи. 7-ки-
лометровите променади, 
които ще свързват сгра-
дите, ще бъдат открити 

Виктория ПОПОВА

Градският площад в 
Шабла ще бъде рекон-
струиран, като в най-
скоро време стартират 
строително-монтажните 
работи. Вече е подписан 
договорът за отпускане 
на безвъзмездна финан-
сова помощ по проект 
„Реконструкция и есте-
тизация на централния 
градски площад и окол-
ното пространство на 
Шабла“. Той е спечелен 
по Програма за развитие 
на селските райони и е 
на стойност 1 500 000 
лева. 

Проектът предвижда 
функционалното под-
реждане и насищане със 

съдържание на прос-
транството, подмяна на 
настилките и вертикал-
на планировка, смяна 
на уличните осветител-
ни тела, изграждане на 
парково осветление и 
изграждане на подобек-
ти. Ще бъде подменена 
инфраструктурата под 
земята и ще се изгра-
дят резервни подземни 
трасета. Предвижда се 
обзавеждане и оборуд-
ване на пространството. 
Проектът включва още 
оформяне на откритата 
площ пред паметника на 
площада, форум, декора-
тивен фонтан, перголна 
алея, водна каскада, пар-
кинг, място за разпола-
гане на временна сцена, 
озеленени площи.

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

Дубай строи най-големия търговски център в света

Облагородяват площада в Шабла 
с европейски средства

ÑMall of the Worldî ще се 
простира на площ 743 000 кв. м



през зимата, а от юни до 
септември, когато темпе-
ратурите достигат до 50 
градуса, ще бъдат затво-
рени.

Правителството се на-
дява новият гигантски 
проект да привлече 180 
млн. посетители годиш-
но, но не уточнява на коя 
дата ще започне строи-
телството му. Търговският 
комплекс ще бъде изгра-

ден от компанията „Дубай 
холдинг“, която е собстве-
ност на шейх мохамед 
бин Рашид ал мактум. 

Проектът ще проправи 
пътя на новото поколе-
ние молове в Дубай и ще 
се превърне в конкурен-
ция на лондонската „Окс-
форд стрийт“ и парижката 
„Шанз-Елизе“, прогнози-
рат консултанти по недви-
жими имоти. 

Замъкът Астли в цен-
трална Англия е изклю-
чителен пример как съ-
временната архитектура 
може да върне към живот 
древен паметник - смятат 
от Кралския институт 
на британските архите-
кти, връчвайки награда 
„Стърлинг“ за изтеклата 
година на екипа на архи-
тектурно бюро „Уидър-
форд Уотсън ман“.

Замъкът Астли някога 
е принадлежал на ари-

стократичното семей-
ство Грей. Построен е 
през ХII век и е свързан 
с три английски крали-
ци. Той е паметник на 
културата от 1951 г., но 
години е стоял частично 
разрушен. Проектът на 
архитектите от „Уидър-

форд Уотсън ман“ му е 
вдъхнал съвременен дух, 
като го е преобразил в 
медерен дом. Награда 
„Стърлинг“ се връчва от 
18 години за най-добра 
сграда на годината, по-
строена в ЕС от британ-
ски архитекти.

Модерен дом, вмъкнат в стените на древен замък, 
спечели „Стърлинг“ 2013
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Дубай строи най-големия търговски център в света

Деканатът на Архитектурния 
факултет обяви конкурс за най-до-
бри дипломни проекти за учебната 
2012-2013 г., които ще се състеза-
ват в надпревара за президентски-
те награди на Кралския институт 
на британските архитекти RIBA. 

До участие ще се допускат всички 
желаещи архитекти с дипломна 
работа, защитена през учебната 
2013-2014 г. Те трябва да подгот-
вят до 28 юли 2014 г. албум, раз-
мер А3, с резюме на дипломната 
работа, както и кратко описание на 

проекта в рамките на една страни-
ца А4 на английски език. Призове-
те ще бъдат обявени през септем-
ври. Тогава Кралският институт на 
британските архитекти (RIBA) ще 
връчи и традиционната си награда 
“Стърлинг“ за настоящата година.

Конкурс за приз на Кралския институт 
на британските архитекти (RIBA)
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Обектът,  предмет 
на настоящия проект, 
представлява ниское-
тажна жилищна сграда 
в пазарджишкото село 
Паталеница. Сградата 
е на калкан с построй-
ката в съседния имот и 
е разположена на улич-
ната регулация. Имотът 
има лице на две улици. 
Едната е на североза-
пад (по-високата част 
от двора), а другата - на 
югоизток (по-ниската 

част на двора). Подхо-
дът към имота е от юго-
изток откъм улицата. 

Новопроектираната 
сграда е двуетажна, със 

сутерен и без тавански 
етаж. Сутеренът е на 
кота -2,50 и се заема от 
отворена гаражна клетка 
под верандата на първия 
етаж.

Първият етаж е на 
кота +/-0,00. На етажа 
се разполагат входно 
преддверие, стълбище 
за втория етаж, дневна 

с кухня и трапезария с 
достъп до верандата, 
перално помещение, са-
нитарен възел и спалня. 
Настилките в преддве-
рието, по стълбището, 
трапезарията, кухнята 
и верандите са грани-

тогресови плочи. Днев-
ната и спалнята са с 
ламинат, a санитарното 
помещение и перално-
то - с теракота. Стените 
във всички помещения 
са с варова мазилка и 
гипсова шпакловка, като 
само в санитарното по-
мещение и пералното са 
с фаянс. 

Вторият етаж е на 
кота -/+2,80. Достъпът 
до него става посред-
ством стълбище от пър-
вия етаж. На етажа се 
разполагат две спални 
с обща тераса (едната 
спалня е с дрешник) и 

самостоятелен санита-
рен възел.

Конст рукцият а  на 
сградата е монолитна, 
стоманобетонова. По-
кривът е скатен от дър-
вена констукция с на-
клон 1:3. Той е с кере-
миди върху хидроизола-
ция и дъсчена обшивка 
с топлоизолация. 

     ЖиЛиЩна сГраДа В с. ПаТаЛениЦа

Илияна КАРАЛАНОВА

-  Арх .  Боюклиев , 
защо избрахте да се ре-
ализирате в България?

- Смятам, че когато чо-
век има желание, амби-
ция, воля и вярва в себе 
си, то той ще успее, къде-
то и да е. България е род-
ната ми страна и смятам, 
че е редно младите хора 
да останат тук и макси-
мално да допринесат за 
развитието й, защото в 
крайна сметка те са бъ-
дещето.

 -  Какви са труд -

ностите,  с  които се 
сблъсквате във Вашата 
работа?

 - Най-голямата труд-
ност е авторският надзор 
на обектите. За съжале-
ние често в практиката 
се случва инвеститорът 
или строителят да изме-
нят проекта по време на 
строителството и да не 
спазват предварително 
съгласуваните материали 
с проектантския екип. 
Това води до нежелани 
резултати за всички стра-
ни.

- В каква обществена 
кауза бихте се включи-

ли?
- Бих се включил най-

вече в каузи, свързани с 
професионалния ми опит. 

Даряването на проекти, 
допринасящи за развити-
ето и нуждите на града, 
е един добър пример. За 

моя роден град Пазар-
джик съм изработвал и 
дарил проекти за изграж-
дането на най-дългата 

пейка в света, разположе-
на в парк „Свобода“, и за 
параклис в с. Крали мар-
ко, община Пазарджик.

мЛАДИТЕ В БРАНША

Добра кауза е да се даряват проекти, 
допринасящи за развитието на града

Арх. Димитър Боюклиев:

Арх. Димитър Боюклиев е роден на 10 
март 1983 г. в град Пазарджик. Завършва 
Университета по архитектура, строител-
ство и геодезия (УАСГ) - София през 2008 
година. Член е на Камарата на архитекти-
те в България. Димитър Боюклиев е прак-
тикуващ архитект, който извършва про-
учване, проектиране и авторски надзор на 
жилищни, обществени, промишлени и мно-
гофункционални сгради, градоустройство и 
интериор. Неговите проекти се отличават 
с иновативни решения и модерен поглед. В 
работата си залага на точност, прециз-
ност и качество на световно ниво. Коректен 
в отношенията със своите клиенти и възло-
жители, арх. Боюклиев за кратко време си 
изгражда име на професионалист в архите-
ктурните среди, печелейки дори и няколко 
отличия. Той проектира най-дългата пейка 
в света - идея, чиято реализация стартира 
в началото на 2010 г. в град Пазарджик, как-
то и автогарата в областния център. 

Когато човек има желание, амбиция, 
воля и вярва в себе си, той ще успее 
навсякъде, смята архитектът, проектирал 
найñдългата пейка в света
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мрамори ще бъдат до-
бивани от находищата 
„Водицата“ край с. Ново 
Лески в община Хад-
жидимово и „Фатово“ в 
община Смолян. Карие-
рите там ще бъдат разра-
ботвани за период от 25 
и 30 години. За първата 
концесия са определени 
инвестиции за над 1 млн. 
лв., а постъпленията от 
концесионни плащания 
се очаква да надхвърлят 
600 хил. лв. Инвстициите 
край Смолян пък са за 
143 хил. лв., като се чакат 
постъпления от близо 942 

хил. лв.
Фирма получи 35-го-

дишна концесия за добив 
на пясъци и чакъли от 
находище „Лозята“ в зем-
лището на гр. Ветрен, об-
ласт Пазарджик. Инвес-
тициите се предвижда да 
надхвърлят 393 хил. лв., а 
концесионните плащания 
- 6,4 млн. лв. Одобрени 
са и две разрешения за 
проучване възможности-
те за добив на подземни 
богатства. Теренът „Бе-
лоградчик“ край Видин 
ще бъде изследван за ме-
тални полезни изкопа-

еми за три години. ми-
нималните инвестиции 
са за 745 хил. лв. Стой-
ността на мероприятията 
по опазване на околната 
среда е 50 хил. лв. Едно-
годишна концесия за про-
учване и добив на строи-
телни материали е дадена 
и за терен, разположен в 
землището на с. Студена, 
община Перник. мини-
малният очакван размер 
на инвестициите е над 35 
хил. лв. мероприятията 
по опазване на околната 
среда възлизат на 3550 
лв. 

ЕКОЛОГИЯ

Влезе в сила забра-
ната за предаване на 
метални отпадъци от 
физически лица срещу 
заплащане. Граждани-
те ще трябва да преда-

ват безвъзмездно своите 
метални отпадъци или 
стари електроуреди на 
общински площадки за 
скрап. Търговците пък 
ще могат да изкупуват 
цветни метали и старо 
желязо само от фирми, 
като за тях трябва да 
има документ за про-
изход. Влиза в сила и 
още едно ограничение 
в търговията - на преда-

ващите отпадъци да им 
се плаща само по банков 
път. От рециклиращия 
бранш обаче не са съ-
гласни с измененията 
в закона и заплашват с 
масови протести.

Според тях трябва да 
отпадне текстът, според 
който физическите лица 
са длъжни да предават 
отпадъците си безплат-
но и само на общински 
площадки или чрез ком-
пании за разделно съби-
ране на отпадъци.

До такива промени 
така и не се стигна, а 
влизащите в сила огра-
ничения заплашват ра-
ботата на компаниите в 
този сектор. От бранша 
заплашват с масови про-
тести, ако не бъдат раз-
гледани предложенията 
за поправка в закона, 
който на практика става 
действащ от днес.

министърът на окол-
ната среда и водите Ста-
нислав Анастасов откри 
в Ябланица пречиства-
телна станция за отпа-
дъчни води. Тя е част 
от проект, финансиран 
от Оперативна програ-
ма „Околна среда 2007-
2013 г.“ чрез Кохезион-
ния фонд на Европей-
ския съюз. Стойността 

на новото съоръжение 
надхвърля 9,5 млн. лв., 
като около 1,9 млн. лв. 
са от държавния бюджет, 
а паричното участие на 
община Ябланица е 49 
000 лева. „С изградената 
пречиствателна станция 
за отпадъчни води ще 
се подобри цялостното 
екологично състояние в 
региона, като същевре-

менно с това ще се пре-
крати и замърсяването 
на река Ябланска“, каза 
министър Анастасов по 
време на откриването. 
„Това съоръжение е ре-
зултат от дългогодиш-
ните усилия на много 
екипи. Благодарение на 
средствата, предоставени 
от Европейския съюз, та-
кава малка община като 
Ябланица успя да изгра-
ди своя пречиствателна 
станция“, допълни той. В 
съоръжението са заложе-
ни механично пречист-
ване на отпадната вода, 
входна дъждопреливна 
шахта, помпена станция 
за сурови води с грубо 
пречистване, инсталация 
за фино механично и би-
ологично пречистване. 

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

Строителство с естествени и 
рециклирани материали, работа 
с дървени сглобки, изграждане 
на стени с плетове, слама и глина 
- това са само част от уменията, 
които ще усвояват младежите, 
участници в еколагер в с. Езерец, 
община Шабла. В продължение на 
четири дни през август - от 7 до 
10 или от 28 до 31, те ще изучават 
различни техники за природосъо-
бразен живот. Приготвяне на „слоу 
фууд“ храна на фурна в земята и 
къпане в слънчева баня с домашно 
приготвен от лагерниците сапун са 
сред предизвикателствата, които 
очакват сървайвърите. 

Еколагерите в Езерец се орга-
низират за пета поредна година 
от Обществения център за околна 
среда и устойчиво развитие (ОцО-

УСР) по проект „Далече от бетон-
ния град“. целта на инициативата 
е изграждане на екологични нави-

ци у младите хора, както и трайно 
отношение към устойчивото из-
ползване на материалите.

Младежи строят с рециклирани 
материали на лагер край Шабла

Концесии за добив на строителни 
материали пусна кабинетът

Връщаме сами и без пари 
старите електроуреди 

Пречиствателна станция за 
отпадъчни води заработи в 

Ябланица
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Катя ТОДОРОВА

Хиляди застроени зат-
лачени корита на реки при 
по-силни дъждове могат 
да станат причина за на-
водняване на населените 
места близо до тях. Това 
смятат експерти.

Проверка на ДНСК е 
установила, че една от 
основните причини за 
трагедията във варнен-
ския квартал Аспарухово 
е непочистеното дере и 
незаконното му застроява-
не. Всички къщи в най-
засегнатата от пороя зона 
са строени нелегално и 
подлежат на събаряне. Де-
рето на квартала е тряб-
вало да бъде парк, както 
предвижда действащият 

от 1978 г. регулационен 
план за Варна.

Според началника на 
дирекцията арх. Николай 
Христов друга причина 
за трагедията във варнен-
ския квартал са затлаче-
ните със строителни и би-
тови отпадъци дерета и 
зле поддържаният отвод-
нителен канал.

„Задръстените дерета и 
нелегалните постройки са 
предизвикали необичайно 
високата вълна, която пък 
е била вследствие на един 
необичайно интензивен 
дъжд“, каза той при отчи-
тането на резултатите от 
проверката. 

До 2012 г. са устано-
вени 14 преписки за не-
законни строежи с обра-
зувани административни 

производства, 12 са пре-
махнати, а останалите две 
са в процедура по избор 
на изпълнител. Съборе-
ните имоти са се нами-
рали на територията на 
най-засегнатите от навод-
нението части в квартал 
Аспарухово, като проце-
дурата за някои от тях е 
траяла над 10 години. От 
строителния контрол са 
съставили и 17 конста-
тивни протокола за неле-
гални постройки, които 
са пострадали по време 
на трагедията. Дори обаче 
шефът на ДНСК не вярва 
те скоро да бъдат съборе-
ни, защото заповедите за 
премахването им тепърва 
трябва да влязат в сила.

Според доц. Николай 
Лисев - ръководител на 

катедра „Хидрология и 
хидравлика“ в УАСГ, най-
големият проблем е за-
дръстването на коритата 
с растителност, като той 
е по-остър извън София. 
„В по-бедните общини 

все не се намират пари за 
почистване на коритата в 
границите на населените 
места“, казва доцентът. 
„Там в последните десе-
тилетия има хора, които 
дори са се заселили в ко-

НА ФОКУС

Застроени корита на реки заплашват с наводнения

Във варненския кв. „Аспарухово“ тръгнаха да почистват 
дерето едва след трагедията

Ирина ГЕНОВА

Потопът след поройния 
дъжд по Южното Черно-
морие ликвидира турис-
тическия сезон, който още 
не беше в разгара си. Това 
споделиха туроператори 
и хотелиери от Созопол, 
Приморско и царево. В 
община Приморско бед-
ствието беше най-голямо. 
Приморско буквално бе 
откъснато от света. Около 
300 туристи останаха без 
ток и вода в местен хотел 
цяла нощ. 

Двете реки - Дяволска и 

Ропотамо, заляха плажа и 
отнесоха заведения, авто-
мобили и изкорениха дър-
вета. Ропотамо прекъсна 
пътя Приморско-Аркути-
но, а Дяволска заля пътя 
за Китен. Удавени бяха 
къмпинг Градина, Аркути-
но, Смокиня. Наводнени 
бяха 

приземните етажи на 
заведения, магазини, хо-
тели, детски градини. 
Залети бяха пътищата 
от Бургас на юг и хора-
та трябваше да пътуват 
по обиколния маршрут 
през Ясна Поляна и Ново 
Паничарево. Отсечката 

от Ясна Поляна до При-
морско обаче бе трудно 
проходима заради падна-
лите дървета от бурята. 
Навсякъде работиха екипи 
на „Пожарна безопасност 
и защита на населението“, 
привлечени бяха допъл-
нителни екипи от Бургас. 
Спасени бяха осем души 
на пътя до река Ропота-
мо. Там заради високото 

ниво на водата бе залят 
участъка, бяха използвани 
водолазни екипи.

Шестимата бедстващи 
бяха заклещени в района 
на завоя след Примоско 
по посока Бургас, къде-
то катастрофира преди 
години фигуристът мак-
сим Стависки. Екип на 
„Пожарна безопасност“ ги 
спаси с лодки. 

Необходимо е създаването на спе-
циален фонд за подпомагане след 
природни катаклизми. Внимателно 
ще бъде преценено кои райони, по-
страдали от бедствия, ще попадат в 
него. Това заяви регионалният ми-
нистър Десислава Терзиева по време 
на откриването на пътен възел „Бъл-
гарово“ от Ам „Тракия“. министъ-
рът уточни, че трябва да се заделят 
повече средства предвид природните 
бедствия и държавата да се включва 
активно във възстановяването на 
щетите. Стойността на фонда ще 
бъде 2 млн. лв. Терзиева коментира 
още, че по време на последните 
поройни дъждове в района на При-

Предлагат фонд за щети 
след природни катаклизми

55 км корита на реки в столицата тряб-
ва спешно да бъдат укрепени заради по-
роите и градушките, ударили в последно 
време града. 

Кметът на София Йорданка Фандъкова 
информира, че вече е изготвен доклад до 
междуведомствената комисия с искане 
за отпускането на 1,023 млн. лв. През ми-
налата седмица тя провери как върви по-
чистването на коритото на р. Владайска.

От пролетта досега са почистени 22 км 

речни корита и дерета на територията на 
София и според кметството няма опас-
ност от преливане на реки. Назначени 
са екипи, които наблюдават денонощно 
нивата на общинските язовири.

Освен това столичани ще получат и 
брошури за реакция при порои и навод-
нения. На диплянките ще има полезни 
съвети и инструкции. Те ще се разлепят 
по входовете и ще се раздават от домоу-
правителите.

В София укрепват 55 км 
корита заради пороите

В Приморско лодките бяха отнесени от придошлата Дяволска река

Ропотамо заля пътя

Потоп на Южното Черноморие 
ликвидира сезона
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ритата на реките, защото 
имаше дълъг сух пери-
од от около 30 години. 
И идва момент, в който 

реката си иска нейното“, 
казва той и добавя, че 
става въпрос не само за 
незаконно строителство. 

По думите му, дори тере-
ни, намиращи се в залив-
ните зони на реките, са 
вкарвани в регулация и 

се застрояват. Подобен е 
случаят с Ловеч. Там през 
1965 г. водата е стигнала 
до втория етаж на къщи-
те. Хората не вярват, че 
един ден пак ще бъдат 
залети.

„Добре е извън насе-
лените места реките да 
се оставят да се разливат, 
дори понякога да навод-
няват селскостопански 
земи. Не може да се оси-
гури абсолютна защита от 
преливане по цялото по-
речие, защото това струва 
много пари“, смята Лисев. 
„Важното е да се предпа-
зят селата и градовете, къ-
дето има рискове от жерт-
ви и големи материални 
щети. В другите страни 

има система за обезщетя-
ване на собствениците на 
залетите терени извън ур-
банизираните територии. 

Ако коригираме цялото 
протежение на коритото, 
водата се ускорява и се 
получава обратен ефект, 
увеличава се енергията на 
водната маса. При лъкату-
шенето на реката течени-
ето се забавя и се поглъ-
ща енергията на вълната. 
Преди години на много 
реки - като Осъм и Вит 
в Северна България - ко-
ритата бяха изправени и 
сега това се отчита като 
грешка“, добавя доцентът.

Според експерта ва-
жното е реките да имат 
висока проводимост само 
в населените места, като 
това се постига главно с 
намаляване на грапави-
ната на сечението. При-

родозащитниците обаче 
са против бетониране на 
коритата. Има вечен кон-
фликт между екологията и 

проводимостта. Обрасли-
те и непочиствани с десе-
тилетия корита на реките 
вече са станали местооби-
тания на диви животни и 
птици.

В момента мОСВ раз-
работва карти за опас-
ността и риска от навод-
нения. Там ще бъдат точ-
но посочени тези райони. 
Документите се очаква 
да са готови до края на 
2015 г. Трябваше това да 
стане още през 2014 г., но 
обществените поръчки се 
бавят заради обжалвания. 
Картите са за всяка от че-
тирите басейнови дирек-
ции - Дунавска, Беломор-
ска, Източнобеломорска и 
Черноморска.

НА ФОКУС

Застроени корита на реки заплашват с наводнения

Необходимо е създаването на спе-
циален фонд за подпомагане след 
природни катаклизми. Внимателно 
ще бъде преценено кои райони, по-
страдали от бедствия, ще попадат в 
него. Това заяви регионалният ми-
нистър Десислава Терзиева по време 
на откриването на пътен възел „Бъл-
гарово“ от Ам „Тракия“. министъ-
рът уточни, че трябва да се заделят 
повече средства предвид природните 
бедствия и държавата да се включва 
активно във възстановяването на 
щетите. Стойността на фонда ще 
бъде 2 млн. лв. Терзиева коментира 
още, че по време на последните 
поройни дъждове в района на При-

морско и Созопол министерството 
е предприело мерки и веднага на 
място са изпратени представители 
на ВиК - Бургас и Агенция „Пътна 
инфраструктура“. Според данните 
от доклада на комисията, щетите по 
пътната инфраструктура ще стру-
ват около 3 млн. лв. Сумата за ВиК 
съоръженията все още се уточнява. 
Що се отнася до Южния плаж в 
Приморско, Терзиева уточни, че по-
добни проблеми има и по Северното 
Черноморие. Там на места пясъчната 
ивица е напълно отнесена от водата 
при обилните валежи. Плажът е 
отдаден на концесия, като 50% от 
концесионната такса ежегодно се 

връща към общините. Тези средства 
могат да се пренасочат към възста-
новяването на плажа в Приморско, 
каза Терзиева и добави, че с открива-
нето на пътен възел „Българово“ при 
км 352 на Ам „Тракия“ ще се решат 
още редица други проблеми. Проек-
тът според нея е ключов за Южното 
Черноморие и ще улесни достъпа 
на хиляди туристи до плажовете 
на север и юг от Бургас. Преди две 
седмици пък бе завършен и ремон-
тът на направлението миролюбово-
Каблешково-Тънково-Слънчев бряг, 
или така нареченият далечен северен 
обход на Бургас. Той е на обща стой-
ност от 4 млн. лв.

Предлагат фонд за щети 
след природни катаклизми

Ира ИВАНОВА

Природните бедствия, застигнали в 
последно време страната, наляха вода в 
мелницата на конкурентите ни в облас-
тта на туризма, алармират от бранша. 
“Наблюдава се целенасочена кампания 
срещу България. Зачестиха информации 
по чуждестранни медии за замърсени 
плажове по Българското Черноморие, 
съобщения за уж опасни вируси във 
водата, в храната, прдупреждения за 
природни катаклизми в наши курорти. 
Това е черен пиар, който съседни стра-
ни упражняват“ - смята председателят 
на БХРА Благой Рагин. Ако България 
отделя 10 млн. евро за външна реклама, 

то конкуренцията дава 15 млн. за чер-
ния пиар. Затова темата за природните 
бедствия не бива да се преекспонира, 
смятат ангажираните в туризма. Когато 
преди години проливни дъждове в Пал-
ма де майорка отнесли 120 автомобила 
в морето, държавата спешно отпуснала 
пари освен за покриване на щетите и за 
реклама на курорта, за да не пострада 
бизнесът.З асега няма чувствителен 
отлив на туристи от морските ни курор-
ти. Визовите отдели отчитат по голям 
брой разрешителни за влизане у нас от 
предната година. Забелязва се обаче, че 
расте броят на туристите, които освен 
в хотелските комплекси почиват в част-
ни къщи и апартаменти или в собствен 
имот.

Конкуренти използват 
бедствията за черен пиар

Преди години е правено об-
следване на мостовете в София 
и почти всички имат добра про-
водимост, като повечето от тях са 
оразмерени за максимална въл-
на. Ако дойде нещо по-голямо, 
те няма да могат да се справят, 
смятат експерти от УАСГ. Това се 
отнася най-вече за мостовете по 
долната част на реките, минава-
щи през столицата - при Сточна 
гара, на бул. „Българска армия“ 
на Владайска река и още един - 
Перловската на кръстовището на 
булевардите „Евлоги и Христо 
Георгиеви“ и „мадрид“, където 
каналът влиза под земята. Подоб-
но скриване на реките в градове-
те под улиците носи рискове и то 
трябва да бъде оразмерено така, 
че да има резерв да поеме по-го-

леми води, и дори ако течението 
влачи много дървета, те да ми-
нат, без да заприщят потока.

За мостовете в София има раз-

лични обследвания и разработки. 
Всичко това обаче е в сферата 
на вероятностите. А въпросните 
лоши събития могат да се случат 

и веднага след изграждането на 
съоръжението, и то нееднократ-
но. В последните години са нали-
це повече екстремни събития.

уДар ПоД крЪсТа

Един от рисковите мостове в столицата според експертите е в северния край на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“

Мостовете в ниските части 
на столицата крият рискове
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Разговаря  
Николай АНТОНОВ

- Доц. Димитров, как-
во представлява турис-
тическото райониране и 
защо е важно за разви-
тието на българската ту-
ристическа индустрия?

- Сега действащият За-
кон за туризма предвижда 
създаването на местни 
администрации за упра-
вление на туристически-
те дестинации, които ще 
поемат голяма част от 
функциите за организи-
ране на туристическата 
индустрия по места, в ок-
рупнени региони, които 
са с общи характеристи-
ки в сферата на туризма. 
местните или регионални 
администрации, които ще 
управляват развитието на 
туризма, ще имат функ-
циите да следят цялостно 
тази дейност, включител-
но и проектното финанси-
ране. Ще оказват същест-
вено влияние върху про-
цесите, които се развиват 
в района, най-вече по от-
ношение на промотиране-
то на туристическите про-
дукти, на рекламата, на 
съдействието за развитие 
на туристическата инфра-
структура. За съжаление, 
на срещата в Благоевград 
имаше слаб интерес от 
страна на общините. А в 
един момент, когато това 
райониране се приеме, 
те ще се окажат, за съжа-
ление, в позиция да не 
могат да въздействат.

- А какво по-конкрет-
но в тази концепция ка-
сае общините в района 
на Югозападна Бълга-
рия?

- На първо място в 
предложената концепция 
е налице разделяне на 
Кюстендилска област на 
две части - едната попа-
да в Софийския район, а 

другата - в Рило-Пирин-
ския. Това е предложено 
от колегите от гледна точ-
ка на факта, че Сапарева 
баня и Дупница са по-
скоро обвързани в турис-
тическо отношение с Рил-
ския манастир. Доколко е 
правилна тази концепция, 
е друг въпрос. Според 
някои колеги от нашата 
катедра би трябвало да 
има такова разделяне и 
по-скоро Кюстендилска 
област трябва да мине из-
цяло към Рило-Пирин-
ския район или изцяло 
към Софийския заради 
обвързаността на градо-
вете Радомир и Кюстен-
дил с Перник и София в 
икономическо отношение 
и по отношение на турис-
топотоците, които прис-
тигат основно от София 
в тези райони. Именно 
заради това беше необхо-
дима тази среща - да се 
обсъдят и видят гледните 
точки, защото в един мо-
мент, когато се приеме 
тази концепция, ще има 
планове за развитие на 
туризма по места и може 
да се окаже, че някои об-
щини, които имат жела-

ние да привличат турис-
ти от Софийски район, 
трябва да се съобразяват 
с особеностите на района, 
а вече са ситуирани в ра-
йона Рила-Пирин, или об-
ратното. Друг съществен 
проблем, който поставят 
българските общински 
администрации, е, че хо-
рата, които би следвало 
да се занимават с туризма 
в общините, са доста чес-
то с недостатъчна под-
готовка. Това е слабост 
по принцип за цялата ни 
страна. 

- Има ли вашата кате-
дра препоръки по пред-
ложения проект за кон-
цепция?

- Според нас е необхо-
димо допълване на част 
от основните тематич-
ни направления, в които 
беше предложено в кон-
цепцията да се развива 
Рило-Пиринският район. 
Беше пропуснат напри-
мер селският туризъм. А 
по долините на реките 
Струма и места той по-
лучи значително развитие 
през последните десет 
години. Вярно, ние се 
движим бавно и сме все 

още назад в сравнение с 
нашите съседи в Гърция 
например. Друго нещо, 
което предложихме, е да 
се включи като допълващ 
вид туризъм спортният. 
Не само заради ски състе-
занията в Банско, а преди 
всичко защото Сандански 
и всички останали сели-
ща, предлагащи минерал-
ни води и разполагащи 
със значителна хотелска 
база, се ползват и за зим-
ни лагери на футболни и 
други спортни отбори. Те 
предлагат добра възмож-
ност за активен спортен 
туризъм.

Ние споделихме ня-
кои забележки и по от-
ношение на обхвата на 
регионите и в останалата 
част на страната. Имаше 
на места недоразумения. 
Другото важно нещо при 
наличието на райониране 
е, че ще могат да се съ-
бират статистически дан-
ни, които да позволяват 
един задълбочен анализ 
и прогнозиране на това 
какво се случва по места. 
много често държавната 
администрация, както и 
представителите на ин-

ституциите правят опити 
за прогнозиране на прин-
ципа от днес за утре. 

- Кои други проблеми 
според вас ще намерят 
по-правилно решение 
с осъществяването на 
концепцията за турис-
тическо райониране?

- България реално не 
присъства на междуна-
родните пазари със свои-
те туристически региони. 
А интересни са именно 
регионалната специфи-
ка, колоритът, местните 
традиции. Ние тук имаме 
неща, които са уникални, 
имаме съседството с Гър-
ция, фактът, че сме страна 
от бившия соцлагер, коя-
то в очите на европейския 
потребител носи един 
друг колорит. Всичко това 
би могло да бъде пред-
ставено по специфичен 
за нашия регион начин. 
И именно наличието на 
администрация, на която 
може да се осигури въз-
можност да функционира 
правилно, с необходимите 
финансови и човешки ре-
сурси, ще може да допри-
несе при правилна дър-
жавна политика, при пра-

вилен натиск от страна на 
общините и областните 
управи по места, за един 
положителен резултат.

- А как ще се финан-
сира тази регионална 
туристическа админи-
страция?

- Законът за туризма 
предвижда специфични 
такси, които се събират 
по места, както и отчи-
сления, които се правят 
от държавния бюджет за 
развитие на национална 
реклама и за поддържане 
на туристическа админи-
страция. В случая този 
механизъм може съвсем 
спокойно да се приложи 
и по отношение на фи-
нансирането на тези мест-
ни администрации. Те в 
никакъв случай няма да 
бъдат в тежест. Туризмът 
може да не дава номинал-
но свръхголям процент 
от Брутния вътрешен 
продукт на България, но 
осигурява сериозни ДДС 
обороти

- Реално тази концеп-
ция за туристическото 
райониране кога би мо-
гла да се осъществи, да 
влезе в действие?

- Има обществена по-
ръчка от мИЕ, в изпълне-
ние на която стратегията 
трябва да бъде изготвена 
и като картов материал, 
и като концепция, като 
структурна част. Силно се 
надявам, след като минат 
всички тези турбуленции 
в политическия ни живот, 
да успее да се утвърди и 
да се приеме до края на 
годината. Дано в близки-
те три-четири години да 
няма промени в Закона 
за туризма. Защото всяка 
една промяна пречи на 
държавната администра-
ция да си върши работата.

РЕГИОНИ
Доц. д-р Преслав Димитров, зам.-декан на Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“:

Поли ВАСИЛЕВА

За тринадесети път общината 
в мездра организира лятна сту-
дентска бригада, съобщиха от 
управата. Тя ще продължи до 8 
август. 72 студенти от различни 
вузове от града и селата на об-
щината са се включили в рабо-
тата за обновление на 11 обекта 
от сферата на благоустроява-
нето и чистотата. Две групи 

поставят бордюри и тротоарни 
плочи по улиците „Вапцаров“ и 
„Веслец“, други две - почистват 
парка и алеята за бягане. Сту-
дентите участват като помощни 
работници и при изкърпването 
на асфалта по улиците, монти-
рат детски съоръжения за игра, 
помагат в цеха за производство 
на бетонови изделия, почистват 
шахти и полагат хоризонталната 
маркировка. Една група участва 
в поставянето на бетонови тро-

тоарни настилки в селата Ели-
сейна, Люти брод и Ребърково.

Студентите се назначават за 
един месец към общинското 
предприятие „Чистота“, на което 
са възложени благоустроител-
ните дейности. минималното 
им месечно възнаграждение е 
340 лв., но при добре свършена 
работа получават и допълнител-
ни бонуси.

Досега през летните студент-
ски бригади в мездра са пре-

минали 1500 младежи от общи-
ната. За тях това е било начин 
да помогнат на родния град и 
общината и да припечелят ня-
кой лев за семейния бюджет по 
време на лятната си ваканция. 
Такава е и целта на общината - 
да подпомогне материално сту-
дентите и да ги научи на труд в 
името на обществото.

мездра е единствената общи-
на в страната, която организира 
летни студентски бригади.

Югозападният университет „Неофит Рилски“ бе 
домакин на публично обсъждане на „Концепция за 
туристическо райониране на България“. То бе орга-
низирано със съдействието на катедра „Туризъм“ на 
висшето училище в Благоевград. Предмет на диску-
сията бе предложеният от Националния център за 
териториално развитие проект за концепция, раз-
работен в изпълнение на обществена поръчка, възло-
жена от Министерството на икономиката и енер-
гетиката. Целта й е да се предложи схема на ту-
ристическото райониране, която да е теоретично и 
методически издържана и практически приложима 
за целите на маркетинга и формирането на органи-
зации за управление на туристическите райони. Раз-
работката цели също чрез консултиране с ключови 
заинтересовани страни да се осигури приемливост на 
предложената схема на туристическо райониране. 

Публичното обсъждане бе повод да потърсим мне-
нието на доц. д-р Преслав Димитров, ръководител на 
катедра „Туризъм“ и зам.-декан на Стопанския фа-
култет на ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

Студентска бригада обновява улиците на Мездра

Българските региони не присъстват на 
международните пазари
Слаб е интересът на общините към 
туристическото райониране на страната
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Цвета ИВАНОВА

След 20-годишно пре-
късване във Видин за-
почнаха археологически 
разкопки, съобщи дирек-
торът на Регионалния 
исторически музей Фио-

нера Филипова. Екип от 
археолози проучва кула 
№ 8 на античиня град 
Бонония. Тя се намира 
в самия град, тъй като 
днешният Видин е по-
строен върху древната 
Бонония. 

Кулата е открита преди 

26 години при изкопни 
работи за нов жилищен 
блок. Строителството му 
е спряно, но едва през 
това лято на мястото за-
почват разкопки. 

Кулата има диаметър 
20 м, а крепостните сте-
ни са с ширина 3,7 м. 

Това показва, че става 
въпрос за доста сериоз-
но римско укрепление, 
обявиха археолозите. Те 
се надяват по стената да 
стигнат до вътрешността 
на римския град, като 
разкрият основите на 
централните му сгради. 
Разкопките ще продъл-
жат до края на месеца. Те 
се финансират от общи-
ната. Тя е осигурила и 15 
работници, които да по-
магат на археолозите. Ръ-
ководител на разкопките 
е доц. д-р Здравко Ди-
митров от Националния 

археологически институт 
с музей при БАН. Той ръ-
ководи и разкопките в на-
миращия се на 25 км от 
Видин друг античен град 
- Рациария. Очаква се и в 
него да продължат про-
учванията, възстановени 
след дълго прекъсване 
през миналата година.

Не само Бонония, и 
крепостта „Баба Вида“ 
не е проучена. Преди го-
дини разкопки в крепост-
та е започнал археологът 
Въло Вълов, но след него 
те са преустановени. 

Това лято ще продъл-

жат и разкопките в село 
Балей, община Брегово, 
допълни Фионера Фи-
липова. Археолозите ще 
продължат проучването 
на най-старото селище от 
късната бронзова епоха 
по Долен Дунав. Наход-
ките в него са датирани 
отпреди 3600-3100 годи-
ни. Разкопки това лято 
ще има и в село майор 
Узуново, където бе от-
крито селище от времето 
на неолита. Очаква се 
финансирането да бъде 
осигурено от министер-
ството на културата. 

32 енергоспестяващи про-
жектора от най-ново поколение 
с мощност по 2000 W осветиха 
стадион „Верея“ в Стара За-
гора. Ефектната технология 
е част от проект за цялост-
на модернизация на спортния 
комплекс, финансиран от Ев-
ропейския фонд за регионално 
развитие чрез инструмента 
JESSICA. 

Общата инсталирана мощ-
ност на осветителните тела е 
62,4 kW, а височината на пило-

ните и прожекторите цели по-
стигане на висок визуален ком-
форт и намаляване на светлин-
ното заслепяване. През 2015 г. 
България ще бъде домакин на 
Европейското първенство по 
футбол за младежи и това ще 
бъде едно от съоръженията, 
които ще се използват по време 
на провеждането му, съобща-
ват от община Стара Загора.

Стадион „Верея“ в кв. „Ко-
льо Ганчев“ се стопанисва 
от ФК „Верея“ и е с размери 

105/65 м. Той е на четвърто 
място в страната по качест-
во на тревното покритие. Тук 
тренират и играят 6 отбора, а 
седящите места по трибуните 
са 550.

След изграждане на освет-
лението ще бъдат построени 
козирка и съблекални, зала за 
пресконференции, фитнес зала, 
помощни помещения, нови 
5000 седящи места и др. Об-
щата стойност на проекта е 244 
683,70 лв. 

РЕГИОНИ

Започнаха разкопки 
в античната Бонония

Ремонти на стойност над 200 хил. 
лева в сгради на културни институции 
реализира община Пазарджик. Обно-
вени са фоайетата на първия и втория 
етаж в сградата, в която се помещават 
Регионалният исторически музей и 
Художествена галерия „Станислав 
Доспевски“. Ремонтните дейности са 
на стойност 70 хил. лв. и включват 
шпакловка, грундиране и боядисване 
на фоайетата на първия и втория етаж, 
както и цялостен ремонт на изложбена 
зала на музея, която вече 20 години е 
неизползваема заради лошото състоя-
ние, в което се намира. След дейност-
ите по реновиране на пространството 

ще бъдат обособени 200 кв. м фон-
дохранилище и 100 кв. м конферентна 
зала, която ще се използва за изложби 
и други културни събития. 

Подписан е и договорът за ремонт 
на покрива на театър „Константин 
Величков“. Дейностите са на стойност 
71 хил. лв. В момента в сградата се ре-
ализира проект по „Красива България“ 
за обновяване на западната фасада на 
театъра, който е на стойност 134,193 
лв. и трябва да приключи до три ме-
сеца. Със средства на община Пазар-
джик бе ремонтиран изцяло покривът 
на Регионална библиотеката „Никола 
Фурнаджиев“. 

Поли ВАСИЛЕВА

Най-малкото село в 
община мездра - Кален, 
в което живеят само 77 
души, си построи храм. 
църквата бе осветена 
преди дни. Наречена е 
на името на свети Георги 
Победоносец.

В Кален никога не е 
имало храм, макар жи-
телите му да са го за-
мислили преди повече 
от век. Около Освобож-
дението жена от село-
то дарила семейния си 
имот за построяване на 
църква. Това обаче не 
се случило. Основният 
й камък е положен на 
16 юни 2007 година. С 
помощта на дарители 
храмът става реалност. 
Най-голяма за това е за-
слугата на майстора ка-
меноделец Въто цолов, 

на проектанта - столич-
ния архитект Славей Гъ-
лъбов, на художничката 
миглена Ангелова, коя-
то е нарисувала иконите.

За освещаването на 
храма се събраха днеш-
ни и бивши жители на 
селото,  пръснати из 
страната. Събитието се 
превърна в празник за 
всички.

В мездренската духов-
на енория това е осмият 
нов храм, съобщиха от 

общината. В момента 
се строят църкви в села-
та Ослен, Очин дол и в 
град Криводол. Без хра-
мове остават само Зли 
дол и цаконица.

Общината помага на 
селата да издигат хра-
мове. Това обикновено 
става чрез безвъзмезд-
но предоставяне на об-
щински терени за тази 
цел. На дарена общинска 
земя е построена и църк-
вата в Кален.

Западната фасада на театър „Константин Величков“ в Пазарджик ще бъде ремонтира-
на по „Красива България“

Село Кален си построи храм

Енергоспестяващи прожектори осветиха 
старозагорския стадион „Верея“

Пазарджик реновира 
културни институции
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Проектът е по ОП 
„Регионално развитие“ 
и се съфинансира от Ев-
ропейския фонд за ре-
гионално развитие и на-
ционалния бюджет. На 
участъка е извършен ре-
монт и възстановяване 
на пътната конструкция, 
полагане на основни, 
изравнителни и износва-
щи асфалтови пластове. 
Ще бъде поставена нова 
стоманена предпазна 
ограда и хоризонтална 
маркировка. По-добрата 
пътна мрежа ще повиши 
безопасността на пъту-
ващите между Ямбол 
и Хасково, ще подобри 
и връзките в граници-

те на Югоизточния ра-
йон за планиране. Освен 
това ще се подпомогне 
и развитието на туризма 
и достъпът до админи-

стративни, здравни, об-
разователни и културни 
услуги. Със завършва-
нето на обекта ще се 
подобри директнат а 

връзка между селищата 
Голям манастир, Кру-
мово, Генерал Инзово и 
Роза. Път III-7602 е пря-
ка транспортна връзка 
между областите Ямбол 
и Хасково. Участъкът 
осигурява достъпа до 
ТЕц „марица Изток“ и 
поема потока от автомо-
били към Свиленград. 
Стойността на проекта е 
8 068 048,15 лв. 

Почти на 100% е об-
новена и уличната мре-
жа в големите квартали 
на Ямбол. Ефектът от 
цялостния ремонт на 
пътната инфраструктура 
бе постигнат в резултат 
на последователното из-

пълнение на стратеги-
ята на община Ямбол 
за възстановяване на 
уличната мрежа. Строи-
телната програма на ад-
министрацията продъл-

жава и през този месец 
с рехабилитация на от-
делни пътни участъци, 
ремонт на тротоари и 
оформяне на нови пар-
коместа. 

Инфраструктурата в Ямболско е обновена почти на 100%

Ирина ГЕНОВА

„Инвестираме над 8 
млн. лв. за модернизаци-
ята на жп гара Бургас“ 
- заяви министърът на 
транспорта Данаил Па-
пазов, който присъства 

на подписването на дого-
ворите за строителство и 
надзор на сградата. 

церемонията бе про-
ведена на 14 юли на жп 
гара Бургас в присъст-
вието на кмета Димитър 
Николов и областния уп-
равител Павел маринов.

Христо Алексиев, зам.- 
генерален директор на 
НК „Железопътна инфра-
структура“, подписа до-
говорите за рехабилита-
цията на пътническата жп 
гара в Бургас с фирмата 
изпълнител и техниче-
ския надзор. Изпълнител 
по договора за проекти-
ране и строителство е 
ДЗЗД „Железопътна ин-
фраструктура Бургас“, а 
строителният надзор ще 
се осъществява от обе-
динение „Рубикон - ЕН 
АР 1“. Общата стойност 
на сключените договори 
възлиза на 8,1 млн. лв. 
без ДДС.

В рамките на проекта 

ще се обнови приемната 
сграда, ще се извърши 
реставрация на фасадата, 
ще се вградят модерни 
инсталации, ще се об-
новят пероните и ще се 
осигури достъп за хората 
с намалена подвижност.

Първата сграда на гара 
Бургас е построена в на-
чалото на XX век и е една 
от първите железопътни 
гари в България. Здани-
ето е изграждано на три 
етапа в периода от 1908 
до 1929 г. Вследствие на 
близо 100-годишната екс-
плоатация без основни 
ремонти, както и на голе-
мия пътникопоток, пре-
минаващ ежедневно през 

приемното здание, отдел-
ните строителни елемен-
ти на сградата са силно 
амортизирани. Дограмата 
е остаряла, от покрива 
прониква дъждовна вода, 
нарушена е хидроизола-
цията под коловозите и 
в тунела има течове по 
тавана и стените, което 

води до значителни енер-
гийни загуби. 

Обектът е част от про-
ект „Рехабилитация на 
гарови комплекси по 
TEN-T-мрежата“, който 
се финансира от Европей-
ския фонд за регионално 
развитие чрез ОП „Транс-
порт“.

ИНФРАСТРУКТУРА

Николай АНТОНОВ

Ремонтът на пътя за 
благоевградския парк 
„Бачиново“ приключи 
и движението по от-
сечката се извършва 
нормално. Освен по-
лагането на нова ас-
фалтова настилка,  в 
изпълнение на проек-
та на община Благо-
евград са обработени 
и скатовете над пътя. 
Надвисналите скали са 
премахнати и е поста-
вена нова мрежа, която 
предпазва от падащи 
камъни. Обновяване-

то на оживената пътна 
отсечка продължи де-
сетина дни и в него за-
едно с пътностроител-
ните екипи и машини 
участваха и алпинисти, 
които обезпечиха безо-
пасното разчистване на 
надвисналите скали над 
пътя, информираха от 
общината. За по-сигур-
ното пътуване до едно 
от любимите на благо-
евградчани места за от-
дих всички мрежи над 
пътя са подсилени със 
стоманени въжета, кои-
то да предотвратят па-
дането на скални маси 
по пътното платно. 

Завърши ремонтът 
на пътя за 
благоевградския 
парк „Бачиново“

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

„Продължавам да твърдя, че БДЖ е най-сигурният транс-
порт“, заяви министър Папазов

Христо Алексиев (вдясно) - зам.-генерален директор на 
НКЖИ, подписа договорите за рехабилитацията на жп га-
рата в Бургас с фирмата изпълнител и техническия надзор

8,1 млн. лв. инвестират в ремонта на 
жп гара Бургас
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Разговаря  
Илияна КАРАЛАНОВА

- Госпожо Колева, 
какви задачи си поста-
вя БАПИМ по отноше-
ние на спазването на 
етичните и европейски-
те норми за добив на 
инертни материали?

- Основната цел на асо-
циацията е да защита-
ва законните интереси 
на производителите на 
инертни материали в Бъл-
гария, които произтичат 
от Закона за подземните 
богатства, Закона за кон-
цесиите и др. Членовете 
на БАПИм са произво-
дителите на инертни ма-
териали: чакъл, пясък, 
филц и др. строителни 
суровини. Водим изклю-
чително позитивна поли-
тика. Голяма част от чле-
новете ни са чуждестран-
ни инвеститори, което 
ни позволява да черпим 
богат опит от добрите 
производствени практики 
в света. Индустрията ни 
би могла да бъде опас-

на - има вибрации, прах, 
срутване на земна маса, 
взривове, затова здраво-
словните и безопасни ус-
ловия на труд са едно от 
най-важните неща, на ко-
ето следва да се обръща 
внимание в нашия бранш. 
При фирмите, които са 
членове на асоциацията, 
грижата за работника е 
на изключително високо 
ниво. Всички тези фирми 
притежават и най-добри-
те сертификати за осъ-
ществяване на дейност в 
България, които гаранти-
рат постоянното качество 
на произвежданата про-
дукция. 

- В кои отношения 
можете да дадете по-
ложителен пример на 
фирмите в бранша?

- Нашите членове са 
фирмите в бранша, които 
спазват стриктно прави-
лата просто защото на 

повечето от тях се пра-
вят проверки - не само 
от страна на държавата, 
но и от собствениците 
им - чуждестранни ин-
веститори, някои от които 
имат и оперират кариери 
на всички 7 континента, 
т.е. можем да говорим за 
един двоен механизъм на 
контрол.

Поради същата причи-
на изключително много 
се следи за спазването 
на всички закони. Когато 
се плащат концесионни 
възнаграждения, които 
са на база извлечен от зе-
мята материал, всичко се 
изчислява в истинските 
количества. Това важи за 
всеки един от процеси-
те, в които индустрията 
може да се изкуши да на-
руши правилата. 

- На какви изисква-
ния трябва да отговаря 
дадена фирма, за да ста-
не член на БАПИМ?

- Имаме устав, спо-
ред който наши членове 
могат да бъдат друже-
ства, производителите 
на инертни материали в 
страната, които споделят 
целите на сдружението и 
средствата за тяхното по-
стигане и които спазват 
етичния ни кодекс. Така 

че сме готови да привет-
стваме като наш член 
всяко юридическо лице, 
което отговаря на тези 
критерии. 

- Доколко имате въз-
можност като асоциа-
ция да се намесвате при 
изготвянето на закони-
те, които имат отноше-
ние към бранша?

- БАПИм държи да 
участва в експертните 
групи, в които се обсъж-
дат законопроектите, ко-
ито ни касаят. Ние сме и 
хората, които познават 
най-добре нашия бранш 
и можем да бъдем мно-
го полезни на държавата 
при тези обсъждания. 

- Помага ли ви дър-
жавната администра-
ция? 

- В законите има опре-
делени срокове, в които 
държавната администра-
ция трябва да придвижва 
документите на нашите 
членове, но те невина-
ги се спазват. Липсата 
на санкции предоставя 
възможност преписките 
да се бавят. Наскоро бе 
отнето търговско откри-
тие на „Каолин“ АД без 
каквото и да било жела-
ние за диалог от страна 
на мИЕ. Ние съответно 

алармирахме министър-
председателя и всички 
длъжностни лица за това. 
Нашата индустрия до-
принася съществено за 
БВП, а ние се чувстваме 
спънати и възпрепятства-
ни на всяка крачка, било 
то от нелоялна конкурен-
ция или от странни, хао-
тични действия от страна 
на държавниците ни.

- Държавната адми-
нистрация ли е най-го-
лемият ви проблем?

- Освен икономическа-
та и политическата об-
становка, които пряко за-
сягат строителния бранш 
(наш основен клиент), 
държавната администра-
ция е другият огромен 
проблем. Понякога тя се 
старае, но в повечето слу-
чаи й е трудно. Фактът, че 
се случва преписка да се 
задържа в министерства 
по шест и повече месеца 
по някакви причини, оп-
ределено не е в полза на 
нашата работа. Като цяло 
според мен държавата не 
се замисля как нейната 
тромавост се отразява на 
бюджета на България - 
всяко едно забавяне оз-

начава по-малко конце-
сионни вноски и съответ-
но по-малко приходи в 
държавната хазна. В съ-
щото време се налага да 
се борим и с фирми или 
частни лица, които доби-
ват без разрешителни или 
надхвърляйки разрешени-
те им от държавата коли-
чества. И в двата случая 
те не плащат концеси-
онни такси като нашите 
членове. Друг проблем е, 
че изобщо нямаме право 
да участваме в процеду-
рите за технологична мо-
дернизация по програма 
„Конкурентоспособност“, 
защото нашият бранш 
не се счита за достатъч-
но приоритетен. Имайте 
предвид обаче, че техно-
логичната модернизация 
при производството на 
инертни материали е от 
изключителна важност, 
защото оборудването, с 
което се работи, предвид 
вибрациите, взривове и 
други, може да бъде жи-
вотоспасяващо и колкото 
е по-старо, толкова по-
трудно защитава хората, 
които го използват. 

- Води ли борба асо-

циацията с незаконния 
добив на инертни мате-
риали?

- Има много нелегален 
добив, който се осъщест-
вява по най-различни на-
чини - например под пре-
текст, че се почиства ко-
ритото на някоя река. Ние 
дори нямаме физическата 
възможност да локали-
зираме всички подобни 
случаи. Това, което бихме 
искали да правим, е да 
вървим с добро напред. 
Политиката на асоциа-
цията е да показва наши-
те добри практики. Нека 
другите си правят заклю-
чения. Имаме прекрасни 
ЗБУТ, правим всичко за 
хората си, рекултиваци-
ята при нас се извършва 
по един изключително 
професионален начин, 
при който се спазват 
всички условия и добри 
производствени практи-
ки. Определено животът 
ни би станал по-лек, ако 
нямаше незаконен добив, 
но не сме ние хората, ко-
ито ще решим пробле-
ма със сивата икономика. 
Има достатъчно инсти-
туции, на които плащаме 
данъци, които при добро 
желание могат да се зани-
маят с този изключително 
тежък проблем - не само 
от икономическа гледна 
точка, но и от ЕКОЛО-
ГИЧНА. 

- Алармирате ли дър-
жавните органи при 
констатиране на неред-
ности?

- Разбира се, стремим 
се да алармираме и да 
се разграничаваме. От-
там нататък не можем 
да повлияем по никакъв 
начин - държавата е тази, 
която има механизмите 
да извърши проверката 
и да накаже виновните 
лица. можем само да се 
надяваме държавата да 
ни подкрепи, като си из-
пълнява задълженията в 
законовите срокове и като 
се намеси активно за пре-
кратяване на практиките 
по незаконния добив. 

БАПИм е асоциацията на произво-
дителите на инертни материали в Бъл-
гария. Тя е учредена през 2009 г. от де-
сет водещи в индустрията компании.

БАПИм е член на Европейска-
та асоциация за инертни материали 
(UEPG), Българската минно-геоложка 
камара (БмГК) и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в 
България (КРИБ).

Членовете на БАПИм си поставят 
за мисия създаването на индсутрия, 
която спазва етичните и европейски 
норми за добив на инертни материали 
и работи за устойчиво развитие на 
бизнеса и общностите, в които се осъ-

ществява добив.
Членовете на БАПИм са изготвили 

мерки за спазване на всички регула-
торни правила и закона в регионите 
където извършват своята дейност. 

Членове на асоциацията са: „Анде-
ла“ АД, „ВРИС“ ООД, „Драгиев и КО“ 
ООД, „Ескана“ АД, „Инермат“ АД, 
„Камъни и пясък“ ООД, „Каолин“ АД, 
„Кариери за чакъл и пясък - България“ 
ЕАД, „мДЗ Балша“ ЕАД, „Огнеупор-
ни глини“ АД, „Огняново - К“ АД, 
„Холсим Кариерни материали“ АД, 
„Холсим Кариерни материали Плов-
див“ АД, „Kариери за чакъл и пясък 
- България ЕАД (ТИТАН)“.

Държавата да оценява повече 
важността на нашата индустрия

Мисия: усТойчиВо разВиТие

Ирина Колева, главен секретар на Българската асоциация на производителите на инертни материали (БАПИМ):

Ирина Колева 
е главен секретар 
на БАПИМ от 
май тази година, 
с образование в 
Италия, Англия 
и MBA (Master 
o f  B u s i n e s s 
Administrat ion) 
о т  Ч и ка г с к и я 
у н и в е р с и т е т . 
Бивш изпълни-
телен директор 
на предприятие 
в строителния 
бранш и насто-
ящ член на съве-
та на директо-
рите на 2 индус-
триални фабри-
ки.

Водим позитивна политика 
и спазваме законите 
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България е най-добра-
та дестинация за чужди 
инвестиции на Балкани-
те според класация на 
списание Foreign Policy. 
Страната ни е на 28-о 
място от общо 112 дър-
жави, включени в проуч-
ването.

Директорът на Българ-
ската агенция за инвес-
тиции (БАИ) Светослав 
младенов увери, че до 
края на годината преките 
чуждестранни инвести-
ции (ПЧИ) ще нараснат 
до 1,2 млрд. евро. На-

дежда за това увеличение 
носят обявените намере-
ния за реализиране на 28 
проекта, които се пред-
вижда да създадат над 
22,6 хил. работни места.

През май обаче ПЧИ 
в страната са само за 8,6 
млн. евро при 151,8 млн. 
евро преди година, раз-
криват предварителни-
те данни на Българска 
народна банка (БНБ) за 
състоянието на платеж-
ния баланс на страната 
към края на май 2014 г.

За първите пет месе-

ца на годината чужди-
те инвеститори са вло-
жили у нас общо 302,6 
млн. евро, или с 33,77% 
по-малко спрямо същия 
период на предходната 
година. От януари до май 

2013 г. преките инвес-
тиции са били за 456,9 
млн. лв.

Основни инвестито-
ри у нас са компании от 
Холандия и Австрия. 
Тенденцията за първото 
полугодие на 2014 г. се 
запазва - инвестициите 
идват от същите държави 
и са насочени към оби-
чайните сектори - основ-
но преработвателна про-
мишленост и транспорт, 
отчитат от БАИ. 

ИКОНОмИКА

България оглави класацията за 
чужди инвестиции на Балканите

Битовите и бизнес або-
натите на ЕРП-тата ще 
бъдат изненадани от до-
пълнителното оскъпява-
не на електроенергията 
от 1 октомври. Завиша-
ването на цената ще бъде 
предизвикано от разли-
ката между заявеното и 
потребеното количество 
енергия. Досега т.нар. 
небаланси не се заплаща-

ха от битовите абонати 
и малките фирми, които 
останаха на регулирания 
пазар на тока след нача-
лото на либерализацията.

ДКЕВР определя мак-
симално допустим раз-
мер на отклонението на 
дневните почасови про-
гнозни графици, което 
може да се включва в 
крайната цена на елек-

трическата енергия за 
клиентите на снабдителя 
и електроразпределител-
ните дружества, се твър-
ди в решение на коми-
сията.

В тази връзка регула-
торът определя до 1,5% 
отклонение за специал-
ните балансиращи групи 
и крайните снабдители и 
до 0,5% за специалните 
балансиращи групи на 
електроразпределителни-
те мрежи.

Допълнителната сума, 
която ще плащаме, няма 
да е константна, а ще за-
виси както от това колко 
ток харчи съответното 
домакинство, така и от 
това какъв е бил неба-
лансът по мрежата за по-
следния месец в мрежата 
на ЕРП-то, чиито абона-
ти сме.

Нова такса повишава 
цената на електроенергията

Николай АНТОНОВ

Българската търгов-

ско-промишлена палата 
(БТПП) откри център 
за кариерно развитие в 
Благоевград. Той е по по-

добие на останалите 28, 
включени в системата на 
БТПП.

Основна цел на цен-
търа е да информира и 
консултира заети лица, 
поясни ръководителят 
Ромео Шатев. Началото 
бе поставено с двудневно 
обучение на тема „Кари-
ерно развитие“. центъ-
рът ще предлага на ра-
ботещите възможности 
за кариерно ориентиране 
и израстване, както и за 
професионална реализа-
ция. Той е част от маща-

бен европейски проект, 
който се осъществява 
от БТПП с финансовата 
подкрепа на оператив-
на програма „Развитие 
на човешките ресурси“, 
съфинансирана от Евро-
пейския социален фонд 
на Европейския съюз. 
Консултантите в центро-
вете за кариерно разви-
тие ежедневно ще про-
учват наличните свобод-
ни позиции, обявени от 
фирмите, като следят не 
само обявите и публи-
кациите във фирмените 

сайтове, но и като ди-
ректно се свързват със 
самите работодатели и 
проучват кариерните въз-
можности, предлагани от 
тях, ппоясниха от ТПП 
- Благоевград. Те ще кон-
султират заетите лица, 
като ги ориентират за 
наличните свободни по-
зиции, ще съдействат и 
при подготовката на СV, 
мотивационно писмо, 
поведение при интервю, 
дрескод. Сред ангажи-
ментите им е и поддър-
жането на локални бази 

данниза работодатели, 
предлагащи свободни 
позиции и за специали-
сти, интересуващи се от 
възможности да заемат 
подобни позиции.

За да бъде достъпна 
информацията и за две-
те страни - работодате-
ли и кандидати, тя ще 
бъде редовно въвеждана 
в модула „Кариерно раз-
витие“ на електронната 
платформа на така наре-
чената Виртуална соци-
ална академия, допълни-
ха от ТПП - Благоевград. 

Център за кариерно развитие откриха в 
Търговско–промишлената палата в Благоевград 

Комбинатът за цвет-
ни метали (Кцм) край 
Пловдив пусна новите си 
мощности в експлоата-
ция, информират от ком-

панията. металът, който 
се произвежда в момен-
та, е част от задължител-
ните проби, които показ-
ват, че всичко в новото 

оловно производство е 
наред. Комбинатът на-
прави най-голямата ин-
вестиция в историята на 
бранда, като инвестира 
над 200 млн. лв. в про-
екта „Технологично об-
новяване и разширяване 
на производството“. мо-
дерното производство на 
олово е част от мерките 
на Кцм 2000, насочени 
не само към подобряване 
на финансовите резулта-
ти, но и стъпка към съот-
ветствие със световните 
стандарти за безопасни 
и здравословни условия 
на труд и подобряване 
на енергийната ефектив-
ност на оловния гигант. 

КЦМ пусна олово от 
новите си мощности

Холандски компании са 
основните вложители у нас

През юни т.г. президентът Росен Плевнелиев откри втори завод на шведско-швейцар-
ската група ABB в индустриална зона „Раковски“
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По-ниски лихви при 
потребителските креди-
ти, отпуснати през май, 
отчита статистиката на 
Българската народна бан-
ка. Средната лихва за по-
требление за май спрямо 
месец април се е понижи-
ла с 0,23% до малко над 
11% в левове, а по тези 
в евро - с 0,32 процент-
ни пункта, достигайки 
до близо 9%. минима-
лен ръст се отчита и при 
жилищните кредити. В 
левове при тях е реги-
стрирано повишение с 
0,09 процентни пункта 
и лихвата е достигнала 
6,65%. При тези в евро 
ръстът е с 0,24 процентни 
пункта до 7,10%. 

Статистиката показва 
разнопосочни тенденции 
и по отношение на го-
дишния процент на раз-
ходите. През май спрямо 

април при потребител-
ските кредити в левове 
той е спаднал с 0,27 про-
центни пункта, а в евро 
- с 0,54, достигайки, съ-
ответно, нива от малко 
под 13% за тези в левове 
и малко над 10% - за тези 
в евро. 

При жилищните кре-
дити в левове годишни-
ят процент на разходите 
се увеличава с 0,04 про-
центни пункта до 7,55%, 
а при тези в евро - с 0,17 
процентни пункта до 
7,86%. 

Средният размер на из-
теглените ипотечни кре-
дити в София през май 
е бил 42 648 евро, като 
36% от заемите са полу-
чени в евро. В Пловдив 
размерът на ипотеките е 
бил най-нисък сред 4-те 
най-големи града у нас 
- 18 000 евро. Едва 8 на 

сто от получените заеми 
там са били в европейска 
валута. Увеличава се раз-
ликата в средния размер 
в двата големи морски 
града Варна и Бургас. В 

първия той се покачва и 
през май е малко над 35 
000 евро, докато в Бургас 
се понижава до 22 445 
евро. Във Варна в бъл-
гарски пари са изтеглени 
80% от заемите, а в Бур-

гас - 90%. 
Подобряване на офер-

тите от страна на банките 
пък отчитат експерти-
те. То се изразява в пре-
доставянето на по-ниски 
лихви при покупки и те-

глене на суми в брой от 
картата, премахването на 
такса за отпускане и/или 
поддръжка на картата, 
както и отстъпки при па-
заруване в определени 
търговски обекти.

ПОРТФЕЙЛ

Законовите мерки за 
валидирането на знания, 
придобити извън фор-
малното образование, 
постоянно се отлагат. За 
това алармира предсе-
дателят на Българската 
стопанска камара Божи-
дар Данев. По думите 
му, в страната ни все 
още липсва правна рам-
ка, която да позволява 
да се узаконяват знания-
та и уменията, придоби-
ти извън образователна-
та система.

При това положение 
не е изненада, че едва 
2,1% от заетите между 
18 и 64-годишна възраст 
и 3,2% от безработните 
в България полагат уси-
лия самостоятелно да 
повишават и разширя-
ват професионалната си 
квалификация, отчитат 
от БСК.

В ЕС делът на тези 
хора е съответно 13,4% 
и 12,8%. Разликата е ог-
ромна и продължава да 
се увеличава. Интернет 
пространството е пълно 
с безплатни платформи 
за обучение, включи-
телно на водещи светов-
ни висши училища като 
„Харвард“, „Принстън“, 

„Джорджтаун“. След 
като се обучи обаче, чо-
век няма възможност да 
получи легален доку-
мент от образователната 

система за това.
Данев посочи, че в 

интернет вече същест-
вуват  платформи,  в 
които всеки може да 
провери дали знанията 
и уменията му отгова-
рят на изискванията на 
бизнеса за съответната 
професия и длъжност. 
Такава програма напри-
мер е MyCompetence, 
разработена от БСК по 
проект, съфинансиран 
от ЕС.

милионери, участва-
ли в проучване за усло-
вията и пазара на труда 
по света, искат по-крат-
ка работна седмица. 
По-голямата част от за-
питаните богаташи са 
заявили, че подкрепят 
идеята за четиридневна 
работна седмица.

„Концепцият а ,  че 
хората трябва да ра-
ботят като луди, за да 
посрещнат нуждите на 

обществото, е напълно 
погрешна“, коменти-
ра изпълнителният ди-
ректор на Google Лари 
Пейдж. „Нашите нужди 
са елементарни, а ние 
прекарваме прекалено 
много време да се тру-
дим за неща, които не 
ни трябват“, казва още 
той.

Един от начините да 
се промени този погре-
шен начин на живот е 
чрез  „координирани 
действия за намаляване 
на работната седмица“, 
смята Пейдж. „Пове-
чето хора обичат да се 
трудят, но също така 
държат да отделят вре-
ме за семействата си 
или за личните си инте-
реси“, посочва той.

69% от анкетираните 
смятат, че четириднев-
ната работна седмица 
е добра идея. Жените 
милионери са още по-
широкоскроени. цели 
82% от тях подкрепят 
по-лежерната трудова 
заетост.

Падат лихвите при потребителските 
кредити

Расте броят на българите, които 
това лято ще почиват на планина, 
сочат данни на водещи турис-
тически компании. Всеки трети 
участник в анкета, проведена с 

клиенти, планира планински от-
дих. Не само прохладата и спо-
койствието, но и чувствително 
по-ниските цени, отколкото лету-
ване на морето или в чужбина, са 

определящи в избора на хората. 
Естествено, има както скъпа, така 
и изгодна почивка на планина. 
Офертите за по-луксозните хо-
тели са в големите курорти. Там 
предпочитани са пакетните цени, 
които дават и бонуси. между 40 и 
60 лева на ден на човек е цената, 
която участниците в анкетата са 
посочили като приемлива за ху-
бав планински хотел, с включена 
закуска и вечеря.Това лято дори 
30 лв. на легло в малък планински 
курорт гарантират истински лукс, 
включително басейн, детски кът 
и други екстри. Най-често хората 
търсят оферти на семейни хотел-
чета, които са около 24-30 лв. на 
стая, като вътре могат да се събе-
рат до трима души. Расте броят и 
на клиенти, които избират кратко-
траен отдих. Предпочитана офер-
та за тях е платени две нощувки+1 
безплатна. 

Ниските цени привличат 
летовници на планина

Липса на закон спъва интернет 
образованието у нас Милионери искат 4–часова 

работна седмица
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В разгара на лятото 
мечтите за екзотични 
дестинации стават все 
по-близки и реално осъ-
ществими. морето, ла-
зурните брегове и емоци-
ите, раждащи чувството 
за свобода, са вдъхновя-
вали мнозина. Не слу-
чайно морската тематика 
се е превърнала и в един 
от най-любимите и пред-
почитани стайлингови 
мотиви за дизайнерите - 
както в облеклата, така и 
в интериора.

Независимо колко да-
лече живеете от морето, 
абсолютно постижимо 

и възможно е с малко 
фантазия и желание да 
го пренесете близо до 
вас, например в дома си. 
може да изберете само 
няколко декоративни еле-
мента, украсени с миди, 
рапани, морски звезди и 
други морски обитатели, 
и жилището ви ще при-
добие съвсем друг облик.

За лятната атмосфе-
ра у дома най-много до-
принася синият цвят във 
всичките му разновид-
ности - от тюркоазено 
до наситено тъмносиньо. 
Бяло, екрю и пясъчните 
оттенъци също са добър 
избор, който може да съ-
четаете със синята гама. 
Ако пък страстно следва-
те най-новите тенденции, 
дизайнерите препоръчват 
да разнообразите оби-
чайната комбинация от 
синьо и бяло с някои дис-
кретно поставени акцен-
ти в червено, коралово 
или дори яркорозово. За 
интериора в морски стил 
най-добре подхождат ме-

белите от дърво. Добър 
вариант са и тези от ра-
тан и естествени матери-
али. Те внасят допълни-
телно романтични нот-
ки, защото се свързват 
най-често с прекрасните 
лаундж барове по край-
брежието. Илюзията за 
море може да се създаде 
и с помощта на райета. 
Имайте предвид обаче, 
че вертикалните линии 
визуално повдигат тава-
на. Освен това райетата 
визуално „свиват“ прос-
транството, затова те не 
се препоръчват за малки 
помещения. В този слу-
чай стените е по-добре да 
са едноцветни и светли.

Страхотно настроение 
създават възглавниците 
с морски принтове или 
щампи. Килими, пердета, 
покривки, кърпи за баня 
или спално бельо в този 
стил могат да обогатят 
морското звучене в раз-
личните стаи на жилище-
то ви.

можете да си направи-

те завеси от естествено 
платно - най-добре ще 
изглеждат тези от лен. 
От същия материал може 
да са и покривалата на 
креслата, възглавници-
те, дори салфетките. С 
помощта на въжета би-
хте могли да преобразите 
пък всяка мебел в дома 
си. можете да омотаете 
с тях краката на масата 
и столовете, шкафчетата, 
дори вазите и саксиите. 
много оригинално ще 
изглеждат завеси, напра-
вени от мрежа, в която 
са се „уловили“ миде-
ни черупки, раковини, 
морски звезди и цветни 
камъчета. А ако се на-
мери място и за хамаци, 

вашата каюта ще стане 
още по-удобна. Ако сте 
сръчни, не се колебайте 
да си направите сами ак-
сесоари в морски стил. 
Използвайте материали-
те, които сте събирали от 
плажа - миди, камъчета 
и рапани, и ги подредете 
в картина. С тях може 
да облицовате и стък-
лени съдове или пък да 
ги оформите като рамка 
за огледало. С корали в 
различни цветове също 
можете да постигнете до-
бър ефект. Класическите 
орнаменти като котви, 
морски лодки и мрежи, 

поставени на правилното 
място, също ще донесат 
свежа и уютна атмосфе-
ра и усещане за морски 
бриз у дома. Карти, спа-
сителен пояс, пясъчен ча-
совник, морски фар може 
да се вмъкнат навсякъ-
де. Интересен вариант са 
и картите на звездното 
небе, глобуса и макетите 
на ветроходни кораби. 

На който и вариант да 
заложите, със сигурност 
ще изпълните жилището 
си със свеж морски въз-
дух и лятна атмосфера, 
даващи ви спокойствие и 
лежерност.

Да поканим морето у дома
ИНТЕРИОР
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модерна зона за от-
дих в района на Долен 
манхатън в Ню Йорк ще 
служи като буфер при 
евентуални наводнения. 
Проектът е на стойност 
335 млн. долара. Разра-
ботката, наречена Big 
U, е на датското архи-
тектурно студио BIG и 
холандската фирма One 
Architecture и ще обхване 
10 мили от крайбрежната 
зона на острова, които са 
гъсто населени, но също 
и много ниски, което ги 
прави уязвими при при-
ливи и бури. На избрания 
участък ще бъдат заса-

дени соленоводни расте-
ния. Идеята е крайбре-
жието да се превърне в 
зона за отдих, но и да 
изпълнява функциите на 
защитна стена при на-
воднения. Трите части от 
проекта ще бъдат изоли-
рани механично една от 
друга, така че щетите от 
прииждаща вода да бъдат 
минимални.

Парите са осигурени 
от публични средства и 
частни дарения и ще бъ-
дат инвестирани в съз-
даването на специални 
защитни бариери, така че 
районът да избегне сери-
озните последици като 
тези от урагана Санди 
в края на 2012 г. Супер-

бурята, която връхлетя 
сушата в североизточната 
част на САЩ в съседния 
щат Ню Джърси, причи-
ни смъртта на 102 души 
в страната и съседна Ка-
нада и на 69 в Кариб-

ския регион. Тя прекъсна 
електроснабдяването на 
милиони домакинства и 
парализира транспорта в 
източната част на Север-
на Америка. Щетите бяха 
за над 18 млрд. долара.

Проектът Big U ще обхване 10 мили 
от крайбрежието на острова

ЕКСТЕРИОР

Зона за отдих в Манхатън служи 
за буфер при наводнения
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Пловдив, ул. „11 август“ № 5 
рекламен офис: 032/634 655, www.katrafm.com

ПъТЕШЕСТВЕНИК

Поли ВАСИЛЕВА

От всяка река у нас 
може да се извади злат-
на песъчинка, стига да 
знаеш как да загребеш и 
да промиеш пясъка.Това 
твърди Кирил Стаменов, 
най-запаленият търсач на 
самородно злато у нас. 
Преди две години той 
е оглавил създадената 
българска асоциация на 
търсачите на самородно 
злато и метеорити. Преди 
дни събра 300 от члено-
вете й край река Бързия 
на 7 км от Берковица. 
Дойдоха мъже и жени 
от цялата страна. Някои 
отделиха два дни да пре-
сяват пясъка на Огоста. 
И резултатът - няколко 
златини се търкулнаха по 
легените им за промива-
не. Ако за цял ден събе-
реш един-два грама, ще 
е голям успех, обясняват 
златотърсачите. Всеки 
от тях е снабден освен 
със специалния уред за 
промиване на пясъка и с 
металодетектор. Защото 
златни късчета се откри-
ват и между камъните 
по бреговете на реките. 
между такива камъни се 
усмихнал късметът на 
Стаменов - открил малък 
къс с тежина 13 грама. Е, 
не е „Ухото на дявола“ - 
златен къс с тежина 6,66 
кг, открит неотдавна в 
Сибир, но е голяма на-
ходка.

Стаменов е запален по 
търсенето на самород-
но злато от 35 години. 
С баща си най-напред 
откривали миниатюрни 
песъчинки при Елесейна 

и Зверино, където живее-
ли. После се преместили 
в София, той командвал 
варовите пещи на Креми-
ковци. От няколко години 
е напуснал столицата и 
живее в Кърджали. Там 
също има злато. Съби-
рал дружината и на река 
Велека, и на Старозагор-
ските минерални бани. 
Последната среща бе 
край Берковица. В тази 
планина има много злато, 
твърди той. От Беркови-
ца до Белоградчик и по-
нататък в земните недра 
и по реките има тонове 
от благородния метал. 
Най-златоносна е Огоста. 
Знаели са го още траки-
те, после и римляните. 
При село Дълги дел още 
стоят купчините речни 
камъни, които робите са 
пресявали, за да извли-
чат златото. Не случайно 
римляните са изградили 
крепости и в монтана, 
и в Берковица. От тях 

са охранявали пътя на 
златото към Рим и Раци-
ария. Там то е откарвано 
за преработка. През пре-
дишните години на река 
Огоста преди вливането 
и в язовир „Огоста“ е 
работила денонощно го-
ляма руска драга. Колко 
злато е извадила, никой 
не знае. Хората на Ста-
менов се ориентират за 
златните разсипи по име-
ната на селищата, реки-
те и местностите. Село 
Железна, река Златица, 
„Златното усое“ и т.н. 
Щом са наречени така от 
хората, значи нещо има. 

Дейността на асоциация-
та е съвсем законна. „Ние 
не сме иманяри, нито 
бракониери“, разказват 
мъжете. По-старите твър-
дят, че винаги са си ва-
дели златини от реките, 
но от 2001 година хобито 
им е напълно законно. 
Тогава са били приети 
промени в Закона за под-
земните богатства, които 
дават право на всеки да 
добива злато от руслото 
на реките. Асоциацията 
на търсачите на злато е 
единствената на Балкан-
ския полуостров. Ста-
менов мечтае тя да бъде 
приета в европейската и 
световната асоциация на 
търсачите на самородно 
злато. Никой не е забо-
гатял от промиването на 
пясъка, признават мъже-
те. Ако се съди по авто-
мобилите, с които са до-
шли, то те са бедни хора. 
Пазят златините за деца 
и внуци, по-младите ги 

дават за накит на жените. 
Добре се печели от мете-
орити - един грам струва 
150 долара, но къде ги? 
много от присъстващите 
на срещата никога не са 
откривали метеорит. И 
злато не вадят всеки път. 
Но хобито им си оста-
ва. То е, което ги обеди-
нява за честите срещи. 
На тях споделят слуката 
си, разказват си истории 
за много злато, споделят 
за новооткрити карти. 
На помощ викат геолози. 
За златните разсипи в 
Пловдив поканили ар-
хеолога Йордан Йорда-

нов. И учени геолози, 
и историци от БАН са 
слушали. Това им е по-
лезно - разбират, че всич-
ки златни съкровища, от-
крити по нашите земи, 
са изработени от наше 
злато. Вълчитрънското 
например е със злато от 
Крумовград. Сега заед-
но с Великотърновския 
университет и Археоло-
гическия музей проучват 
дали първите монети на 
българските владетели са 
сечени от българско зла-
то. Край Берковица зла-
тотърсачите си устроиха 
състезание по най-бързо 
промиване на пясък и 
най-майсторска работа 
с металодетектор. Ки-
рил Стаменов недоумява 
защо в Северозапада ча-
кат на социални помощи, 
когато могат да се пре-
питават добре с проми-

ване на злато по реките. 
В монтана има и фирма, 
която произвежда специ-
алните уреди за проми-
ване - пресевни инстала-
ции. Тя дори бе открила 
свой щанд на срещата. 
мнозина си тръгнаха с 
нови сита и легени. Соб-
ственикът Андрей Колев 
е един от най-запалените 
златотърсачи в района. 
Затова прави уредите с 
особена любов, проучва 
старите, с които злато са 
добивали древните.

Хобито, което събра 
мъже и жени от цяла-
та страна, им донесе и 
много веселие. Край река 
Бързия за тях бяха изпе-
чени 3 агнета и доставе-
ни 500 бири. Всички се 
зарекоха да се съберат 
догодина по същото вре-
ме на място, по-близо до 
Огоста.

Треска за златото на Огоста 
От всяка река у нас може 
да се извади песъчинка 
от благородния метал
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