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В присъствието на прези-
дента Росен Плевнелиев и 
кмета на Пловдив Иван Тотев 
отвори врати за посетители 
възстановеният Римски стади-
он в града под тепетата. 

Държавният глава използва 
визитата, за да призове общи-
ните и държавата да полагат 
повече усилия за разкриването 
на културно-историческото 
наследство на страната ни, въ-
преки финансовите труднос-
ти пред институциите. „Нека 

да разкажем на света нашата 
история - това ще ни създаде 
самочувствие, ще подобри 
имиджа ни и ще доведе много 
приятели в страната ни“, зая-
ви Росен Плевнелиев.

„Бележим финалната точ-
ка в реализирането на един 
проект, започнал преди около 
2000 години и с ново начало 
през 70-те години на мина-
лия век, когато на това място 
стартираха археологическите 
разкопки“, подчерта кметът 

на Пловдив инж. Иван Тотев. 
Разкриването на истинския 
блясък на археологическата 
ценност изпод скриващите я 
бетонни корита стана възмож-
но след спечелен проект през 
2009 г. по така наречената 
Норвежка програма. Това е 
пряк резултат от откритите 
пред България възможности 
след приемането ни за пълно-
правен член на Европейския 
съюз, подчертаха от община 
Пловдив.

От края на април 2012 г., 
когато приключи първият етап 
от реконструкцията, Римският 

стадион е сред най-посещава-
ните пловдивски забележител-
ности.

Да бъдат постигнати 
енергийни икономии от 
30% до 2030 година. С 
такова предложение изле-
зе Европейската комисия, 
като аргументът е нама-
ляване на енергийната за-
висимост на Европейския 
съюз.

Всеки един процент 
икономия на енергия ще 
означава намаляване на 
вноса на природен газ с 
2,6 на сто, показват из-
численията на Европей-
ската комисия. Тя очак-
ва и редица други пози-
тивни ефекти като нови 
възможности за бизнеса, 
по-достъпни енергийни 
цени за потребителите и 
по-чиста околна среда. 
Дали предложението ще 

бъде одобрено, зависи от 
страните - членки, които 
през октомври в Евро-
пейския съвет трябва да 
решат и какви цели да 
си поставят по отноше-
ние на вредните емисии 
и дела на възобновяемите 
енергийни източници. 

Предложената от Ев-
рокомисията цел за по-
вишаване на енергийната 
ефективност през следва-
щите 16 години ще стру-
ва от порядъка на 90 ми-
лиарда евро - очаквани-
ята са те да дойдат глав-

но от частния сектор. За 
привличането им обаче 
ще са нужни и публични 
инвестиции, и средства 
от различни европейски 
фондове. 

Междувременно при-
родозащитни организа-
ции определиха предло-
жението като недоста-
тъчно амбициозно. Спо-
ред тях това е подарък 
за олигарсите по света, 
които ще продължат да 
трупат печалби от внос 
на енергоносители към 
ЕС. 

ОТ СЕДМИцаТа

ЕК иска повишаване на 
енергийната ефективност

Заявления за удос-
товерения за собстве-
ността върху недвижи-
ми имоти, за извършени 
имотни сделки, вписани 
ипотеки, възбрани, дого-
вори за наем и други ще 
можем да подаваме във 
всяка служба по впис-
ванията в страната. До-
сега това ставаше само 
в поделението, в чийто 
район се намира недви-
жимият имот. Това става 

възможно след приети 
промени в Правилника 
по вписванията, насоче-
ни към оптимизиране на 
дейността на съдиите и 
службите по вписвания-
та и подобряване на вза-
имодействието между 
тях. За първи път в про-
екта е дадена възмож-
ност заявлението за из-
даване на удостоверение 
да бъде подадено в една 
служба по вписвания-

та и да бъде получено 
като заверен препис от 
заявителя в друга, по-
сочена от него служба. 
Предложеният проект 
за първи път структу-
рира имотната парти-
да нормативно, създава 
единно досие на имо-
та с всички промени на 
собствеността, промени 
на характеристиките на 
недвижимата вещ, от-
разяване на споровете, 
тежестите върху имота 
и т.н. В ползваните сега 
за целите на вписването 
файлови имотни пар-
тиди липсват основни 
данни - като граници на 
имота, адрес, което води 
до невъзможност да се 
направи справка само по 
адрес на имота. 

Подаваме заявления за имотна 
собственост във всяка служба 

в страната 

Президент и кмет откриха 
Римския стадион в Пловдив

Пет от общо седемте 
приключили дела, за-
ведени от собственици 
на имоти по трасето на 
Северната скоростна 
тангентаq е спечелила 
агенция „Пътна инфра-
структура“ (аПИ). По 
останалите две решени-
ето на съда е в полза на 
жалбоподателите.

Общо 256 са образу-
ваните досега дела от 
жителите на столични-
те квартали „Илиянци“, 
„Требич“, „Бенковски“, 
„Враждебна“, „Орлан-
довци“ и „Малашевци“. 
Гражданите настояват да 

се изясни как е проведе-
на обществената поръч-
ка за избор на оценител, 
кой е оценителят и какви 
са неговите професио-
нални качества. Жите-
лите на кварталите искат 
да знаят има ли склю-
чени договори с фирми 
за строеж и за инвести-
ционен контрол, както и 
съгласувани ли са цени-
те с Министерството на 
финансите и Министер-
ството на регионалното 
развитие.

Оценката на имотите 
е направена по Закона за 
държавната собственост 

и варира от 400 лв./дка 
до 47 000 лв./дка, обяс-
ниха от аПИ.

В момента експертите 
на агенцията разглеж-
дат техническия проект, 
който е внесен за съгла-
суване от изпълнителя 
на обекта. Строител-
ството на 16-километ-
ровото трасе ще струва 
близо 150 млн. лв. То 
ще свързва 4 магистра-
ли - „Тракия“ (чрез Из-
точната дъга на Около-
връстното на София), 
„Хемус“  и  „Люлин“ 
(чрез Западната дъга), 
както и бъдещия аутобан 
до Калотина.

Проектът за изграж-
дането на Северната 
скоростна тангента бе 
одобрен от Европейска-
та комисия миналия ме-
сец. Средствата, които 
ще бъдат отпуснати, са в 
размер на около 120 млн. 
лв. От тях 85% са съфи-
нансиране от Европей-
ския фонд за регионално 
развитие. 15% са парите 
от националния бюджет.

Държавата спечели 5 дела 
за Северната тангента
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Само един проект на 
българско малко пред-
приятие получи евро-
пейско финансиране по 
новия инструмент за 
подпомагане на малките 
и средните предприятия 
в ЕС. Инструментът е 
част от програмата „Хо-
ризонт 2020“ и е с общ 
бюджет от 3 млрд. евро 
за новия програмен пе-
риод (2014-2020 годи-
на).

По първия прием за 
финансиране са одобре-

ни 155 предприятия от 
21 държави. Те ще полу-
чат по 50 хил. евро, за да 
финансират своите ино-
вативни стратегии. Име-
ната на фирмите, които 
са получили финанси-
ране, ще бъдат обявени 

през август, допълват от 
Европейската комисия.

Сред най-успешните 
държави в този първи 
прием е Испания - 39 
малки и средни пред-
приятия там са получи-
ли финансиране по но-
вия инструмент. Следват 
Великобритания с 26 и 
Италия с 20 предприя-
тия.

За първите безвъз-
мездни средства са по-
дадени общо 2666 заяв-
ления.

Оставката на българ-
ското правителство може 
да се превърне в серио-
зен проблем за „Газпром“ 
и проекта „Южен поток“, 
коментира руският „Ко-
мерсант“.

До октомври в Бълга-
рия ще управлява слу-
жебен кабинет без дос-
татъчно пълномощия за 
сериозни решения, а след 
това на власт може да 

дойде проевропейска ко-
алиция. Съответно има 
риск, че „Газпром“ няма 
да свари с пускането на 
„Южен поток“ до края на 
2015 г., пише изданието.

През юни премиерът 
Орешарски „под натиска 
на СаЩ обяви, че замра-
зява строежа, и започна 
консултации с Еврокоми-
сията, настояла за про-
верка на обстоятелствата 

във връзка с търга“, при-
помня „Комерсант“.

„Техническото пра-
вителство,  назначено 
от президента, ще има 

право да преговаря за 
„Южен поток“, но ре-
шенията му ще трябва 
да бъдат одобрени от 
парламента, а президен-

тът Росен Плевнелиев 
(представител на ГЕРБ 
и привърженик на евро-
атлантическия курс) има 
право на вето“, посочва 
изданието.

„Комерсант“ припом-
ня, че именно през упра-
влението на ГЕРБ „бяха 
замразени и отменени 
руско-български проекти 
- аЕц „Белене“ и петро-
лопроводът Бургас-алек-
сандруполис“, а „в сряда 
бордът на БЕХ не успя да 
вземе решение „Газпром“ 
да кредитира с 620 мили-
она евро българската от-
сечка от „Южен поток“. 

Изданието се опасява, 
че пусковият срок на га-
зопровода може да бъде 
отложен с година.

Европейската служба 
за борба с измамите стар-
тира спешна проверка 
на ОП „Конкурентоспо-
собност“. Причината са 
множеството сигнали за 
нарушения и нередности 
по схемата за техноло-
гична модернизация. По 
нея трябваше да бъдат 
усвоени 97 милиона лева.

Според ръководния 
екип на програмата има 
готовност всички искани 
документи да бъдат пре-
доставени.

Схемата бе спряна вне-
запно в края на юни, въ-

преки че миналата годи-
на по нея кандидатстваха 
1200 фирми. Това пре-
дизвика остра реакция на 

част от тях.
Според ръководители-

те на проекта въпросните 
97 млн. лв. няма да бъдат 

загубени, защото това са 
виртуални пари. Въпро-
сът е защо, ако парите 
са виртуални, е обявена 
въпросната схема, в коя-
то участваха 1200 фирми 
и 200 консултанти, а пет 
месеца 38 специалисти 
правеха оценки, коменти-
рат експерти.

До момента по „Кон-
курентоспособност“ са 
догворени 1,212 млрд. 
евро, или 104% от бю-
джета на програмата. От 
тях са разплатени 785 
млн. евро, а са одобрени 
още разходи за 713 млн.

ОТ СЕДМИцаТа

Оставката на българското правителство 
- сериозен проблем за „Южен поток“

ÑКомерсантî:

С три първи копки 
стартира мегапроектът 
„София Тех Парк“. Той 
се финансира с 50 млн. 
евро по ОП „Конкурен-
тоспособност“, като през 
втория програмен пери-
од е предвидено в него 
да бъдат инвестирани 
още 70 млн. евро от Ев-
ропа. Над 10 млн. лв. ще 
струва изграждането на 
лабораторния комплекс, 
в който науката и бизне-
сът ще си сътрудничат в 
развиване на нови идеи 
и решения, които да са 

приложими на практи-
ка. Лабораториите ще 
се управляват съвмест-
но от ръководството на 
„София Тех Парк“ и 
БаН, заедно с нейните 
институти и университе-
ти. В бизнес инкубатора 
на технологичния парк 
стартиращи, прохожда-
щи компании ще могат 
да развиват идеите си и 
да ги превърнат в готови 
продукти. „Експеримен-
тариум“ пък е сградата, в 
която външни посетите-
ли и деца ще могат инте-

рактивно да се запозна-
ват с най-новите научни 
достижения. Към сграда-
та ще води и пешеходен 
мост, чието изграждане 
започва. Музеят и довеж-
дащото съоръжение към 
него ще бъдат изградени 
срещу 3,9 млн. лв. Реал-
ната работа на техноло-
гичния парк трябва да 
започне още през 2015 г.

„Проектът ще позволи 
на страната ни да наме-
ри достойно място сред 
високотехнологичните 
европейски държави и 
ще подкрепи иновациите 
и индустриите на бъде-
щето в България“, зая-
ви президентът Росен 
Плевнелиев. Според него 
„София Тех Парк“ ще 
спомогне преодолява-
нето на слабостите на 
родната икономика и има 
силен потенциал да се 
превърне в център на 
технологичния напредък 
в страната ни.

Първа копка на обекти 
от „София Тех Парк“ Само един проект на българския 

малък бизнес с еврофинансиране

Пусковият срок на газопровода 
може да се отложи с година

ОЛАФ погва и ОП „Конкурентоспособност“
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Багери, шум от ремонт-
ни дейности, разкопани 
площадки и висящи ске-
лета по фасадите - макар 
и неприятна, картината е 
доста обичайна за първия 
учебен ден. Години на-
ред училищата приличаха 
на строителни площад-
ки дълго след еуфорията 
на 15 септември. Затова 
и школските директори 
си отдъхнаха заслуже-
но, когато се разбра, че 
вече сами ще възлагат об-
ществените поръчки за 
ремонтите през лятото. 

Делегираните им от Ми-
нистерството на образо-
ванието права бяха с цел 
строителните дейности 
да приключват в срок, за 
да не се пречи на учеб-
ния процес след първия 
звънец през есента. В На-
ционалната програма за 
модернизация на матери-
алната база на училищата 
са предвидени 12 мили-
она лева. Любопитната 
подробност обаче е, че 
за тези средства могат да 
кандидатстват единстве-
но школата, които са на 

подчинение на министер-
ството. Фактът, че някои 
учебни заведения оста-
наха „на сухо“, породи 
недоволство сред дирек-
торите, които определиха 
делението на държавни и 
общински училища като 
дискриминационно. Ро-
дители пък се опасяват, 
че бързата работа ще е за 
сметка на качеството. Го-
ненето на срокове ще до-
веде до занижен контрол, 
което пък ще е идеална 
предпоставка за злоупо-
треба със средства.

Неясни критерии
Общо 117 848 лв. ще 

вземат школата „арх. 
Йордан Миланов“ в Пер-

ник и „Н. Й. Вапцаров“ в 
Радомир, като парите са 
предназначени за обно-
вяване на техническото 

оборудване в кабинети-
те. Помощното училище 
„Васил Друмев“ в Шумен 
ще разполага с 46 234 лв., 

Ремонтите в училища и 
детски градини в Пловдив 
миналата година продължи-
ха повече от месец след 15 
септември. Безпрецедентен 
бе случаят с НУ „Христо Бо-
тев“, в което част от ученици-

те залягаха над букварите във 
физкултурния салон, а остана-
лите провеждаха учебните си 
занятия в близкото читалище. 
Школото се ремонтираше по 
фонд „Козлодуй“, а изоста-
ването в графика беше ясно 

още през лятото. От община-
та уверяваха, че строителни-
те дейности ще приключат в 
срок, но обещанието не беше 

спазено. 
В елитната ЕГ „Пловдив“ 

в първите дни след 15 сеп-
тември средношколците из-

ползваха само едно от двете 
стълбища, защото северното 
трябваше да се ремонтира по-
ради пукнатини.

Неравна битка с изостана-
лите ремонти водиха и роди-
тели на деца от пловдивските 
забавачки. 

ОУ „асен Златаров“ в асе-
новградското село Боянци 
пък бе на крачка от срутване. 
Поради липса на достатъчно 
класни стаи там шестокласни-
ци бяха принудени да учат в 
дървена барака. След избухна-
лия скандал обаче директорът 
разпореди учебните занятия в 
пристройката да бъдат преус-
тановени.

Със сериозен инвеститор 
могат да се похвалят жителите 
на Троян. Не кой да е, а Воен-
номорският флот на СаЩ ре-
монтира сградата на ОУ „Иван 
Хаджийски“ в града. амери-
канците ще вложат 230 хил. 
долара в реновиране на учеб-

ното заведение, съобщават от 
общината. 

Това е най-старото училище 
в града, построено през 1896 
година. Проектът за ремонта 
е подготвен през миналата 
година и е по програма на Во-
енноморския флот на СаЩ, с 

чиято подкрепа се работи по 
различни инициативи в страни 
от Европа. Договорът за фи-
нансиране на строителството 
е сключен чрез американското 
посолство в София, откъдето 
са избрани проектант и изпъл-
нител.

Строителните дейности 
са поверени на дружество от 
Сливен, с което американците 
са работили и преди.

Предстои да се ремонтират 
цялостно покривът и фасадата 
на сградата, да се подменят 
улуците и дограмата, да се на-
прави външно пребоядисване. 
Крайният срок за приключ-
ване на ремонта е май 2015 
г., но разчетите са основните 
дейности да се извършат през 
ваканцията това лято, за да не 
се затрудни учебният процес 
след 15 септември.

На 27 юни представители на 
фирмата изпълнител, придру-
жавани от зам.-кмета на Троян 
Поля Димова и началника на 
отдел „Образование, култура, 
спорт и младежки дейности“ 
в общинската администрация 
Иванка Джабраилова, са на-
правили работно посещение в 
училището. Тогава било уго-
ворено незабавно да започне 
почистване на таваните и дру-
ги помещения от ненужните 
училищни мебели и инвентар, 
за да се освободи терен за ре-
монтните дейности. 

ТЕМаТа

Време разделно за училищните ремонти

Първолаци сричат във физкултурен салон

Военноморският флот на САЩ реновира 
ОУ „Иван Хаджийски“ в Троян

За да приключат в срок, строителните 
дейности ще се възлагат от директорите. 
Бързата процедура обаче ще важи само 
за държавните школа
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за да оправи покрива си и 
санитарните възли. От спи-
съка с одобрените от ми-
нистерството кандидати се 
вижда, че за оборудване на 
кабинетите за практическо 
обучение, работилниците 
и лабораториите на профе-
сионалните училища се от-
пускат между 575 и 63 500 
лева. Учебните материали 
и пособия, включително и 
спортните уреди, са оцене-
ни между 637 и 6500 лв., 22 
хил. лв. е горната граница 
за учебно оборудване и об-
завеждане, а за нови подове 
се предоставят максимум 
17 500 лева. Не става ясно 
обаче дали сумата зависи 
от броя на записаните уче-
ници, от общата площ на 
училището, от големина-
та на планирания ремонт, 
или просто квотите са су-
бективно разпределени от 
чиновниците в министер-
ството според наличните 
средства.

Одобрените училища 
сами ще избират изпъл-
нителите, които първона-
чално ще получават 80 на 
сто от сумата, а останалите 
20% - след като завършат 
дейността си. 

По разчетите на образо-
вателното ведомство, ако 
статуквото се бе запазило, 

заради дългите технически 
процедури ремонтите щяха 
да започнат не по-рано от 
октомври 2014-а. Което на 
свой ред щеше да е пагубно 
конкретно за опустошените 
от наводненията учили-
ща във Варна и Добрич. 
Там са необходими към 
половин милион лева за 
спешни ремонти. ако те не 
бъдат направени, следва-
щата учебна година в двата 
града може и да не започне, 
опасяват се експерти.
Спасителният план 

на МОН
„Министерството на об-

разованието, ако тръгне да 
възлага открита процедура 
по Закона за обществените 
поръчки на тези 12 млн. за 
ремонт на училищата, про-
цедурата ще се проточи, а 
може и да не приключи до 
края на годината. Затова 
възприехме подхода сами-
те директори на училища 
да могат с обявление да 
направят бързо и в срок 
възлагането на обществена 
поръчка“, обясни главни-
ят секретар на МОН Сер-
гей Миланов. Според него 
най-лошото в случая е, че 
бързата процедура засега 
не важи за огромния брой 
общински училища.

6 общински и 2 дър-
жавни учебни заведе-
ния в област Пловдив 
ще бъдат ремонтирани 
и модернизирани през 

лятото със средства по 
Националната програма 
на Министерството на 
образованието и наука-

та (МОН). Сред тях са 
Професионалната гимна-
зия по машиностроене и 
Електротехникумът. Там 
ще се извърши саниране 

и подмяна на дограмата. 
От гимназията са канди-
датствали по проекта на 
МОН и най-късно през 

следващия месец стро-
ителните дейности ще 
стартират. Спечелените 
средства за саниране са 
в размер на 290 хил. лв. 

Предстои обявяването 
на търг за фирма, която 
да извърши ремонта. С 
допълнителни средства 
училището ще закупи 
оборудване за кабине-
тите, както и машини за 
практическо обучение. 
Не са отпуснати обаче 
средства за подмяна на 
санитарните възли в ад-
министративната част 
на сградата. Ремонт на 
ВиК мрежата трябва да 
бъде направен в Наци-
оналната художествена 
гимназия „цанко Лав-
ренов“. В ОУ „Димчо 
Дебелянов“ ще бъде за-
купено учебно оборуд-
ване, ще се подновява и 
подовата настилка. Съ-
щите дейности предсто-
ят да се извършат в ОУ 
„Яне Сандански“, СОУ 
„Черноризец Храбър“, 
ОУ „алеко Константи-

нов“, СОУ „Патриарх 
Евтимий“, СОУ „Паис-
ий Хилендарски“, СОУ 
„Софроний Врачански“ 
и ОУ „Панайот Волов“. 

Строително-ремонтни 
дейности ще има и в НУ 
„П. Р. Славейков“, във 
Френската гимназия, 
Математическата и Ези-
кова гимназия „Плов-
див“. Средствата по На-
ционална програма „Оп-
тимизация на училищна-
та мрежа“ ще се разпре-
делят не по области, а 
по училища. В момента 
се извършва преглед на 
заявките за доставка на 
оборудване. В случай че 
стойността на заявеното 
от класираните училища 
оборудване е по-малка 
от определените за тях 
средства, парите ще бъ-
дат преразпределени към 
училищата, чиито проек-
ти са останали в резер-
вите, което ще промени 
съотношението на пър-
воначално определените 
средства за училищата.

ТЕМаТа

Време разделно за училищните ремонти

Възможността училищата да 
бъдат възложители по реда на 
ЗОП ще доведе до по-голяма 
ефективност при изпълнение на 
ремонтите и до по-качествен кон-
трол при самото изпълнение, смя-
тат от МОН. Облекчението обаче 
се отнася за школата към просвет-
ното министерство. Директорите 
на общински училища са в очак-
ване на финансиране за наложи-
телните ремонти. Правителството 
предостави по бюджетите на об-
щините допълнителни 1 689 474 
лв. за приоритетните ремонтни 
дейности в общинските учили-

ща. Средствата са предвидени в 
централния бюджет в частта за 
структурни мерки и програми за 
развитие на образованието.

анализ на Министерството 
на образованието и науката на 
база проверки на регионалните 
инспекторати по образование 
показва, че 221 държавни и 1372 
общински училища не отговарят 
на санитарно-хигиенните изис-
квания. В основната си част тези 
училища имат предписания от 
контролните органи за извършва-
не на ремонтни дейности. 220 000 
лева ще бъдат разпределени за 

неотложни школски ремонти на 
общинските заведения в Пловдив. 
Сумата е формирана от резерва 
към делегираните бюджети на 
училищата. От тях 7000 лева оти-
ват за покривен ремонт на СОУ 
„П. Яворов“, още толкова за водо-
провода там. За отстраняване на 
теч от покрива и основен ремонт 
пари ще получи и ОУ „алеко 
Константинов“, но те ще бъдат в 
пъти по-малко от необходимите. 
Крупната сума от 50 000 лева 
отива за ОУ „антим I“, с която 
ще се смени водно-отоплителната 
система.

Общински школа чакат пари от 
резерва за неотложни реконструкции

`

С 290 хил. лв. санират гимназията 
по машиностроене в Пловдив

 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  
Ели ГЕНОВА

- Г-н Николов, през 
погледа Ви на архитект 
и урбанист как се раз-
вива Пловдив в градо-
устройствен, строите-
лен и архитектурен ас-
пект?

- Отдавна не е има-
ло такива благоприятни 
предпоставки за разви-
тието на Пловдив. Има-
ме едно много адекватно 
общинско ръководство, 
което целенасочено ра-
боти по изпълнение на 
мандатната програма за 
развитие на града. Защо-
то работата на парче, без 
цялостна визия, е доказа-
но неефективна. 

Друга блогоприятна 
предпоставка в настоящ-
ия мандат от гледна точ-
ка на стратегическо пла-
ниране занапред е гра-
ничният период, в който 
се намираме в момен-
та - първият 7-годишен 
програмен период на ЕС 
приключва и в момента 
се подготвя следващи-
ят такъв от 2014-2020 г. 
Един удобен момент за 
разработването на кон-
цепции, идеи и страте-
гии, който доведе и до 

разработването на Интег-
рирания план за развитие 
на Пловдив, направен по 
европейски стандарти. 
Едно от предимствата 
му е, че той задължава 
и следващите общински 
управления да вървят по-
следователно по него и 
да има приемственост, 
т.е. не се работи в рамки-
те на управленския 4-го-
дишен мандат. И не на 
последно място, колкото 
и да е странно - нали-
чието на икономическа, 
стопанска и финансова 
криза регулира пазара. 
Отся по естествен начин 
и проектите в областта на 
строителството, което е 
позитив.

- Имаше ли пречки и 
какви пред развитието 
на града?

- Единствената пречка 
за развитието на Пловдив 
през изтеклата година бе 
държавата. По политиче-
ски причини тя не сти-
мулираше развитието на 
града, но за хората това 
остава някак необяснимо. 
Недовършената спортна 

зала, пустеещият стади-
он „Пловдив“ са само 
част от примерите. Съз-
даването и развитието на 
Икономическа зона, част 
от Интегрирания план на 
Пловдив, е голяма пред-
поставка за развитието 
му, но държавата не пре-

достави собствеността 
на терена на общината, 
който се стопанисва от 
военното министерство, 
но дефакто пустее в мо-
мента. 1 милиард и 100 
млн. лв. е бюджетът за 
развитието на тази зона. 
900 млн. лв. е публично 
частното партньорство и 
има огромен интерес от 
големи инвеститори. За 
съжаление към момента 
този потенциал за бъде-
що развитие е блокиран.

- Конкурсът за пло-
щад „Централен“ пре-
дизвика фурор с огро-
мния брой участници 
в него. Сигурни ли сте 
в правилния избор на 
победителя?

- Признавам, че никой 
не е очаквал интерес от 
толкова участници от 41 
страни. Журито избра 
три проекта с коренно 
различни концептуални 
подхода, но предстои об-
ществено обсъждане и 
последната дума ще имат 
пловдивчани. Има проек-
ти, които грабват ведна-
га, и това са най-рискови-

те. Класираният на първо 
място от журито проект е 
точно такъв. Една силна 
идея или печели катего-
рично, или губи. За мен 
е важна практичността 
и реализируемостта на 
идеята за площада. Сега 
трябва да се докаже тех-
нически, че е възможно 
тази идея да се реализира 
етапно. 

Съществува техноло-
гия с мрежа от изливни 
пилоти, която може да 
се реализира, съобразя-
вайки се с археологиче-
ския кадастър. После се 
излива плочата на пло-
щада, като за кофраж се 
използва съществуващи-
ят терен. Това дава въз-
можност горе да се пра-
ви съвременната част от 
проекта, а долу археоло-
зите да работят. ако това 
стане, проектът става не-
зависим от осигуряване 
на цялостното финанси-
ране, от една страна, а от 
друга, не се изчаква вре-
мето за археологическите 
дейности. Всичко върви 
паралелно.

- Виждате ли рискове 
или подводни камъни 
за реконструкцията на 
площада?

- Първият подводен ка-
мък за всеки проект е 
негативното обществе-
но мнение. За жалост в 
Пловдив имаме примери 
проекти на общината да 
се минират още когато 
са на ниво идея, преди 
да има същински про-
ект. Това е малко като „не 
разбирам какво е това, но 
съм против“. Не бива да 
се повтаря и с проекта 
за площад „централен“.

Предстои и Експертният 
съвет по устройство на 
територията към общи-
ната заедно с археолозите 
да се произнесат по ре-
ализуемостта на самите 
проекти. 

- Как виждате бъде-
щето на емблематично-
то за пловдивчани кино 
„Космос“? Натъжава 
ли ви, че от няколко 
киносалона в центъра 
на града сега няма нито 
един?

- Кино „Космос“ не 
си е намерило още точ-
ната характеристика. Не 
може да е кино, колко-
то и да ми се иска, ако 
няма бизнес интерес. Об-
щината не се е ангажи-
рала с инвестиционни 
намерения. Има опити 
с младежки ентусиазъм 
киното да се превърне 
в арт пространство. Но 
първо творческият екип 
трябва да облече идеите 
в бюджет, за да се търси 
бизнес решение. Вярвам 
обаче, че кино „Космос“ 
не е загубена кауза.

- Квартал „Капана“ 
определено влезе във 
фокуса на сегашния 
кметски екип. Какво 
ще е развитието там?

- Насочването на вни-
манието на общината 
към „Капана“ не се е 
случвало от десетилетия.
Стъпка по стъпка се ра-
боти по това знаково за 
града място. Общината 
намери финансиране да 
започне облагородяване 
и подобряване на инфра-
структурата - настилки, 
тротоари, осветление... 
Има и активна граждан-
ска инициатива - от Бъл-

гарския съвет за усточи-
во развитие и платформа 
„Едно“ са пуснали писмо 
до кмета на града и мен 
за пилотно изследване на 
устойчивост на кв. „Ка-
пана“. Идеята е да има 
концепция за развитие по 
европейски модел. Фи-
нансиране обаче се чака-
ше от Министерството на 
инвестиционното проек-
тиране. Така че на този 
етап идея има, но пери-
петиите пред държавната 
власт ще забявят процеса 
цялостно, най-вече във 
финансов аспект.

- Ако имате възмож-
ност, какво бихте про-
ектирали и искате да се 
построи в Пловдив? От 
какъв обект крещящо 
има нужда този град?

- От много неща, но 
спешно от национален 
стадион. ако на стади-
он „Пловдив“ се даде 
статут на национален, в 
пъти по-малко пари ще 
са нужни за реконструк-
цията му, отколкото да 
се строи нов национален 
стадион в София. Но за-
това трябва да се прео-
доле егото на софиянци 
и антагонизмът столи-
ца-провинция. Трябва да 
се направи втори гребен 
канал в Пловдив, с оглед 
на домакинството на Све-
товното първенство по 
гребане през 2018-а, ко-

ето Пловдив спечели. С 
това, образно казано, от 
хотел три звезди Пловдив 
веднага скача на шест 
звезди. Съвсем други ще 
са и приходите, и ими-
джът на съоръжението, 
и на града. Освен това 
вторият канал, освен за 
спорт, целогодишно ще 
се използва и като зона 
за водни развлечения и 
релакс за пловдивчани. 
На следващо място вече 
споменах за огромния 
потенциал на Икономи-
ческата зона и по-спе-
циално изграждането на 
високотехнологичен парк 
в нея. Също належаща 
е реконструция и нова 
концепция на Междуна-
роден панаир Пловдив.
За да стане като панаира 
в Мюнхен например - с 
модерни палати, топли 
връзки и най-вече с це-
логодишен календар на 
прояви.

- Каква е личната Ви 
професионална амби-
ция, арх. Николов? В 
какво сте готов да вло-
жите усилия и енергия?

- Възприемам река Ма-
рица като структуроопре-
деляща за града. Тя тряб-
ва да стане лице на Плов-
див, а сега за жалост не е. 
През годините имаше оп-
ити в посока развитие на 
крайречната зона, но без 
финален резултат. Сега 
кметът и общината имат 
иницатива по тази тема. 
Направени са анализи 
по изследване на риска и 
хидрологията. Може да 
започне работа по идеи 
и проектиране в посока 
естетизация и цялостна 
промяна на прилежащите 
територии на реката.

- Как преценявате 
шансовете на Пловдив 

за културна столица 
2019? 

- Трябва да вярваме, 
защото имаме сериозен 
потенциал.  ако няма 
борба на лобита и външ-
ни намеси, ако процеду-
рата е прозрачна, шан-
совете на Пловдив са ог-
ромни. Конкурент ни е 
само София, но смятам, 
че дифинитивно София 
не трябва да участва в 
това състезание. Посла-
нията на Европа са де-
централизация и „Европа 
на регионите“, би тряб-
вало да се съобразим с 
това.

Огромният потенциал 
на Икономическата зона 
от Интегрирания план 
на Пловдив е блокиран 
заради нежеланието на 
националната власт

Трябва да се направи втори 
гребен канал в Пловдив, с 
оглед на домакинството на 
Световното първенство по 
гребане през 2018-а,което 
градът спечели

Арх. Илко Николов, председател на Общински съвет - Пловдив:

Арх. Илко Николов е роден 
на 08.12.1956 г. в Пловдив.

Завършва Математиче-
ската гимназия в Пловдив и 
Висшия институт по архи-
тектура и строителство със 
специалност „Архитектура“. 
Арх. Николов е председател 
на Общински съвет - Пловдив, 
член на УС и координатор на 
Националната асоциация на 
председателите на Общин-
ските съвети в Република 
България, член на групата за 
стратегическо планиране към 
Областния съвет за развитие, 
член на Регионалния съвет за 
развитие в Южен централен 
район, член на Управителния 
съвет на Бизнес експертен 
съвет - Пловдив, председател 
на Съюза на архитектите в 
България - дружество Пловдив, 
зам. -председател на Съюза 
на архитектите в България, 
председател на Асоциацията 
за устойчиво развитие и ана-
лизи, член на Камарата на ар-
хитектите.

Пречка за развитието на Пловдив 
през изтеклата година бе държавата
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България е сред най-
предпочитаните страни 
за инвестиции в недвижи-
мости от руските държав-
ни служители и депутати. 
Това сочат анализите на 
едно от известните руски 
делови издания. Според 
публикуваните данни от 
около 500 държавни слу-
жители и депутати, де-
кларирали собственост 
върху имущество за 2013 
година, 176 притежават 
недвижими имоти в Бъл-

гария, някои от тях - и по 
повече от един. За срав-
нение, във втората по по-
пулярност сред руските 
чиновници дестинация 
- Испания - имоти имат 
едва 61 от тях.

Най-голям интерес има 
към едностайните и дву-
стайните апартаменти в 
България. Руските чинов-
ници предпочитат да си 
закупят по-малко жилище 
или дори част от него, но 
не и земя. За миналата 

година закупените обекти 
у нас са 13 030, като 187 
от тях са с площ от около 
80 кв. м.

Начело на класацията 
по притежавани недвижи-
мости в България е зам.-
министърът на финансите 
алексей Моисеев, който 
притежава 3 жилища с 
обща площ 386 квадратни 
метра. Липсата на инте-
рес към поземлени пар-
цели се обяснява с ня-
кои трудности, свързани 
с покупката на имоти от 
чуждестранни физически 
лица. Според изданието, 
да станеш собственик на 
земя в България е въз-
можно само чрез местна 
фирма. Съвсем различно 
е в Испания. Там руски 
чиновници притежават 

не само апартаменти (37 
с обща площ 3400 ква-
дратни метра), но и цели 
къщи (32 с площ 6604 
квадратни метра) и по-
землени парцели (21 с 
обща площ 28,3 декара). 
В списъка със страните, 
предпочитани за имотни 
инвестиции, попадат над 
30 страни, като в първа-
та петица са Черна гора, 
Латвия и Германия. Там 
апартаменти и земя при-
тежават 90 руски държав-
ни служители, които вла-
деят общо 117 обекта с 
площ 35 171 кв. м и около 
1,7 хектара земя. Сред 
най-големите собствени-
ци на недвижимости в 

тези страни са заместник-
директорът на държавна-
та корпорация по атомна 
енергия Кирил Комаров 
и сенаторът на Понзенска 
област Любов Хлебова.

Прибалтика пък е ин-
тересна за руснаците за-
ради възможността при 
покупка на жилище за 
определена сума да полу-
чиш право за пребиваване 
в Евросъюза.

Повод за проучване-
то на изданието е започ-
натата миналата година 
от президента Владимир 
Путин кампания за „на-
ционализация на елити-
те“. През май миналата 
година бе приет закон, за-

браняващ на държавните 
чиновници да притежават 
сметки и ценни книжа в 
чуждестранни банки. 

Изданието е анали-
зирало няколко хиляди 
декларации за миналата 
година на служители във 
всички федерални минис-
терства, ведомства, вклю-
чително териториалните 
им органи и подчинени 
организации, федерални-
те съдебни и законода-
телни органи, правител-
ствата и ръководителите 
на регионите, законода-
телните събрания на су-
бектите на Руската феде-
рация, правителството и 
префектурата на Москва.

ИМОТИ

Таксите по ипотеч-
ните кредити падат с 
30% след влезлите в 
сила промени в Зако-
на за потребителския 
кредит, в който има и 

поправки за ипотеките. 
С тях българското зако-
нодателство се синхро-
низира с европейската 
директива. С публику-
ването на измененията 
в „Държавен вестник“ 
законодателят даде три 
месеца срок, в който те 
да влязат в сила. Така 
от 23 юли отпадат так-
сите за управление и 
усвояване на ипотечния 
заем, както и най-висо-
ката комисиона - про-
центите за предсрочно 
погасяване. Доскоро те 
бяха между 3 и 5 на сто 

върху сумата на оста-
ващия кредит, а някои 
банки начисляваха дори 
6%. Потребителят вече 
няма да плаща нищо, 
ако реши да погаси зае-
ма накуп.

С новите промени, 
премахващи таксите за 
усвояване и управление 
на заема, се спестяват 
около 30% от комиси-
оните. При стандартен 
ипотечен кредит от 100 
хил. лв. например дъл-
жимата сума ще е с око-
ло хиляда лева по-мал-
ко, изчисляват експерти. 

Два пъти по-бързо се финализират 
сделките с недвижими имоти през 
първото тримесечие на годината в 
сравнение със същия период на ми-
налата, сочат данни на водещи аген-
ции за имоти в страната. Към месец 
юни времето за продажба на жилище 
отнема средно 66 дни за градовете 
София, Варна и Бургас, при 120 дни 
през 2013 г. През изтеклия месец юни 
банковите проблеми и нестабилната 
политическа ситуация са увеличили 
сделките с имоти в София и няколко 
по-големи града. Според брокери тен-
денциите са две - бързи покупки на 
първо жилище, за което купувачите 
имат средства или отпуснати кредити, 
или покупка на имот с цел инвести-
ция. Във Варна и Бургас пък между 
януари и юни отчитат с 35% по-малко 

сделки с руски граждани. Обясне-
нието на експертите е в конфликта в 
Украйна, който влияе на желанието за 
покупка на втори дом. 

Таксите по ипотечните 
кредити падат с 30%

Експертна комисия ще картоте-
кира българските военни памет-
ници в Македония. Това е първата 
стъпка към възстановяването на 
тези имоти, съобщи министърът 
на отбраната ангел Найденов. 
Той е съгласувал създаването на 
комисията с македонския си колега 
Зоран Йолевски. 

Експертите от българското и 
македонското министерство на 
отбраната, включени в нея, ще 
имат задача да опишат възстанови-
телните дейности, които трябва да 
бъдат извършени по монументите.

„Това е важна тема, особено на 
фона на отбелязването на 100-го-
дишнината от Първата световна 
война“, коментира министър Най-
денов.

Той подчерта, че огромна крач-
ка в развитието на отношенията 
между двете държави би било под-

писването на официално споразу-
мение за добросъседство.

Руски държавни служители избират 
България за имотни инвестиции

Бързи сделки за жилища 
в София, Варна и Бургас

Описват българските военни 
паметници в Македония
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Лилия ЛОЗАНОВА

Велико Търново ста-
на домакин на 34-ата 
Европейска асамблея на 
студенти по архитекту-
ра EASA2014 „Symбио-
за“, която се провежда в 
старопрестолния град от 
21 юли до 3 август. Във 
форума участват над 550 
творци от 50 страни от 
Европа, азия, америка, 
австралия. Той е част от 
кандидатурата на Вели-
ко Търново за Европей-
ска столица на културата 
и е първото по рода си 
събитие в страната. Вся-
ка година асамблеята се 
провежда в различна дър-
жава и дава възможност 
на младите специалисти 

чрез креативността си да 
преобразяват средата и 
живота на хората. Неслу-
чайно тази година мото-
то е „Симбиоза“, като то 
включва различни смисли 
и връзки. 

Симбиоза на архитекту-
ра и природа, на култури-
те, историческите слоеве, 
на различните изкуства 
- живопис, театър, музика, 
местните занаяти и тради-
ции. Симбиоза в градската 
среда и архитектура, която 
еднакво добре обслужва 
различните поколения и 
подпомага връзката меж-
ду младите и възрастните 
хора.

В този смисъл Вели-
ко Търново беше избран 
като идеално съчетание от 
всички тези изисквания. 

Това посочи и кметът Да-
ниел Панов по време на 
официалното откриване на 

форума. 
„Днес е време за щас-

тие, вдъхновение и благо-

дарност. Щастие от факта, 
че 550 млади архитекти, 
които ще правят физио-
номията на Европа през 
следващите 50 години, 
озаряват с творбите си Ве-
лико Търново. 

Вдъхновение от въл-
шебната симбиоза между 
природата и архитектура-
та, между наследството и 
креативните идеи и про-

екти“, заяви градоначал-
никът.
Форумът в цифри 
25 000 винта, 30 000 пи-

рона, 80 куб. м дървен ма-
териал, 100 литра лакове, 
26 куб. м бетон и много 
още... 

През „горещата“ сед-
мица в града бяха създа-
дени 42 работилници в 
различни части на гра-
да - жп пансиона до ул. 
„Крайбрежна“, бившия 
Музей на архитектура-

та, пространството пред 
Художествената галерия 
„Борис Денев“ и памет-
ника „асеневци“. Много 
настроение, ентусиазъм и 
творческа атмосфера ки-
пеше на всички обекти.

В сградата на бившия 
архитектурен музей бяха 
позиционирани 7 работил-
ници. Тук бяха медийна-
та зала EASA TV и еже-

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

Старопрестолен Търновград се преобрази чрез творческата 
енергия на млади архитекти от цял свят
от 21 юли до 3 август се провежда 34ñата 
европейска асамблея на студенти 
по архитектура EASA2014 ÑSymбиозаî



дневникът „Дъждобран“, 
които отразяваха събити-
ята. Младите хора бяха 
проекирали инсталации за 
различни неосветени мес-
та във Велико Търново. 

Р а б о т и л н и ц а т а 
FABLAB на група „Транс-
форматори“ използва лазе-
ри и ардуино за създаване 
на уникални творби, вклю-
чително и бижута, части 
от които демонстрира ор-
ганизаторката Любомира 
Момчева.

Любопитни резултати 
постигнаха и програмисти, 
които работиха върху въз-
обновяването на прекрас-
ни пейзажи, изобилстващи 
в старопрестолния град.

В жп пансиона кипе-
ше трескава дейност в 
десетки работилници, в 
които творяха младежи от 
различни точки на света. 
Едни от най-атрактивни-
те бяха позиционирани в 
края на съседната улица 
„Крайбрежна“, която се 
намира на брега на Янтра. 
На стъпалата към нея тво-
реше група, която експе-
риментира с бетон, обясни 
другата организаторка Ве-
рияна Лемониди. целта на 
участниците е да създадат 
нестнадартни комбинации 
между него и други мате-

риали, които да използват 
за създаване на скулптури 
и инсталации.

На метри под тях се на-
мираше работилница, коя-
то създаде две атрактивни 
изненади за великотърнов-
ци - нов плаж с павили-
она „Boathouse“ по проект 
на студенти от Северна 
Ирландия и понтоните 
„Walden“ от испанския ар-
хитект Фран Родригес.

В съседство с тях енту-
сиасти експериментираха 
с български технологии в 
строителството. Работил-
ницата е наречена „Back to 
the roods“ („Обратно към 
корените“). Чуждестран-
ните участници в групата 
са запознати посредством 
мултимедийни презента-

ции със старите български 
традиции в строителство-
то.

По време на междуна-
родния форум търновци 
се сдобиха с атрактивна 

градска мебел, която вече 
предлага удобствата си на 
жителите и гостите на гра-
да.

Възхищението на мину-
вачите предизвикваше ин-
терактивната инсталация 
„Syntesizer“, която превръ-
ща градски пространства 
в музикален инструмент, 
свирещ според движение-
то на хората.

На главната улица беше 
направен допълнителен 
подарък за болярите и ту-
ристите - конзолна изглед-
на площадка Skywork.

асамблеята във Вели-
ко Търново беше съпът-
ствана от богата културна 
програма. Интерес пре-
дизвикаха лекциите на 

Недко Солаков и холанд-
ския скулптор Ян Домс. 
Повишеното настроение 
на всички беше поддър-
жано от симбиотичен кон-
церт на Теодосий Спасов 
и БALKANSKY, оркестър 
„Карандила“, както и от DJ 

Ostap и Djobry.
Реализацията на 34-ата 

асамблея беше осъществе-
на с подкрепата на община 
Велико Търново, професи-
онални организации като 
КаБ, Съюз на архитекти-
те, КИИП и др.
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Старопрестолен Търновград се преобрази чрез творческата 
енергия на млади архитекти от цял свят

Един от най-големите стро-
ителни обекти в света, който 
предстои да бъде реализиран 
в Северна америка, е Centre 
Hospitalier de l’Universite de 
Montreal. Той предвижда из-
граждането на болничен цен-
тър със седем различни зелени 
покрива край Монреал. 

Проектът на сградата, която 
трябва да бъде реализирана до 
2018 година, включва блестя-
ща стъклена стена от външна-
та страна, която ще осигурява 
жизнерадостно, изпълнено със 
светлина пространство за па-
циентите вътре. Капацитетът 
на болницата е 772 легла.

Избраният за прозорците 
троен стъклопакет ще помага 
за намаляване на потребле-
нието на енергия на сградата 
с 40 процента над основните 
стандарти.

В идейната концепция са 
преплетени високотехноло-
гични и архитектурно-исто-
рически елементи. В началото 
на болничния център, който 
ще се простира на 278 хиляди 
квадратни метра, е разположе-
на стара църква, наподобяваща 
катедрала. Близо до нея ще е 

метростанцията, изключител-
но удобна за посетителите, тъй 
като ще ги свързва директно 
с входа на сградата. Оттам те 
ще имат достъп до асансьори, 
ескалатори и тунели, които 
бързо да ги отведат до нужни-

те им дестинации. Зад стените 
си болницата ще има свръх-
модерни устройства, свързани 
чрез WIFI с централния модул 
за управление. Те ще имат гри-
жата да следят за удобството 
на пациентите, да разнасят 
лекарства и в същото време 
ще се грижат за премахването 

на биоотпадъци, боклуци и ре-
циклируеми материали.

Покривите на модерната 
сграда пък ще представляват 
зелени градини с билки. Те 
ще предлагат на посетителите 
чист въздух и най-различни 

растения, изпитани във време-
то като успешно средство за 
борба с различни заболявания. 
Присъствието им ще подпома-
га оздравителния процес.

Съоръжението е на стой-
ност 2 милиарда щатски дола-
ра и по план трябва да се сдо-
бие със сребърен LEED статут.

Зелени градини с билки покриват най–голямата болница в света
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Проектът е на сграда с раз-
гъната застроена площ 1020 
кв. м с инвеститор „Оптикс“ 
аД - гр. Панагюрище. В нея 
ще се помещава целият екип, 
обслужващ развойната дей-
ност на фирмата. Първата ко-
пка на строежа е направена 

през февруари 2014 г. от пре-
зидента Росен Плевнелиев. 
Тогава той преряза лентата 
и при откриването на дру-
га производствена сграда на 
компанията, чийто проектант 
отново е арх. Стефан Гюрдже-
клиев. 

Към днешна дата младият 
архитект има 4 завършени 
проекта на сгради на този ин-

веститор. В момента работи 
по следващия техен проект 
- пълен ремонт на старо учи-

лище в гр. Стрелча, което ще 
бъде преустроено в производ-
ствена сграда.

АдминистрАтивнА сгрАдА зА рАзвойнА дейност

Илияна КАРАЛАНОВА

- Защо избрахте да се 
реализирате в Бълга-
рия? 

- Въпреки че няколко 
години се готвех с до-
кументи, за да получа 
висшето си образование 
в Германия и можех да 
бъда приет, тъй като имах 
нужните дипломи за език, 
сам взех решение да уча 
и работя тук, в родина-
та си. Имал съм възмож-
ността да живея няколко 
години в Германия и се 
възхищавам от точността 
и принципите на немците 
при упражняване на про-
фесията, но начинът им 

на живот извън работното 
време се различава доста 
от това, което можем да 
получим в България.

- Какви са трудности-
те, с които се сблъсква-
те във Вашата работа? 

- На този въпрос ще 
отговоря лаконичо: вро-
дената черта на българи-
на да знае и разбира от 
всичко. По-голямата част 
от клиентите ми, когато 
посещават и личния си 
лекар, сигурно му нареж-
дат кой е правилният на-
чин за лекуване...

- В каква обществена 
кауза във Вашия град 
бихте се включили?

- Свидетел съм как вся-
ка година големи и мал-

ки предприятия изчез-
ват от бизнеса в Пазар-
джик. Това е причината 
все повече млади хора да 
търсят реализация в по-
големите градове или в 
чужбина. Контактувайки 
с много предприемачи в 
Пазарджик и областта, 
забелязвам, че всички са 
на мнение, че на трудо-
вия пазар липсват ква-
лифицирани млади ка-
дри. Ето защо смятам, че 
в нашия град трябва да 
се изгради висше учи-
лище. Бих се включил в 
обществени дискусии по 
тази тема и бих участвал 
безвъзмездно в проекти-
рането на такъв универ-
ситет.

МЛаДИТЕ В БРаНШа
Арх. Стефан Гюрджеклиев:

А рх .  С теф а н 
Г ю р д ж е к л и е в 
е завършил ВСУ 
„Черноризец Хра-
бъ р “ ,  с п е ц и а л -
ност „архитекту-
ра“. Работи като 
архитект вече 2 
години. „Не съм 
предполагал, че в 
малък провинциа-
лен град като Па-
зарджик ще съм 
затрупан от рабо-
та. За този пери-
од имам завърше-
ни над 30 проекта 
- от малки прис-
тройки и къщи 
до високотехно-
логични предпри-
ятия и жилищни 
сгради до 2000 кв. 
м“, казва младият 
архитект. 

Възхищавам се от организацията на работа 
в Германия, но реших да остана в родината

Готов съм да участвам в проектирането на 
висше училище в Пазарджик



1128 юли - 3 август 2014 г.
БРОЙ 28 (1066)

Създаване на единен 
национален контролен 
орган, който да следи за 
техническото състояние 
на хидротехническите 
съоръжения на терито-
рията на страната, пред-
виждат промени в Зако-
на за водите. В задачите 
на инспектиращите ще 
влиза и контролът на из-
пълнението на мерките 
за техническото състо-
яние и осигуряване на 
безопасната им експло-
атация. Координацион-
ният съвет по водите ще 
включва министъра на 
екологията, на земеде-
лието, на регионалното 
развитие, сдружението 

на общините, министъ-
ра на здравеопазването, 
на транспорта, на МВР, 
на образованието. Про-
мените са предложени 
от Министерството на 
околната среда и водите 
и са предоставени за об-
ществени консултации 
до началото на август. 
Повечето от текстовете 
са свързани с въвеждане 
на европейски регламен-
ти за избягване на на-
казателни процедури. С 
измененията се въвежда 
терминът „замърсите-
лят“ плаща. Това е пър-
ва крачка за определяне 
на норми за ползване на 
водата, става ясно от из-

мененията. целта е да не 
се разхищава вода, да се 
потребява по-малко, кое-
то ще повлияе на сметка-
та за вода. По-високите 

технологии за пречист-
ване и ангажиментите 
ни за изграждане на пре-
чиствателни станции ще 
доведат и до по-големи 
разходи, което ще пови-
ши цената на услугата. 
Затова е необходимо въ-
веждането на норми, ко-
ито да стимулират хората 
да използват по-малко 
вода и така да намалят 
сметките си. Въвежда-
нето на този принцип 
е едно от условията за 

отпускане на средства за 
сектора през следващия 
програмен период 2014-
2020 г. Това трябва да се 
случи до края на 2015 
година, когато трябва да 
е готова и реформата във 
Водния сектор.

С измененията се ус-
корява процесът по оп-
ределяне на санитарно-
охранителни зони около 
водовземните съоръже-
ния за питейно-битово 
водоснабдяване. Пред-

вижда се изготвяне на 
Морската стратегия и на 
програмите от мерки към 
нея с цел опазване и по-
добряване на състояни-
ето на околната среда в 
морските води. Ще се въ-
ведат и норми за емисии 
на някои опасни веще-
ства в отпадъчните води 
от промишлените пред-
приятия, като живак и 
кадмий. Предвиждат се и 
по-високи такси за водо-
вземане и замърсяване.

ЕКОЛОГИЯ

Последиците от ура-
ганните ветрове, бури и 
градушки, застигнали в 
последно време страна-
та, могат да донесат и 
някакви ползи. Над 500 
тона листа и клони са 
преминали през завода 
за обработка на отпадъ-

ци след една от послед-
ните бури в София, ин-
формират от отдел „Еко-
логия“ на Столична об-
щина. Те са превърнати 
в естествена тор само за 
няколко дни. Специали-
зирана техника извозва 
до базова площадка лис-

тата и клоните. После те 
попадат в инсталация за 
зелени отпадъци, къде-
то се смилат на дребни 
частици.

След това готовият 
продукт минава 4-сед-
мичен процес на пре-
чистване. Заводът за 
биоотпадъци произвеж-
да както естествен тор, 
така и материал само 
от преработените листа, 
който може да служи и 
за отопление. Идея на 
Столична община пред-
вижда някои детски 
градини и училища да 
преминат на такъв вид 
екоотопление.

Николай АНТОНОВ

След почистване и 
профилактика езерото в 
градския парк в Разлог 
привлича жители и гос-
ти на града със зеленина 
и прохлада. В прозрачно 
чистата вода са монтира-
ни и три аератора, които 
са енергоспестяващи и 
допълват приятната ат-
мосфера в парка. цен-
тралният градски парк 
с езерото и водната алея 
са сред туристическите 
атракции на планинския 
град. В него се намира 

възстановен от скулп-
тора асен Ботев древен 
слънчев календар, който 
изобразява 12 животни. 
Той е копие на археоло-

гическата находка, наме-
рена в Разлог. Тя пред-
ставлява каменен диск с 
кръгообразна форма от 
VIII век след Христа. 

Опасна морска котвена 
мина, предназначена за 
поразяване на подвод-
ни кораби, е обезвредена 
на 500 м от местността 
„Яйлата“ край Каварна, 
съобщиха от щаба на Во-
енноморските сили.

Взривното устройство 
е немски образец „R“, 
ударно-електрическо. То 
се е намирало на 10 ме-
тра от брега на морето. 
Районът на мината е бил 
обезопасен, след което е 
последвала мощна вто-
рична детонация.

Използваното веще-
ство в този тип мини е 90 
кг ТХа, еквивалент на 
130 кг тротил. 

Устройството е откри-
то от водолаз в местност-
та „Чалъ Борун“. След 
подадения сигнал на мяс-
то е изпратена групата за 

разузнаване, извличане, 
транспортиране и уни-
щожаване на невзриве-
ни боеприпаси и морски 
мини.

Обезвредиха опасна мина 
на 500 м от „Яйлата“

Единен съвет ще контролира водните 
съоръжения

Монтираха аератор 
на езерото в Разлог

Биозавод преработва 
потрошени клони и 

листа от бурите
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Катя ТОДОРОВА

Четири големи чужди 
инвеститори са отложи-
ли влагането на около 5 
млрд. лв. в България през 
последните месеци. При-
чината е напрежението 

между Русия и Украйна и 
предизборната обстановка 
у нас. Това каза на послед-
ната си пресконференция 
министърът на инвести-
ционното проектиране в 
оставка Иван Данов.

„Изчакват заради нес-
табилната обстановка“, 

уточни той. По думите му, 
единият от проектите е 
бил в сферата на туризма, 
но инвеститорът получил 
по-добри условия от Унга-
рия и отишъл там. Китай-
ци пък имали интерес да 
строят тунела под Шипка 
и магистрали, но те също 

изчаквали. Според него 
те са искали възвръщае-
мостта на вложенията им в 
строителни проекти у нас 
да е над 12 на сто.

Министерството отчете 
още, че е дало разреше-
ние за реализацията на 28 
инвестиционни проекта 

на обща стойност 770 405 
234 лв. Повечето от раз-
решенията за строеж са за 
инфраструктурни обекти.

От тях най-много пари 
- почти 89 млн. лв., ще 
бъдат инвестирани в про-
екта за пречистване и от-
веждане на пречистените 
отпадъчни води от агло-
мерация Несебър-Слънчев 
бряг-Равда. На второ мяс-
то по отпуснатите сред-
ства за реализация е друг 
проект по Южното Черно-
морие - за реконструкция 
и рехабилитация на ВиК 
мрежа и модернизацията 
на пречиствателната стан-
ция за отпадни води в По-
морие. За това начинание 
са одобрени 74 752 800 лв. 
Третият проект с 66 960 
000 лв. е за обновяването 
на централната жп гара на 
София, а след нея с почти 
51 млн. лв. се нарежда ре-
хабилитация на ВиК мре-
жа с изграждане на ПСОВ 
в Банско.

За времето от декември, 
когато на практика запо-
чна да работи министер-
ството, досега от него са 
съдействали и на малките 
населени места при бла-
гоустройство и изгражда-
не на техническа инфра-
структура и проекти със 
социална насоченост. Кан-
дидатствали са 237 про-
екта на обща стойност 78 
461 440 лв. Класирани са 
21, които ще бъдат финан-
сирани с 5 880 000 лв. от 
държавния бюджет. 12 от 

одобрените проекти са за 
рехабилитация на улици, 5 
- за обновяване на паркове 
и 4 - за реконструкция и 
обновяване на обществени 
сгради.

Разработена е и нова на-
ционална жилищна стра-
тегия, която да е адекват-
на спрямо съвременните 
изисквания и фокусирана 
върху създаване на „бан-
ка“ от социално значими 
за общините проекти. Ми-
нистърът в оставка допъл-
ни, че едни от основните 
цели са били да се намалят 
незаконните постройки и 
да съкратят администра-
тивната тежест при одо-
брение на нови проекти. 
Данов посочи, че е възна-
мерявал да въведе у нас 
германските строителни 
норми, защото те са осно-
ва на много европейски 
законодателства.

На ФОКУС

Изпуснахме 5 млрд. лева инвестиции за година

Според министъра в оставка 
Иван Данов, ако е била приета 
предложената от МИП Наредба за 
възлагане на обществените поръчки 
в строителството към ЗОП, е няма-
ло да има обвинения по отношение 
на проекта „Южен поток“, защото 
тя е синхронизирана с европейските 
изисквания.

Наредбата за обществените по-
ръчки в строителството била готова 
и внесена в Министерския съвет 
още от миналата година, но не била 
приета, защото депутатите решили, 
че била лобистка. Според Данов 
законодателството, което е ини-
циирал, може да не се случи тази 
година, може да е след 5 години, 
но няма друг изход, ако искаме да 
вървим напред. Промените в Закона 
за устройство на територията също 
няма да бъдат приети в този парла-
мент, но министърът в оставка си 
призна, че е против предвиденото 
в него съкращаване на сроковете за 
издаване на строителните разреши-
телни на 7 дни.

Неприета наредба щяла да ни 
спести ядовете по „Южен поток“

Западът ни натиска да спрем проекта за газопровода и заради опорочени проце-
дури по избора на изпълнител

В следващите 6 месеца 
ще са готови специали-
зираните карти на Чер-
номорското крайбрежие. 
Това сочат плановете на 
агенцията по геодезия, 
картография и кадастър. 
В районите, където има 
кадастрална карта, това 

Специалният кадастър на 
Черноморието готов до 6 месеца

Има ли полза от Министерство 
на инвестиционното проектиране, 
каква е неговата роля и ще има ли 
реални резултати от работата му? 
Това бяха част от въпросите, които 
бизнесът си зададе при създаването 
на новото ведомство преди година. 
Част от играчите в строителния 
бранш приветстваха идеята, други 
я приеха скептично. От Камарата 
на инженерите в инвестиционното 
проектиране (КИИП) пък отчетоха 
факта, че министерството е сформи-
рано след приемането на бюджета, 
следователно от него не могат да се 
очакват чудеса. 

Всички тези „за“ и „против“ оба-
че след оставката на кабинета „Оре-

шарски“ едва ли имат някакво зна-
чение. Неотдавна стана ясно, че 
ако следващото правителство бъде 
съставено с мандата на ГЕРБ, Ми-
нистерството на инвестиционното 
проектиране ще хлопне кепенци 
още преди да е започнало да функ-
ционира с пълния си капацитет.

„Вероятността при следващото, 
което и да е то, да има Министер-
ство на инвестиционното проекти-
ране е доста малка. МИП ще бъде 
закрито. Разделянето на Минис-
терството на регионалното разви-
тие беше грешка“, категорична бе 
Лиляна Павлова, бивш регионален 
министър, при обсъждане на про-
мените в Закона за устройство на територията. Тя обвини Иван Данов 

в отказ от борба с незаконното стро-
ителство, целенасочена политика за 
бетониране на Черноморското край-
брежие и липса на политика в об-
ластта на благоустройството и жи-
лищните проблеми на населението.

ГЕРБ бойкотира МИП още при 
създаването му. Първият вот на не-
доверие срещу кабинета „Орешар-
ски“ миналата есен беше точно сре-
щу политиката в областта на инвес-
тиционното проектиране. Оттогава 
е и паметният коментар на лидера 
на ГЕРБ Бойко Борисов - „министър 
Иван Данов харчи луди пари, има 
коли и секретарки, а още не се знае 
какво ще работи“.

В течение на няколко месеца но-
вото министерство се структурира 
бавно и изправи на нокти строител-

ния бранш. Тромавите процедури 
нямаше как да бъдат избегнати - пи-
сане на нов устройствен правилник, 

законодателни промени, в които да 
се уточнят функциите на ведом-
ството. Отнеха се правомощия от 
регионалното министерство и от 
общините, за да се даде смисъл на 
новата държавна структура. Към 
нея премина и Дирекцията за наци-
онален строителен контрол (ДНСК). 
Това даде повод на експертите да 
нарекат МИП „Министерство на 
строителството“.

През това време се стигна до 
забавяне на големи инфраструктур-
ни проекти - Лот 2 на магистрала 

министерство под въпрос
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Той посочи като непри-
емлива идеята на екоми-
нистерството надзорът на 
язовирите да бъде поет от 
Дирекцията за национа-
лен строителен контрол 
(ДНСК). По думите му, за 
да се случи това, в ДНСК 
трябва да бъдат назначени 
поне още 200 специалисти 
по хидротехническо стро-
ителство и за тях трябват 
поне още 100 джипа, за 
да могат да контролират 
състоянието на язовирните 
стени. Министърът смята, 
че по-добър вариант е да 
се създаде Държавна аген-
ция „Язовири и каскади“.

На последната си прес-
конференция министърът 
в оставка припомни и кон-
цепцията си за възстано-
вяване на производството 
на строителни материали 
у нас. „В развитите страни 
около 30% от БВП се ге-
нерира от строителството. 
В момента почти всичко 
у нас се внася, което не е 
добре за страната, защо-
то се изнася национален 
капитал. Но за да има въз-
становяване от тази индус-
трия, трябва да се съживи 
и строителството, защото 
тя има нужда от пазар“, 
смята Данов. 

На ФОКУС

Изпуснахме 5 млрд. лева инвестиции за година

Отказалият се инвеститор е имал намерение да започне 
проект, свързан с туризма

 ДЕПА ЗА ОТПАДЪЦИ
 КАНАЛИ И РЕЗЕРВОАРИ
 ВОДНИ БАСЕЙНИ
 ТОРОВИ ХРАНИЛИЩА
 БИО ХРАНИЛИЩА
 ТУНЕЛИ И СГРАДИ
 ФИЛТЪРНИ РЕЗЕРВОАРИ
 МЕЖДИННИ РЕЗЕРВОАРИ
  ПЪТИЩА , ПРЕМИНАВАЩИ 

ПРЕЗ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ И 
МНОГО ДРУГИ

ГЕОМЕМБРАНИ ЗА СМЕТИЩА, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ 
СТАНЦИИ И РЕЧНИ КАНАЛИ: HDPE МЕМБРАНИ (ГЛАДКИ , 

ЕДНОСТРАННО И ДВУСТРАННО 
СТРУКТУРИРАНИ), БЕНТОНИТОВИ 
ХИДРОИЗОЛАЦИИ И ГЕОТЕКСТИЛИ. 
МИНИМАЛНА ШИРИНА 
НА РОЛКАТА - 5 МЕТРА

УПЛЪТНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ 

ВИДОВЕ КОНСТРУКЦИИ КАТО:

НАЙ-СКЪПИТЕ ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ:
Събиране, пречистване и отвеждане отпадни води от Несебър, 
Слънчев бряг и Равда

88 902 915 лв.

Реконструкция на ВиК мрежа и модернизация на ПСОВ, 
гр. Поморие

74 752 800 лв.

Рехабилитация на централна гара София 66 960 000 лв.
Рехабилитация на ВиК мрежа с изграждане на ПСОВ, гр. Банско 50 967 600 лв.
Язовир „Пловдивци“ и станция за питейни води (ПСПВ), 
област Смолян

48 000 000 лв.

ще стане по-бързо, смятат 
нейните експерти. Вече е 
възложено изработването 
на специализираните кар-
ти с лагуните, лиманите, 
езерата, дюните.

Отделно от това най-
късно до началото на дру-
гото лято ще има пъл-

но покритие с цифрови 
кадастрални карти на 
всички черноморски об-
щини. Фирмите са поели 
поръчките и сроковете 
за изпълнение. За всяко 
закъснение в договорите 
са предвидени големи не-
устойки. За всяка поръчка 

има и 5 години гаранция 
и грешките, допуснати 
по вина на изпълните-
ля, се поправят за негова 
сметка.

МИП е отпуснала 10 
млн. лв. за изработка на 
около 40 кадастрални 
карти. Те са основно в 
райони със засилен ин-
веститорски интерес - 
Черноморието, Банско и 
други курортни зони.

Специалният кадастър на 
Черноморието готов до 6 месеца

законодателни промени, в които да 
се уточнят функциите на ведом-
ството. Отнеха се правомощия от 
регионалното министерство и от 
общините, за да се даде смисъл на 
новата държавна структура. Към 
нея премина и Дирекцията за наци-
онален строителен контрол (ДНСК). 
Това даде повод на експертите да 
нарекат МИП „Министерство на 
строителството“.

През това време се стигна до 
забавяне на големи инфраструктур-
ни проекти - Лот 2 на магистрала 

„Струма“ и отсечката на „Хемус“ 
между Шумен и Белокопитово.

От есента, когато реално тръгна 
министерството, експертите на Да-
нов започнаха да подготвят цял па-
кет от законодателни промени - нов 
закон за устройство на територията, 
нов закон за строителството, пра-
вилник за прилагане на обществе-
ните поръчки в сектора. За основа 
беше взет германският опит. Дали 

обаче тези промени ще удовлетворят 
бранша, предстои да разберем след 
тяхното окончателно приемане.

министерство под въпрос
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Лилия ЛОЗНОВА

- Г-н Стойков, какъв 
е основният поминък 
на местните жители?

-  Жителите са  380 
души. Освен туризма, тук 
хората си помагат с жи-
вотновъдство и земеде-
лие. Земеделската земя 
е 11 000 дка, 3 и 4 кате-
гория. Обработва се от 
двама арендатори,заедно 
с хора от селото, които 
се включват в селскосто-
панската работа. Единият 
арендатор е с 2000 дка, 
а останалите 9000 дка 
се стопанисват от фирма 
със седалище в Летни-
ца. Много местни хора 
отглеждат дребен рогат 
добитък. Има една ферма 
със 120 кози. С този по-
минък и с разработването 
на туристическата дес-
тинация Крушунски во-
допади местните жители 
си възвръщат постепенно 
оптимизма.

- С какво освен с про-
чутите Крушунски во-
допади вашето село е 
примамливо за тури-
стите?

- Последната ни при-
добивка е нов минерален 
басейн, който беше от-
крит на 1 април т.г. Раз-
мерите му са полуолим-
пийски - 25 м на 12,5 м. 
Намира се в началото на 
лесопарк „Маарата“, кой-
то води към Крушунски-

те водопади. Наблизо е и 
изворът с лечебна вода с 
температура 57 градуса, 
която има силен мирис 
на сяра. 

Откакто басейнът ра-
боти, все повече хора 
от различни краища на 
страната посещават обек-
та. Интересът към Кру-
шуна се засили сериозно 
през последните 5-6 го-
дини. Селото и природ-
ната ни забележителност 
- водопадите, се утвърди-
ха като атрактивна турис-
тическа дестинация. Ра-
достно е, че през почив-
ните тук пристигат гости 
от различни краища на 
България и пред нача-
лото на екопътеката се 
извиват опашки. Добре е, 
че през 2011 г. открихме 
два паркинга - единият 
за автобуси и отделно за 
автомобили, като общата 
им площ е 13 дка.

Другата добра нови-
на е, че на 1 юли отвори 
врати Информационният 
туристически център в 
кметството. Той работи 
всеки ден, включително 
и събота и неделя. Посе-
тителите могат да се ин-
формират за природните 
и културно-исторически 
забележителности не 
само в Крушуна, но и в 
община Летница, извест-
на със своето тракийско 
съкровище.

- Колко туристи са 
преминали през екопъ-

теката за полугодието 
и с каква леглова база 
разполага селото?

- През миналата годи-
на през Крушунските во-
допади са преминали над 
75 000 души. За шестме-
сечието на тази година 
- около 35 000, като очак-
ваме и ръст на посещае-
мостта заради басейна с 
минерална вода. На входа 
на маршрута има изгра-
дена Въжена градина за 
любителите на екстрем-
ните преживявания. Точ-
но срещу нея се намира 
ново поколение стрелби-
ще, което привлича цени-
телите на точния мерник.

Гостите спокойно мо-
гат да отседнат в селото, 
защото разполагаме вече 
с 30 къщи за селски тури-
зъм с обща леглова база 
над 250 места. Търсене-
то на имоти в Крушуна 
сега е голямо, цените им 
скочиха, защото потенци-
алните купувачи искат да 
инвестират, да ги преу-
стройват в туристически 
обекти.

Туризмът все повече 
се налага като приори-
тет и път за просперитет 
на Крушуна. Красиви-
те Крушунски водопади, 
лесопарк „Маарата“ и 
районът с едни от най-
големите пещери в стра-
ната имат туристически 
потенциал, който трябва 
да бъде развит.

- Търсят ли се въз-

можности за оптимално 
използване на минерал-
ната вода?

- Предстои изграждане 
на трасе, по което ми-
нералната вода да бъде 
отведена от извора до но-
воизградения център за 
рехабилитация, който се 
намира в една сграда за-
едно с центъра за наста-
няване от семеен тип. В 
новия обект са настанени 
15 възрастни хора. Идея-
та е рехабилитационният 
блок да бъде захранен с 
минерална вода, да тече 

до тангенторните вани. 
Така рехабилитационни-
те процедури ще бъдат 
общодостъпни. В момен-
та сме на етап общест-
вена поръчка за избор на 
изпълнител на трасето.

-  За  да  привлича 
посетители, един при-
роден обект трябва да 
има и подходяща ин-
фраструктура. Какво 
е нейното състояние в 
Крушуна?

- Пътищата и комуни-
кациите са важни както 
за хората, които живеят 
в района, така и за ту-
ристите, също и за тези, 
които искат да инвести-
рат в района. Преди 3-4 
години повечето основни 
пътища в община Лет-
ница бяха преасвалти-
рани в рамките на ев-
ропроект. Така че откъм 
инфраструктура нещата 
стоят добре. Работим по 
подобряване на турис-
тическите маршрути. В 
околностите са прокара-
ни още две екопътеки. 
Едната е до 20-метровия 
водопад Зелената скала и 
пещера „Урушка Маара“. 
Изходният пункт е лесо-
парк „Маарата“, който се 
намира в южната част на 
нашето село. Тя преми-
нава покрай малко езеро 
и останките от антични 
крепости. Другият марш-
рут е до съседното село 
Карпачево и е известен 
с поетичното название 
„През очите на времето - 
история и природа“. Той 
е пешеходен, за запозна-
ване с местната флора и 
фауна, с подходящи ус-
ловия за отдих и наблю-
дение на природни и ис-
торически забележител-
ности. В селото имаме 
прекрасна църква „Свети 

архангел Михаил“. Ди-
рекцията по вероизпове-
дания ни отпусна на два 
транша общо 10 000 лв. 
за нейното възстановява-
не, за стенописи и икони. 

- Търсите ли финан-
сиране от еврофондове-
те за облагородяване и 
развитие на Крушуна?

- През миналата годи-
на беше обновена ВиК 
мрежата на селото и 
беше изграден нов во-
допровод в рамките на 
съвместен проект със 
село Горско сливово. Той 
беше на стойност 4 млн. 
лв., като средствата са 
по проект, финансиран 
по Програмата за разви-
тие на селските райони. 
Успешно реализирахме 
два проекта по ПУДОС 
Тя бяха за реконструк-
ция и възстановяване на 
два парка в рамките на 
селото, като единият с 
площ 2 дка, а другият е 4 
дка. Тук бяха изградени 
кътове за отдих, беседки, 
алеи. Крушуна е заобико-
лена навсякъде от зеле-
нина. Грижим се и под-
държаме близо 8 дка. На 
част от тази териотория 
искам да бъде обособена 
панорамна алея с пейки, 
която да стане още едно 
прекрасно място за раз-
ходка.

Другата ми голяма 
мечта е да бъде изцяло 
канализирано цялото 
село, защото сега това е 
направено само на 30% 
от него.

Имаме работа и по об-
новяване на заседател-
ната зала в селото. От 
община Летница наскоро 
ни отпуснаха 8000 лв. 
Предстои вътрешен ре-
монт и поставяне на до-
грама.

РЕГИОНИ
Валерий Стойков, кмет на село Крушуна:

В а л е р и й 
С т о й ко в  е 
р од е н  п р ез 
1 9 5 8  г .  в 
град Ловеч. 
От 2011  г . 
е  к м е т  н а 
к и т н о т о 
село Крушу-
на,  община 
Л е т н и ц а . 
Завършил е 
военно учи-
лище (ССВУ) 
в град Горна 
О р я х о в и ц а 
и  има спе-
ц и а л н о с т 
в  с ф е р а т а 
н а  с т р о и -
телството. 
Дълги години 
е бил управи-
тел на бензи-
ностанция в 
селото. 

Поли ВАСИЛЕВА

Управляващият орган на Опе-
ративна програма „Околна среда“ 
отмени глобата на общината в 
Монтана. Тя е за нарушения при 
провеждането на процедурите за 
избор на изпълнител на проекта 
за обновлението на водния цикъл 
на града, съобщи кметът Златко 
Живков. Проверки на одитиращи 
органи не са установили нару-
шения. Глобата, която е била в 
размер на 2,5 млн. лв., отпада. 
Заради прекъсване на плащанията 
работата по водния цикъл вре-
менно е преустановена. „Очаквам 
да получим 4,7 млн. лв. за извър-
шена вече работа, имаме готови 
документи за още 4 млн. лв.“, 
обясни градоначалникът.

Изпълнението на проекта за-
почна през юли 2013 година от 
сдружение, в което определяща 
роля има „Главбулгарстрой“ - 
инфраструктурно строителство. 
Срокът за изпълнение на проекта 

е ноември тази година. Закъсне-
нието ще удължи работата, но 
до края на годината проектът ще 
бъде изпълнен.

Предвидена е рехабилитация 
на 15,6 км вътрешна водопровод-
на мрежа и на 1061 броя сградни 
водопроводни отклонения. Трябва 
да бъдат подменени и 18,2 км 
вътрешна канализационна мрежа 
и доизградена още 4,3 км нова. 
Вече е изградено укрепващо съ-

оръжение в квартал „Мала Кут-
ловица“. Предстои изграждане 
на комплексна инсталация за де-
фосфатизация на отпадните води 
в пречиствателната станция край 
града.

Стойността на проекта е 55 
млн. лв. Финансирането се оси-
гурява от програмата „Околна 
среда“. Досега са изпълнени 70 
процента от предвидените строи-
телни работи.

Отмениха глобата за водния цикъл 
на Монтана

Туризмът е приоритет в развитието 
на село Крушуна
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Лилия ЛОЗАНОВА

965 220 лв. получава 
от правителството общи-
на Свищов за укрепване 
на бреговата ивица на р. 
Дунав, съобщи народният 
представител от „Коали-
ция за България“ Мари-
ана Бояджиева. Решени-
ето е взето на заседание 
на Министерския съвет, 
който отпусна общо 28 
млн. лв. за изпълнение 
на дейности по предо-
твратяване, овладяване 

и преодоляване на по-
следиците от бедствия в 
страната. целевите раз-
ходи са предложени от 
Междуведомствената ко-
мисия за възстановяване 
и подпомагане и ще бъдат 
осигурени за сметка на 
резерва за непредвидени 
и неотложни разходи.

От няколко години съ-
ществува проблемът, кой-
то ще намери решение в 
летните месеци. Районът, 
засегнат от ерозионните 
процеси, обхваща част 
от дунавския бряг в чер-

тите на с. Вардим около 
лодкостоянката, както и 
участъка, разположен за-
падно от устието на р. 
Янтра по протежение от 
км 539 до км 540 от река-
та. Особено силни са про-
явленията на ерозия след 
резки сезонни или годиш-
ни покачвания и пониже-
ния на водните нива на 
р. Дунав. В населеното 
място ясно се виждат об-
рушени брегове, както 
и стопански и жилищни 
сгради, заплашени от са-
мосрутване. Уврежда се 

частната, общинската и 
държавната собственост. 
Брегът е силно ерозирал 
в участъка от километър 
539-540, като всяка го-
дина реката „изяжда“ от 
заливаемата тераса до 5 м 
навътре.

Община Свищов със 
собствени средства е из-
готвила инвестиционни 
проекти за изграждане на 
брегоукрепителни съоръ-
жения. Те са съгласувани 
и изпратени в Министер-
ството на регионалното 

развитие за Национален 
експертен съвет.

Отпуснатите средства 
ще осигурят приключ-
ването на Първа фаза от 
проекта на общината, ко-
ето покрива 30% от обща-
та проектна стойност. 

Поли ВАСИЛЕВА

Модерна техника, закупена 
със собствени средства от 
„ВиК“ - Враца, хвана гаф на 
строителите, които изпълня-
ват проекта за обновяване на 
водния цикъл на града, съоб-
щиха от общината. По ней-
но настояване при проверка 
на приети от строителния 

надзор участъци са засечени 
отклонения от проектните 
параметри на канализаци-
онната мрежа. По бул. „Де-
мокрация“ станало ясно, че 
тръбите са положени на 10 
см по-ниско от предвиденото 
ниво. На още два участъка са 
засечени същите нарушения.

Участъците са проверени 
заради пропадания след ас-
фалтирането на улиците.

Започва разкопаване и по-
правки на извършените стро-
ителни работи. Те са за смет-
ка на изпълнителите.

Новата техника на „ВиК“ 
- Враца може да обследва 
и контролира ремонтите и 
изграждането на водопро-
водните и каналните мрежи. 
Тя е една от много редките в 
страната, допълниха от об-
щината.

РЕГИОНИ

С 966 хил. лв. укрепват брега на 
Дунав при село Вардим

Николай АНТОНОВ

Продължават усили-
ята на кметския екип на 
община Благоевград за 
трайно разрешаване на 
проблема с незаконно 
изградените постройки 
в общината, съобщиха 
от общинската админи-
страция. След успешната 
кампания по узаконяване 
на жилищните коопера-
ции в кв. „Освобожде-
ние“ специалистите от 
дирекция „Строител-
ство“ са насочили вни-
манието си към вилните 
зони. Kъм този момент 
във вилна зона „Карта-
ла“ са одобрени за узако-
няване 27 вили.

На 13 юли 2014 г. вле-
зе в сила и ПУП за вилна 
зона „Добро поле“, ин-
формираха от общината. 
Това означава, че граж-
даните, които са изгра-
дили там вили без необ-
ходимите книжа и строи-
телни разрешения, могат 
да подават документи за 

узаконяването им.
Общинската админи-

страция има категорич-
ното намерение да дове-
де докрай кампанията по 
узаконяване на вдигна-
тите незаконно строежи 
до 26.07.2003 г., заявиха 
от екипа на общинския 
кмет атанас Камбитов. 

Усилията ще продължат 
активно и през след-
ващите седмици. Най-
честите случаи на неза-
конно строителство са 
обекти, построени без 
одобрени инвестицион-
ни проекти или без раз-

решение за строеж съ-
гласно ЗУТ.

Община Благоевград 
уведомява гражданите, 
подали заявления за уза-
коняване на незаконни-
те строежи, че крайният 
срок за приключване на 
процедурите е 26 ноем-
ври 2014 г. От отдела по 

строителство към общи-
ната припомнят, че е не-
обходимо технологично 
време за обработка на 
документацията, и оч-
акват от гражданите съ-
действие за подаване на 
информация.

Първите два от общо 
осем тролейбуса по про-
ект на Оперативна про-
грама „Околна среда“ 
пристигнаха в Стара За-
гора. Инвестицията е в 
подкрепа на мерките за 
ограничаване на замър-
сяването на въздуха и е 
поредна стъпка към по-
добряване на екологич-
ния транспорт в града. 
Проектът на стойност 
7,5 млн. лв. се осъщест-
вява в партньорство с 
общините Варна, Бургас 
и Плевен. 

„Останалите 6 превоз-
ни средства по него се 
очакват през следващите 
месеци. Скоро ще бъдат 
обявени и обществените 
поръчки за още 14 тро-
лея, с които Стара Загора 
ще се сдобие по проекта 
за интегриран градски 

транспорт“, заяви кме-
тът Живко Тодоров. По 
думите му, благодарение 
на инвестицията ще бъде 
изцяло обновен тролей-
бусният парк на града. 

Новите возила са кли-

матизирани, с платфор-
ма за инвалиди и детски 
колички и гласово назо-
ваване на всяка спирка. 
Те са съвместно полско 
и чешко производство и 
имат 95-98% надеждност.

Община Благоевград 
узаконява вилите в 
местността „Добро поле“

Модерна техника отчете гаф 
на строители във Враца

Стара Загора с тролейбуси 
за 7,5 млн. лв.
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Възстановяване на па-
норамния път между Ва-
рна и курортен комплекс 
„Златни пясъци“ се оч-
аква да стартира до ня-
колко месеца. Отсечката 
е затворена заради свла-
чищни процеси. Ми-
нистерството на регио-
налното развитие обаче 
е обявило обществена 
поръчка за прединвес-
тиционни проучвания в 
района на свлачището 
„Трифон Зарезан“.

Изпълнителят на по-
ръчката трябва да из-
върши геодезиче ско 
заснемане и инженер-
но-геоложко и хидро-
геоложко проучване, за 

да се получат изходните 
данни за инвестиционно 
проектиране в следва-
щи фази, се посочва в 
обявлението на поръч-
ката. Предвижда се и 
изготвяне на задания за 

изработване на инвести-
ционен проект за укреп-
ването на пътя в района 
на свлачището.

Прогнозната стойност 
на търга е 100 хил. лева 
без ДДС. Срокът за по-

даване на оферти е до 
11 август, а отварянето 
им ще се състои на 12 
август в Министерство-
то на регионалното раз-
витие.

„Трифон Зарезан“ е 
най-голямото активно 
свлачище в област Ва-
рна. Участъкът обхваща 
крайбрежния склон в 
района на общинския 
път от Варна до ком-
плекс „Златни пясъци“ 
при спирка „Спортпа-
лас“, плажната ивица 
и подводния брегови 
склон. Засегнатата от 
свлачището площ е око-
ло 30 дка.

В този участък не 

са изпълнявани укре-
пителни мероприятия. 
Частични противосвла-
чищни отводнителни 
съоръжения са изпълня-
вани само на територи-

ята около хотел „Журна-
лист“, а през последни-
те години и в района на 
бившата вила „Гяуров“ 
и имотите северно от 
нея.

Трасето между Варна и Златни пясъци ще бъде възстановено

Две улици, стопанис-
вани от община Бургас, 
преминават под юрисдик-
цията на агенция „Пътна 
инфраструктура“ (аПИ). 
Други две, досега под-
държани от агенцията 
пък, ще се управляват 
от черноморската общи-
на. За това се договориха 
председателят на Упра-
вителния съвет на аПИ 
инж. Стефан Чайков и 
кмета на община Бур-
гас Димитър Николов. 
На срещата те обсъдиха 
възможностите за изнася-
не на транзитния трафик 
към Южното Черноморие 
извън града. 

Стопанисването на 

улиците „Стефан Стам-
болов“ и „Струга“ ще 
премине от аПИ към об-
щина Бургас, а общината 
ще предаде за управле-
ние на държавната пътна 
администрация улиците 
„Професор Якимов“ и 
„Крайезерна“. 

По този начин транзит-
ното движение ще бъде 
изнесено извън 5 жилищ-
ни квартала - „Славей-
ков“, „Зорница“, „Братя 
Миладинови“, „Изгрев“ 
и „Възраждане“, ще се 
повиши безопасността и 
удобството при пътуване-
то, както и опазването на 
околната среда в област-
ния град.

Чайков и Николов се 
уточниха през есента 
двете институции коор-

динирано да кандидат-
стват за финансиране от 
европейските фондове 

с проект за изграждане 
на 4-лентов път на ул. 
„Крайезерна“.

Работният проект е из-
готвен от община Бургас 
и за изпълнението му са 
отчуждени необходимите 
имоти, увери Николов. 
С изпълнението на този 
обект и на пътен възел 
„Запад“ транзитното дви-
жение на тежкотоварни 
и леки автомобили ще 
се изнесе изцяло извън 
централната градска част. 
След приключване на 
активното пътуване към 
черморските курорти ще 
започне предвиденият 
ремонт на пътя Бургас 
- Сарафово. За изпълне-
нието му от бюджета на 
агенцията са осигурени 
1,2 млн. лв. 

ИНФРаСТРУКТУРа

Направиха първа ко-
пка на пътя до бъдещото 
депо в село Стожер, об-
щина Добрич. Проек-
тът включва, освен път, 
външно кабелно трасе и 
бариера с видеонаблю-
дение. 

Изграждането на ре-
гионална система за уп-
равление на отпадъците 
се финансира по Опера-
тивна програма „Окол-
на среда 2007-2013 г.“, 
а общата стойност на 
проекта е 38 877 375 лв. 
Безвъзмездната финан-
сова помощ е 36 933 506 
лв., от които 85% са от 
Европейския фонд за Ре-
гионално развитие. Има 
и 5 540 026 лв. нацио-
нално съфинансиране, 
както и собствено фи-
нансово участие на де-
ветте общини партньори 
по проекта, които ще 
ползват бъдещото регио-
нално депо.

В обхвата на мащаб-
ното строителство по 
целия проект влиза из-
граждането на регио-
нално депо за твърди 
битови отпадъци до 
Стожер, две претовар-
ни станции - в Балчик 
и Тервел, и строител-
ството на довеждащата 
инфраструктура до де-
пото - електропровод и 
пътна връзка. Предстои 
да се изгради довеждащ 
път с дължина близо 6 
километра, външно ка-
белно трасе с дължина 
около 3 километра и ба-
риера. Довеждащият път 
ще осигури транспортна 
връзка между път II-29 и 

регионалното депо. 
Предвидено е изграж-
дане на кръстовище в 
близост до него, което 
да облекчи пропускател-
ния режим на входящи 
и изходящи машини от 
обекта.

Първа копка на пътя 
към депото в Стожер

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

Изнасят транзитния трафик към 
Южното Черноморие извън Бургас
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Комисията за защита 
на конкуренцията (КЗК) 
предяви твърдения за 
извършено нарушение 
на дружества от групите 
ЕВН, Енерго-Про и ЧЕЗ.

Производството е об-
разувано по самосези-
ране на КЗК и впослед-
ствие към него е присъ-
единено искане за обра-
зуване на производство, 
подадено от независим 
търговец на електрое-
нергия. През март и ап-
рил 2013 г. КЗК провери 
офисите на дружества от 
трите групи и иззе дока-
зателства на хартиен и 
електронен носител, въз 
основа на които са предя-
вени твърденията.

Допълнително комиси-
ята изиска информация 
от клиенти, които пред-
стои да започнат да се 

снабдяват с електроенер-
гия по свободно догово-
рени цени.

Твърденията за из-

вършено нарушение са 
предявени на електрора-
зпределителното, елек-
троснабдителното и дру-

жеството - търговец на 
електроенергия по сво-

бодно договорени цени.
Всяка една от групите 

злоупотребява с господ-
стващото си положение, 
като прилага обща стра-
тегия на пазара на дос-
тавка на електрическа 
енергия до крайни неби-
тови клиенти, присъеди-
нени към електроразпре-
делителната мрежа на 
средно и ниско напреже-
ние на съответното ЕРП, 
твърдят от КЗК.

На дружествата е пре-
доставен 60-дневен срок, 
в рамките на който могат 
да подадат писмени въз-
ражения по предявените 
твърдения, да поискат да 
бъдат изслушани от КЗК 
на открито заседание и 
да получат достъп до не-
поверителен вариант на 
материалите по произ-
водството.

КЗК подгони енергодружествата

Депозитите в банките са 
намалели с над 1 млрд. лв. 
през юни според статистика 
на БНБ. Домакинствата са из-
теглили от банките 478 млн. 
лв., фирмите - 334 млн. лв., а 
финансовите институции - 231 
млн. лв. 

Причината се крие в напре-
жението около КТБ, смятат 
финансисти. На 20 юни БНБ 
постави КТБ под специален 
надзор, след като няколко дни 
от трезора се теглиха сериозни 
суми. Под специален надзор бе 
поставена и „Креди агрикол 

България“, която е 100% соб-
ственост на КТБ.

В края на юни депозитите 
на неправителствения сектор 
са в размер на 56,983 млрд. 
лв. (71,9% от БВП) при 58,026 
млрд. лв. месец по-рано. На 
годишна база обаче има ръст 
на спестяванията в банките 
със 7,2%, или с 3,844 млрд. лв. 

Най-много са спестяванията 
на граждани - 38,584 млрд. лв. 
(48,7% от БВП), като спрямо 
края на юни миналата година 
нарастват с 8,5%, или с малко 
над 3 млрд. лв. 

Депозитите на бизнеса в 
края на юни надминават 15 
млрд. лв. За година те се уве-
личават със 7,5%, или с малко 
над 1 млрд. лв. Депозитите 
на финансовите предприятия 
обаче се понижават на годиш-
на база с 5,9% и в края на юни 
достигат 3,359 млрд. лв.

В края на юни 2014 г. общи-
ят обем на кредитите е 55,707 
млрд. лв. (70,3% от БВП) при 
55,503 млрд. лв. месец по-ра-
но. За година кредитите нара-
стват с 2,3%, или с 1,25 млрд. 
лв. 

Пристанището в Бур-
гас ще бъде отворено за 
граждани и туристи. До 
това решение стигнаха 
общинските съветници 
на града след промяна 
на докладната по темата 
за Зоната за обществен 
достъп в пристанище-
то. Отварянето на порта 
ще се извърши поетапно 
откъм Фрегатата и ще 
завърши окончателно до 
края на годината. Така 
посетителите ще могат 
да стигат до Морската 
гара от района на бив-
шия ресторант, където 
ще бъде разположен и 
входът.

Първоначално местна-
та власт поиска да бъде 
безвъзмездно предоста-
вен на общината теренът 
от 1-во до 4-то корабно 
място, откъдето да се 
освободи достъп до но-
вопостроената гара, но 
пристанищни работни-
ци и синдикалисти се 
обявиха против. След 
дълго обсъждане съвет-

ниците на града решиха 
тази територия да остане 
собственост на държав-
ния порт. Работниците 
изразиха готовност да 
отворят пристанището 

за свободен достъп само 
ако имат гаранция, че ще 
си запазят работата.

Предвидено е изграж-
дането на трафик кула, 
която ще се намира до 
самата гара и ще гаран-
тира безопасността на 

корабоплаването. Реали-
зацията й е част от про-
екта „Информационна 
система за управление 
трафика на плавателни 
съдове - фаза 3“ и е на 

стойност около 40 млн. 
лв. Финансирането е по 
приоритетна ос 4 - „По-
добряване на корабопла-
ването по морските и 
вътрешноводни пътища“ 
на Оперативна програма 
„Транспорт“ 2007-2013 г. 

Над 500 000 лева отпусна фонд 
„Условия на труд“ за модернизация 
на работни места, съобщиха от Ми-
нистерството на труда и социалната 
политика преди оставката на кабинета 
„Орешарски“. Подписани са договори 
по проекти с 13 фирми, които ще се 
възползват от финансирането. Сред-
ствата ще бъдат вложени в различни 
сектори - добив и обогатяване на руди, 
производство на електронни и елек-
трически части за автомобили, стро-
ителство, текстилна промишленост и 

конфекция, проектиране и изпълнение 
на енергийни проекти, машинострое-
не, медицина, производство на зърне-
ни култури.

С осигурената финансова подкрепа 
фирмите ще реализират проекти, с 
които ще подобрят условията на труд в 
базите си. Очаква се инвестициите да 
спомогнат за повишаване качеството 
на микроклимата в предприятията. 
По-добро място за работа ще бъде 
осигурено на 1871 работници и слу-
жители.

Пристанище Бургас става 
зона за обществен достъп

Спад на банковите депозити с 1 млрд. лева

Подобряват условията 
на труд с над 500 000 лв.
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Ирина ГЕНОВА

Най-новите водни ат-
ракции по морските ни 
курорти - плаващите ак-
вапаркове се оказват из-
вън контрол. Нито една 
институция не отговаря 
за надуваемите атракци-
они в морето.

Съоръженията са чети-
ри по южните курорти - в 
Слънчев бряг, Несебър, 
Свети Влас и Поморие. 
Тъй като са първите у 
нас, не са вкарани в ни-
какъв регламент все още. 
Изисквания няма - нито 
колко деца могат едно-
временно да се качват, 
нито кое място е подходя-
що за поставяне на такъв 
атракцион. 

„До надуваемото съо-
ръжение се стига с лодка, 
но не е под контрола на 

Морска администрация, 
защото то не се движи. 

Не е в нашата зона за 
правомощия“, коментира 
Георги Захариев от Мор-
ска администрация - Бур-
гас. ако стане инцидент, 
можели да се произнесат 
само като експерти.

Концесионерът на Се-
верния плаж в Слънчев 
бряг ангел Палийски съ-
общи, че в територията 
му, срещу хотел „Гларус“, 
е единият от плаващите 
аквапаркове. „Не знам 
кой го контролира. Чу-
ваше се, че щяха да го 
премахват, но не знам 
какво се реши. Имат си 
спасители, въжета за спа-
сяване, но най-добре се 
обърнете към управите-
ля, който отговаря за ак-
вапарка“, обясни Палий-
ски.

Управителят на водния 

атракцион е Киро Киров. 
„цялата база данни е в 
Морска администрация. 
Обезопасено е, работим 

по одобрена схема. Мно-
го органи ни контроли-
рат“, коментира Киров.

На един плаващ аква-
парк има 10-15 спасите-
ли, обясни собственич-
ката на атракционите 
Йорданка Райчева. „Пре-
търпяхме много неосно-
вателни нападки. Имаме 
много разрешения, доку-
менти, съгласувани с кого 
ли не. Може да се каже, 
че всички органи ни кон-
тролират. Изрядни сме“, 
заяви Райчева.

Морска администра-
ция очакват отговор от 
Регионалното министер-
ство как ще бъдат регла-
ментирани новите ат-
ракции и кой отговаря за 
тяхната безопасност. 

КаЗУСИ

Плаващите аквапаркове се оказаха 
недосегаеми за институциите

Цвета ИВАНОВА

Дунав в началото на 
българския си участък 
все още не е арена за 
забавления, казаха за 
вестник „Строителство 
Имоти“ от офиса на дър-
жавната агенция „Мор-
ска администрация“ във 

Видин. Забавленията са 
в горните участъци на 
реката - в Германия, Ун-
гария, австрия, сподели 
впечатленията си дежур-
ният инспектор. 

„По реката няма наду-
ваеми замъци, увесели-
телни катери. В агенция-
та са регистрирани само 
един джет и няколко мо-

торни лодки. Проверява-
ме ги всяка година дали 
са здрави и дали не про-
пускат вода. За двигателя 
не отговаряме, той е гри-
жа на собственика си“, 
каза инспекторът. Само 
3-4 са малките яхти, чи-

ято изправност също се 
контролира.

„Морска администра-
ция“ проверява обаче 
шлеповете, върху които 
са създадени ресторанти 
и кафенета. Почти няма 
град по брега на Дунав, 

в който да не съществува 
такова заведение върху 
водата. Те са колоритът 
на града, отличителна-
та му атмосфера. Видин 
не прави изключение. В 
реката близо до центъра 
на града има две заведе-
ния, които са изградени 
върху шлепове. Едното е 
кафене, а другото - рибен 
ресторант. „Наша грижа 
е да проверяваме дали 

шлеповете не пропускат 
вода, за другото не отго-
варяме“, обясни служи-
телят. За сигурността на 
посетителите отговор-
ност носят собственици-
те на заведенията. Затова 
те са поставили малки 
ограждения. Случва се, 
макар и рядко, дете да 
падне, но трагичен ин-
цидент от години не е 
регистриран.

Плаващите аквапар-
кове ще бъдат вкарани 
в Наредбата на Минис-
терство на транспорта 
“Плаването и гранични-
ят режим във вътреш-
ните морски води, в 
териториалното море и 

във вътрешните водни 
пътища на Република 
България на български и 
чуждестранни яхти, лод-
ки и други плавателни 
средства за спорт, тури-
зъм и развлечение, както 
и извършване на водно-

атракционни услуги с 
тях“, обеща Десислава 
Терзиева -министър на 
регионалното развитие, 
когато бе на посещение 
по Южното Черноморие 
на 10 юли.

Тя и министърът на 
транспорта Даниел Па-
пазов са се разбрали екс-
перти и от двете ведом-
ства в най-кратки сро-
кове да подготвят про-
ект на текстове, които 
да допълнят наредбата. 
целта е по отношение 
на атракционите, които 
са вътре в морето, но не 
са плавателни съдове, 
да има ясни правила, за 
да може да се извършва 
контрол и да се гаран-
тира безопасността на 
посетителите.

позиция

- Г-н Петров, Морска админи-
страция контролира всички водни 
атракции по Черноморието. Новите 
атракциони - плаващите аквапарко-
ве, обаче под чий контрол са?

- Плаващите аквапаркове няма как 
да са към нас, тъй като не са включе-
ни в наредбата. ако ги включат, едва 
тогава ще са под наш контрол. Кон-
тролът на останалите водни атракции 
е уреден в тази наредба отпреди 4-5 
години. Всичко вече е рутинно, нещата 
са улегнали. Има водни коридори за 
всички тези атракциони - джетове, ба-
нани, парашути. а разходките с лодки 
са уредени още преди 30 години.

- Има ли някакви по-фрапиращи 
нарушения, установени през това 
лято?

- Не, има само дребни неща - заб-
равили да попълнят декларации, не 
вписали час в дневника и такива по-
добни. Преди години имаше много 
инциденти, имаше жертви, но сега 
самите фирми си следят за спазването 
на изискванията.

Няма как да контролираме 
тези водни атракциони

К.п.д. Живко Петров, изпълнителен директор 
на Морска администрация:

Дунав все още не е арена за забавления
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Около 350 милиона 
лева ще оставят нашенци 
по морските курорти в 
Гърция през това лято. 
Такива са прогнозите на 
Института за анализи и 
оценки в туризма. Според 
тях в периода от 15 май 
до 15 септември около 
660 хиляди българи ще 
посетят страната на узото. 
Към 750 000 българи пък 
за същото време са избра-
ли да почиват на плажо-
вете на слънчева Турция. 
Те ще похарчат там с око-
ло 10 милиона по-малко 
пари. Така общо в двете 
най-посещавани съсед-
ни държави ще платим 

690 млн. лв. Въпреки това 
обаче може да се каже, че 
българите остават в стра-
ната за почивката си. Над 
3 милиона сънародници 
са избрали да прекарат 
лятната си ваканция на 
Българското Черноморие 
или да отдъхват по пла-
нинските курорти. Те ще 
допринесат за родния ту-
ризъм с цели 874,5 млн. 
лв. Според статистиката 
нашенецът почива в стра-
ната си по 3,2 дни и хар-
чи за това време по 265 
лв. на човек. Голяма част 
от хората, които посеща-
ват Гърция, преди това са 
били на море в България. 

Това са мобилните семей-
ства с над средни дохо-
ди, които пътуват няколко 
пъти през лятото за по-
чивки до 5 дни. От Инсти-
тута за анализи и оценки 
съветват българите, които 
са решили да почиват на 
море у нас, да побързат с 
резервациите, тъй като в 
края на месеца всичко ще 
бъде пълно. 

Повечето от хотелите 
вече са пълни на 88%, а 
някои и на 100%. Заетост-
та на хотелите на задна 
линия сега е около 63%, 
къщите за гости в стра-
ната са пълни с туристи 
около 28%. 

По-ниските цени на 
круиз ваканциите за 
2014-а привлякоха ин-
тереса на българите. 
Към момента няма точна 
цифра какъв е броят на 
хората, решили да пре-
карат почивката си на 
кораб, но направените 
от началото на годината 
резервации показват, че 
с над 5000 човека (без 
децата до 18 години) ще 
се увеличат предпоче-

лите круиз това лято. 
Предполагемият ръст 
от круиз пасажери за 
България ще е с над 20% 
в сравнение с 2013 го-
дина. Предпочитаните 
дестинации за този тип 
ваканция са предимно 
Средиземно море, като 
Балтийско море и Нор-
вежки фиорди са на 
второ място, твърдят от 
българското круиз обще-
ство. В това отношение 
българите потвърждават 
световните и европейски 
тенденции за нарастващ 
интерес към круизния 
туризъм. Според офи-
циални данни на Меж-
дународната асоциация 
на круиз линиите се 

наблюдава почти три-
кратно увеличение на 
пасажерите в световен 
мащаб за последните 12 
години. През 2013 г. над 
21 милиона туристи, от 
които 6,4 млн. европей-
ци, са избрали круиз ва-
канция.

От една страна, има 
увеличен ръст на паса-
жери за круиз корабите, 
а от друга страна, има 
сериозен ръст при ва-

канциите на ветроходни 
яхти, но главно за остро-
вите на съседна Гърция. 
Българите предпочитат 
да пътуват дотам със 
собствени автомобили, 
спестяват от самолетни 
билети, трансфери и хо-

тели и в болшинството 
от случаите достигат до 
яхтмарините, без да се 
налага да ползват фери-
бот. Това чувствително 
намалява разходите им 
за ваканцията. Почивка 
на яхта може да се ор-
ганизира и срещу 70-80 
евро на ден, което се 
доближава до оферта за 
средна категория хотел 
по морето. Круиз ва-
канциите в зависимост 

от продължителността, 
дестинацията и катего-
рията на плавателния 
съд обаче варират от 
500-600 евро до няколко 
хиляди, показват офер-
тите на круиз компании-
те за лято 2014.

31,8 на сто от пъту-
ванията на българи в 
чужбина през май т.г. 
са били с цел почивка и 
екскурзия, сочи статис-
тика на НСИ. цели 42,7 
от нашенците са мина-
ли границата, за да гос-
туват на свои близки и 
приятели, а 25,5% са за-
минали в командировка.

Пътуванията на бъл-
гари в чужбина са се 
увеличили с 18,1% в 
сравнение със същия 
период на миналата го-
дина, показва статисти-
ката.

Увеличение на во-
аяжите е отчетено към 
Испания -  с  46 ,7%, 
О бед и н е н ото  к р а л -
ство - с 45,0%, Гър-
ция - с 41,7%, Фран-
ция - с 34,4%, Италия 
-  с  30,8%,  Румъния 
- с 29,6%, австрия - с 
19,8%, Турция - с 12,6%, 
и др. 

Намаляват пътувани-
ята към Русия - с 57,3%, 
Германия - с 26,4%, Че-
хия - с 22,5%, Сърбия 
- с 10,5%.

В сравнение с май 
2013 г. пътуванията със 
служебна цел нарастват 

с 34%, а тези за почивка 
и екскурзия - съответно 
с 18,3 и 10,2%.

Увеличава се и броят 
на чужденците, посе-
тили страната ни. Те са 
били 678 хил. души, или 
с 8,2% над нивото от 
май 2013 година. От об-
щия брой чужди граж-
дани, дошли в България 
през този период, дeлът 
на тези от Европейския 

съюз е 62,4%, като в 
сравнение със същия 
месец на предходната 
година се увеличава с 
13,6%. Увеличение е ре-
гистрирано при посе-
щенията на граждани от 
австрия - с 59,9%, Гер-
мания - с 44,6%, Ита-
лия - с 36,5%, Полша 
- с 20,6%, Обединеното 
кралство - с 15,7%, и 
Румъния - с 12,9%.

ПОРТФЕЙЛ

Над 1,5 милиона българи ще 
почиват в Гърция и Турция

Круиз ваканциите 
стават все по–желани

Една трета от пътуванията в 
чужбина с цел отдих и екскурзия

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
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Декорираните и бояди-
саните в различни живи 
цветове стени са много 
актуални. Невинаги обаче 
е лесно да се подберат 
правилните тоналности 
за съвременния интериор, 
които да са в синхрон с 
мебелите и с цялостната 
визия на жилището.

За да постигнете еле-
гантност и изисканост, 
не е достатъчно само 
да пребоядисате стени-
те. Има редица фактори, 
с които предварително 
трябва да се съобразите, 
преди да вземете четката 
в ръка. Сред най-важните 
са светлината, простран-
ството, големината на по-
мещението. Мнозина са 
си задавали въпроса как 
да подходим при избора 
на цвят за стените. Има 
много теории по темата. 
Някои от тях са свърза-
ни с психологията на ли-
чността, като например 
хромотерапията, а други 
се свързват с източното 
изкуство фън шуй. 

Каква тоналност 
да изберем?

Няма цвят, който да до-
минира над останалите 
или да е по-предпочитан 
от другите. Всеки от тях 

си има своята красота 
и обаяние и ако е добре 
комбиниран с останалата 
част от обзавеждането, 
постигането на съвър-
шенство е гарантирано. 
Затова първото нещо, ко-
ето трябва да направите, 
е да разгледате детайлно 
къщата - дограмата, подо-
вата настилка, мебелите, 
осветлението.

Имайте предвид, че 
черният цвят не отразя-
ва и абсорбира цялата 
светлина в стаята, пора-
ди което тя оптически се 
свива и изглежда много 
по-малка. И обратното 
- цветът, който отразява 
светлината, е белият. Той 

служи като огледало в по-
мещението. Светлинните 
лъчи се пречупват и се от-
разяват от едната стена на 
другата. Това допринася 
за визуалното увеличава-
не на помещението.

Бялото, освен че по-
дарява повече светлина, 
разширява с няколко сан-
тиметра пространството 
и му придава чисти ли-
нии. Знаейки тези факти, 

можем категорично да 
развенчаем мита, че бя-
лото е студен цвят. Дори 
напротив - ако бялото се 
комбинира с паркет, с дъ-
бова маса, с тъмен ди-
ван или с цветен килим, 
то резултатът ще бъде на 
сто процента гарантиран. 
Със сигурност тази ком-
бинация ще внесе уют и 
топлина у дома. цвето-
вете, които стоят между 
черното и бялото, като 
червено, зелено, жълто и 
т.н., взаимодействат, като 
се свържат, по подобен 
начин на черното - аб-
сорбират светлината, но с 
различни проценти. 

а ко  п р ед п оч и т ат е 
дневната ви да бъде в 

силни и наситени тонове, 
дайте пространство на 
вашия каприз и избере-
те ярки цветове, като на-
пример теменужено или 
фуксия (нюанс на розо-
вото). За любителите на 
класическия стил реше-
нието пък е неутрален 
цвят. Може да заложите 
на матово бежово. За един 

деликатен, но изключи-
телно фин ефект, избере-
те цвят аквамарин. Той 
перфектно се комбини-
ра с обзавеждане в сиво. 
По-неформално и съвре-
менно звучене има бялата 
дневна, украсена със зе-
лен таван. В комбинация 
с широк прозорец ефек-
тът ще е едно лъчезарно и 
сияйно помещение.

ако пък сте почитате-

ли на мистериозното и 
загадъчното и нощта ви 
е любимата част от дено-
нощието, то идеалният 
цвят за стените е тъмно-
синьо с нюанси дори на 
черно. Като говорим за 
дръзки решения, няма как 
да игнорираме царя на 
смелите цветове. Стени-
те в червено са наистина 
идеалната възможност за 
една екстравагантна днев-
на.

Когато се боядисва, 
внимавайте за светлината 
и по-конкретно за това 
как тя се променя през 
различните фази на деня. 
Всички цветове се про-
менят и стоят различно в 
зависимост от това дали 

светлината е изкуствена и 
естествена. 

Не всички знаят и че в 
действителност цветовете 
могат да повлияят на на-
строението, на емоциите 
и на душевното състоя-
ние.

Линията бои на водна 
основа на licata+greutol® 
предлага широка гама от 
декоративни интериор-
ни решения, хроматични 

комбинации между ню-
анси на един и същи цвят 
или между тоналности в 
пълен контраст - между 
над 1200 цвята от катало-
зите на licata+greutol®, 
обединени от една обща 
цел - да подчертаят ка-
чествата на интериора.

Внимателно разработе-
ни от лаборатория, обо-
рудвана с иновативни тех-
нологии и квалифициран 
персонал, боите на водна 
основа на licata+greutol® 
са с гарантирани отлични 
декоративни и защитни 
качества: голяма устойчи-
вост на мокро триене, на 
плесени и мухъл, на УВ 
лъчи, добра пропускли-
вост на водни пари, слабо 
задържане на замърсява-
ния, ниско съдържание на 
летливи органични съеди-
нения.

Всички качества, свър-
зани с лекота на полагане, 
ефикасна покривна сила и 
висока декоративна стой-
ност, се стремят да задо-
волят най-разнообразните 
изисквания на клиентите.

Цветовете на стените в модерната 
визия на дома

ИНТЕРИОР

цветовете са израз на емоционалната сфера на 
човека. Всеки цвят се асоциира със специфично 
усещане: зеленото се свързва с идеята за разцвет 
и оттам за постоянство и сила, жълтото - с лъче-
зарност, която пробужда, съживява и освобождава, 
червеното - със страстта, бялото - с искреността.

licata+greutol® не случайно е избрала червено-
то и бялото за основни цветове на своята марка, 
за да е ясно кои са двигателите на компанията: 
страст и почтеност. Същият ентусиазъм, който 
licata+greutol® влага в работата си, в научните из-
следвания, в непрекъснатото усилие да върви в крак 
с времето и с изискванията на пазара, и неделимото 
единство, което я държи свързана с принципите. Те 
са базирани на нейната идентичност: качеството на 
продукта, точност и надеждност в обслужването на 
клиентите.
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Нетрадиционна сграда, 
имитираща цвят на ло-
тос, израсна в индийския 
град Джайпур. Зданието 
носи името Motisons и е 
построено по проект на 
Kothari Associates.

В началния етап на 
проектиране инвести-
торът поставил на ар-
хитектите нелека задача 
- новата сграда да бъде 
еднакво възхитителна 
както през нощта, така и 
на дневна светлина, за да 
привлича туристи през 
всички часове на дено-
нощието. Проектантски-
ят екип получил пълна 
свобода на действие, а 
основната му цел била да 
постигне забележителен 
екстериор, единствен по 
рода си в Индия.

В резултат на работата 
му в Джайпур се появило 
уникално здание, което и 
денем, и нощем е истин-
ска световна атракция. 

По стъклената фасада об-
гръщаща сградата като 
„втора кожа“, пробляс-
ват стотици светодиоди. 
Те осветяват зданието в 
различни цветове през 
тъмната част от деноно-

щието. 
Сградата във формата 

на квадрат е симетрична 
от всички страни, всяка 
от които е украсена в баг-
рите на лотосов цвят.

Венчелистчетата, под-
редени в сложни геомет-
рични форми, са изпъл-
нени от цветно стъкло и 
допълнени от златисти 
жилки

Осветлението на всяко 

венчелистче може да се 
управлява поединично, 
което позволява различни 
комбинации от цветове. В 
Деня на независимостта 
на Индия например се 
включват цветовете не 
индийското знаме.

Първите два етажа на 
зданието функционират 
като ювелирни магазини, 
а горните нива са заети от 
офисни помещения.

Венчелистчетата, подредени в 
сложни геометрични форми, са 
изпълнени от цветно стъкло

ЕКСТЕРИОР

Сграда във формата на лотос 
израсна в Индия

Град Джайпур, столицата на щата Раджастан, е 
основан е през 1728 г. от махараджа Савай Джай 
Сингх II. Известен е като „Розовия град“ заради 
цвета на мазилката на сградите, имитираща розов 
пясъчник. Джайпур е и един от най-добре планира-
ните градове в Индия. Разделен е на шест квартала, 
отделени от главните улици с широчина 34 метра. 
Смята се, че той е първият град в Индия с градоус-
тройствен план. Проектиран е съгласно философи-
ята на Васту Шастра (ведическите принципи на ар-
хитектура и строителство за постигане на комфорт 
и просперитет на гражданите).

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

ПъТЕШЕСТВЕНИК

Цвета ИВАНОВА

Първа копка от строи-
телството на път от село 
Салаш до границата със 
Сърбия в старопланин-
ския проход „Кадъ боаз“ 
бе направена наскоро. За 
церемонията беше избра-
но място до провежда-
щия се граничен събор 
на добросъседството и 
приятелството в същия 
проход. Близо 10 000 на-
блюдаваха тържествена-
та първа копка. За нея 
на браздата бяха дошли 
председателят на парла-
мента Михаил Миков, 
министърът на регионал-
ното развитие Десисла-
ва Терзиева и шефът на 
агенция „Пътна инфра-
структура“ инж. Стефан 
Чайков. И сърбите ува-
жиха ритуала - за него 
дойде министърът на 
минното дело и енергети-
ката александър антич.

Пътят с дължина 5 км 
започва от село Салаш и 
стига до прохода. Сега 
той е черен път. Само за 
една година са отчуж-
дени терените и е раз-
работен проектът за из-
граждането му. Фирмата 
изпълнител се е ангажи-
рала да изгради пътя за 
4 месеца. Стойността на 
проекта е 3,8 млн. лв., но 
част от тях са предвидени 
за рехабилитация на пътя 
от село арчар до Салаш. 

След първата копка 
председателят на пар-
ламента и министрите 
се потопиха сред мно-

жеството на събора. На 
същото място в ниския 
проход българи и сърби 
се срещат всяка година 
от 1925 година насам. 
Имало е време, когато 
съборът е бил прекъснат 
заради влошаване на от-
ношенията между двете 
страни. Но от 2000 годи-
на е възстановен отново. 

На събора се срещат 
роднини и приятели от 
двете страни на граница-
та. Събират се и много 
посетители от съседните 
общини Белоградчик и 
Княжевац, от Видинска 

и Зайчарска област. Тър-
говци от двете страни 
опъват сергии на поляни-
те. Българите залагат на 
масовите стоки - килими, 

дрехи, посуда, бужуте-
рия. Сърбите се отличиха 
с бутикови стоки - соб-
ствено производство. За-
наятчии предлагаха дър-

ворезба, плетени покрив-
ки, шевици, керамика. 
Имаше изобилие от еко-
ракии и вина, направени 
от грозде до малини и 

шипки. Те също са про-
изведени в домашните 
изби.

Над всичко доминира-
ха подкрепителните пун-
ктове. Българите печаха 
на воля кюфтета и кебап-
чета, а сърбите въртяха 
чевермета. агнешко и 
свинско имаше в изоби-
лие, бира - също. През 
трите дни на събора не 
остана празна маса. Раз-
говори и нови запознан-
ства ставаха в бирариите.

Пътят от граничното 
село до прохода се из-
гражда не заради събо-
рите, а заради плановете 
в него да бъде изграден 
граничен контролно-про-
пускателен пункт със 
Сърбия. Решение за това 
правителствата на две-

те страни са взели през 
2009 година, но досега 
работата не е започвала. 
ако пътят стане готов 
до края на годината, то 
е възможно в началото 
на следващата да бъде 
открит и пунктът. Него-
вите сгради ще бъдат от 
подвижен тип, няма да 
има масивно строител-
ство. През този пункт 
ще се пропускат само 
леки автомобили и авто-
буси, тежки коли няма 
да преминават. целта е 
чрез него двата гранични 
региона да се свържат с 
търговски и туристиче-
ски цели. Сега жителите 
на село Салаш, което се 
намира на 5 км от гра-
ницата, и на сръбското 
Ново корито - на 1, из-
минават по над 120 км, 
за да се срещнат. След 
откриването на пункта 
жителите на Белоградчик 
могат да избират къде да 
пазаруват - в Княжевац, 
който се намира на 15 
км от границата или във 
Видин.

„Очаквам пунктът да 
оживи туристическия по-
ток в Белоградчик откъм 
Сърбия“, сподели кметът 
на скалния град Борис 
Николов. И в Княжевац 
очакват повече гости от 
Видинска област. Той е 
известен винарски и зи-
мен център. Заради пис-
тите в местността „Ба-
бин зуб“ той и сега се 
предпочита от български 
скиори. Но и те заобика-
лят през Калотина или 
„Връшка чука“.

Първа копка и граничен събор 
направиха до прохода „Кадъ боаз“

Започва изграждането 
и на ГКПП
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Ентусиазирани и сръч-
ни мераклии от Пловдив 
и областта се включиха в 
инициативата „YTONG и 
Multipor търсят своя баш 
майстор“. Безплатното 
обучение с игри бе част 

от националната кампа-
ния „Задруга на майсто-
ра“, която стартира ед-
новременно в Пловдив 
и Шумен.  Основната 
цел на инициативата на 
Ксела България, част от 

немската Xella Group, бе 
да запознае строители и 
майстори с тънкостите 
при работа с блокчета-
та за зидария YTONG и 
минералните топлоизо-
лационни плочи Multipor. 
Специалисти от компани-
ята проведоха обучение и 
демонстрираха нагледно 

как се работи с матери-
алите, какви са техните 
качества и особености, на 
каква обработка подле-
жат и какви инструменти 
са нужни. Бе подчертана 
важността на правилното 
приложение на продукти-
те, тяхното съчетаване с 
други материали и необ-
ходимостта от спазване 
на технологичното време. 
Присъстващите, сред кои-
то не само професионали-
сти, а и любители, имаха 
възможността да се вклю-
чат в демонстрациите на 
живо. Те дадоха най-до-
брото от себе си и с леко-
та изпълниха усвоените 
нови техники, като рязане 
на блокчета YTONG и ра-
бота с лепилен разтвор за 
зидане. Всички участни-

ци се справиха отлично 
и със сръчност и умения, 
показаха, че са достойни 
за баш майстори. Затова 
всеки един от тях получи 
документ за сертифици-
ран майстор и атрактив-
ни награди. Сред най-ак-
тивните бяха Кирил Ша-
ранков и Милко Кротев, 
които с ентусиазъм се 
включха и в дискусията 
и в игрите, подготвени от 
организаторите. Те спече-
лиха и големите награди 
- ваучери за пазаруване в 
онлайн магазина за спе-
циализирани инструмен-
ти за работа с YTONG и 
Multipor - shop.ytong.bg. 
Кампанията „Задруга на 
майстора“ продължава до 
31 юли в градовете Ва-
рна, Смолян и Кърджали.

Трите  най-големи 
български манастира - 
Рилският, Бачковският 
и Троянският, заедно с 
техните архитектурни 
особености могат да се 
видят в общата изложба 
„Български православни 
светини“. Тя бе открита 
в сградата на Друже-
ството на пловдивски-
те художници - място, 
което е проектирано от 
самия автор на експози-

цията. Това е художни-
кът и архитектът Славчо 
Мерджанов. В изложба-
та са включени 48 ри-

сунки на възрожденски 
църкви и манастири от 
България и 15 от свети 
места извън страната. 
авторът е представил 
сградите с всички под-
робности и начините, по 
които те са съградени. 
Самият той определя 
рисунките си като то-
пографски, тъй като по 
тях може да се създаде 
архитектурата на тези 
манастири. Славчо Мер-
джанов използва аква-

релна техника, която се 
определя от специали-
стите като много трудна, 
въздушна и нетърпяща 
дълга обработка.

Красивите сгради ар-
хитектът е пренесъл и 
върху оградите на род-
ната си къща в с. Зла-
титрап. Той сам прео-
бразил стария дувар, 
оформил арки, иззидал 
нови стени и ги изписал 
с акрилни бои от двете 
страни.

Първата от традици-
онните студентски летни 
практики за възпитани-
ците на Университета по 
архитектура, строител-

ство и геодезия (УаСГ) 
тази година ще бъде в 
местността „Камбани-
те“ на юг от столичния 
квартал „Младост 4“. Тя 
се организира от уни-
верситетското студио 
„Проджектиране“ с под-
крепата на Национал-
ния учебен комплекс по 
култура. Идеята е бъде-
щите архитекти да раз-
работят проекти, които 
да дадат нов живот на 

култовата преди десети-
летия асамблея „Знаме 
на мира“. Студентите ще 
анализират и ще пред-
лагат вижданията си за 

облагородяване на мест-
ността. Ще разработят 
проект за пространстве-
но оформление на райо-
на, както и оригинални 
варианти за указателни 
табели, пейки и други 
елементи за посетители-
те. Концепцията за нова 
визия и предназначение 
на комплкс „Камбани-
те“ е на младите архи-
текти Симона Кабадова 
и ана Дядкова. С нея те 
са участвали в конкурс 
на Столична община със 
задание да намерят ре-
шение за съживяване на 
местността, свързана с 
останалата в соцмина-

лото асамблея „Знаме 
на мира“.В плана им са 
заложени още работил-
ница за паркови елемен-
ти, игри с образовател-
на цел, уроци в „Час на 
класа“ и още много идеи 
за популяризиране на 
инициативата „Нов звън 
в камбаните“. 

YTONG и Multipor търсят своя 
баш майстор

Архитект събра в изложба 
българските светини

Проект вдъхва нов живот 
на Камбаните от асамблея 
„Знаме на мира“

ПаНОРаМа

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg


