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Катя ТОДОРОВА

Коалиция за подобряване 
жилищните условия в Бълга-
рия „Достоен дом“ иска ос-
новна редакция на жилищната 
стратегия на страната, приета 
преди десетина година.

„Нашата коалиция има 40 
предложения към жилищната 
стратегия“, каза Минчо Бенов 
от „Хабитат България“. „Ос-
новното е да се увеличи соци-
алният жилищен фонд, който 
да се използва за конкретни 

нужди - оборотни, за настаня-
ване на хора с различен статус, 
уязвими групи. Предложили 
сме регламент за участието на 
пазара на субекти, които стро-
ят жилища на нестопански 
принцип“, заяви Бенов.

„Хабитат България“ обяви 
преди дни, че програмата за 
безлихвено финансиране на со-
циално слаби семейства, които 
искат да ремонтират жилищата 
си, ще бъде разширена с до-
пълнителни средства от датска 
фондация. Бюджетът по тази 
програма е 1 млн. евро за след-

ващите пет години. 
„Първият въпрос, когато се 

заговори за жилищната по-
литика, е колко ще струва, но 
така няма да мръднем и на 
милиметър напред“, посочи 
управителят на „Винербергер“ 
ЕООД Атанас Буглов. По ду-
мите му, някои неща биха стру-
вали пари на бюджета сега, 
но за следващите 10 и повече 
години от тях ще има печалба. 
„Затова си струва например да 
има и намалена ДДС ставка за 
покупката на първо ново жили-
ще“, каза още Буглов.

„Газпром“ очаква одо-
брение от българското 
правителство за изграж-
дането на нашия участък 
от „Южен поток“ след 
парламентарните избори 
в страната на 5 октомври. 
Това заяви зам.-дирек-
торът на отдела за уп-
равление на проекти в 
компанията Александър 
Сиромятин, цитиран от 
„Интерфакс“.

„Южен поток“ не е 
замразен. Замразени са 
само преговорите за из-
важдането на проекта из-
вън обхвата на Третия 

енергиен пакет. България 
е прекратила издаването 
на лицензи, необходи-
ми за изграждането на 
„Южен поток“. Очакваме 
след изборите на 5 ок-
томври разрешението да 
бъде издадено“, посочи 
Сиромятин.

Той допълни, че „Газ-
пром“ очаква да получи 
разрешение от правител-

ството на Сърбия за из-
граждане на газоопро-
вода в сръбския участък 
преди 20 септември.

Европейската комисия 
предложи преди дни из-
веждането на „Южен по-
ток“ от Третия енергиен 
пакет. Процедурата бе 
приложена и по отноше-
ние на Трансадриатиче-
ския газопровод. 

ОТ СЕДМИцАТА

Русия чака одобрение за 
„Южен поток“ след изборите 

Коалиция настоява за нова жилищна стратегия

България е сред стра-
ните членки на Евро-
пейския съюз с най-ни-
ски нива на конкурен-
тоспособност в сферата 
на проидводството. Това 
стана ясно от доклада, 
публикуван преди дни.

Конкуренто спо со -
бността в балканската 
държава, както и в Сло-
вения, Хърватия, Малта 
и Кипър, е умерена и в 
застой или бележеща 
спад, се посочва в доку-
мента.

В зависимост от това 
какви са резултатите 
на страните членки, се 
оформят четири гру-
пи, като Нидерландия, 
Германия и Дания са в 
групата, бележеща най-
висок ръст на конкурен-
тоспособност.

Промишлеността на 
ЕС притежава редица 
конкурентни предим-
ства, които трябва да се 
използват за стимули-
ране на икономическия 
растеж въпреки трудни-
те икономически усло-

вия в момента. Това е 
заключението в доклада. 
За да се гарантира, че 
растежът няма да спре, 
ЕС и страните членки 
спешно трябва да обър-
нат внимание на редица 

будещи опасения обла-
сти: инвестиции, достъп 
до финансиране, пуб-
лична администрация, 
достъп до чуждестран-
ни пазари, иновации и 
цени на енергията, смя-
тат от Европейската ко-
мисия. Като цяло кон-
курентните предимства 

на ЕС в сферата на про-
мишлеността се запаз-
ват: висококвалифици-
рани работници, високо 
съдържание с местен 
произход на експортни-
те стоки и сравнителни 

предимства, свързани 
със сложни и високо-
качествени продукти. 
Страните от ЕС също 
така прилагат редица 
политики за повишава-
не на конкурентоспосо-
бността през периода 
от началото на кризата 
през 2008 г.

Конкурентоспособността у 
нас сред най–ниските в ЕС

Николай АНТОНОВ

Министърът на култу-
рата в служебното пра-
вителство доц. д-р Мар-
тин Иванов ще настоява 
да се изгради музей на 
открито до автомаги-
страла „Струма“ край 
Мурсалево. Това заяви 
той при посещението 
си (на 10 септември) на 
мястото на археологи-
ческите разкопки край 
селото в област Кюс-
тендил, където е откри-
то неолитното селище. 
Министърът разговаря с 
ръководителя на обекта 
проф. Васил Николов за 
възможностите за кон-
сервация и социализация 
на уникалната хилядо-
летна местност, както и 
за идеята за създаване на 
музей на открито, който 
да привлича посетите-
ли от очаквания пътни-
копоток по магистрала 
„Струма“. Находката е 
от ранния неолит – около 
5800 г. пр. Хр. Откри-
ватели на единствено-
то по рода си място са 
проф. Васил Николов от 
НАИМ към БАН и еки-
път му, който извърш-
ва разкопки на терена 
край село Мурсалево. 

До момента са устано-
вени близо 20 сгради, 
но се предполага, че те 
са поне два пъти пове-
че. „Не бива вече с лека 
ръка да се отнасяме към 
културно-историческото 
наследство, разкрито по 
нашите земи - подчер-
та министър Иванов. - 
Трябва да се запази поне 
част от него. През се-
лището трябва да мине 
трасето на бъдещата 
автомагистрала „Стру-
ма“. Затова ще се боря 
докрай, в непрекъсна-
та връзка съм и с инж. 
Лазар Лазаров - предсе-
дател на Управителния 
съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“. цел-
та е заедно да намерим 
решение, което да поз-

воли тук да се направи 
един музей на открито“, 
съобщи пред журнали-
сти Иванов. Министърът 
на културата отбеляза, 
че по този начин райо-
нът ще се превърне и 
в  прекрасна туристиче-
ска дестинация, която 
ще привлича хиляди ту-
ристи, а магистралата ще 
осигурява удобен и бърз 
достъп до уникалната 
историческа забележи-
телност. Той допълни, 
че се водят преговори и 
с управляващия орган, 
както и с изпълнителите, 
за да се спаси част от 
обекта. „Държавата може 
евентуално да закупи и 
съседните парцели, кои-
то също ще изследваме“, 
уточни Иванов. 

Министерството на културата иска 
музей на открито до АМ „Струма“
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750 милиона лева от 
държавния бюджет ще 
бъдат отпуснати за раз-
плащане по проекти на 
спрените оперативни про-
грами „Околна среда“ и 
„Регионално развитие“. 
Решението беше взето 
преди дни от служебното 
правителство.

Отпускането на сред-

ствата ще позволи да се 
преодолее кризата със 
спрените от Европейска-
та комисия плащания по 
двете програми. Парите 
могат да бъдат изразход-
вани до края на годината. 
Предвижда се те да бъдат 
възстановени в държав-
ния бюджет след възоб-
новяване на плащания-

та от страна на Брюксел. 
По този начин ще бъде 
предотвратена значителна 
загуба на средства, е аргу-
ментът на правителство-
то. От кабинета обясняват, 
че ако сега не се осигури 
плащане по проектите, 
се излага на риск тяхната 
реализация в срока на до-
пустимост на разходите, 

както и приключването им 
в рамките на програмния 
период. Това пък може да 
доведе до необходимост 
вече започнатите проекти 
впоследствие да се до-
вършват с национални 
средства, както и да се 
плащат неустойки за заба-
вяне към изпълнителите 
по договорите.

Кабинетът отпусна до-
пълнителни средства по 
бюджета на МРР за нуж-
дите на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ в раз-
мер на 11 500 000 лева за 
два големи проекта. Това 
стана ясно след заседа-
ние на Министерския 
съвет. Първият е участък 
от автомагистрала „Хе-
мус“ - Белокопитово-Ка-
спичан, в размер на 8,5 
милиона лева.

По думите на вице-

премиера Екатерина За-
хариева с тези пари ще 
се платят заплатите на 
строителите, забавени 
с месеци. „С остатъка 
от средствата ще може 
да се продължи изпъл-
нението на най-големия 
обект там - един пътен 
възел, който е голям, 
сложен и изисква дос-
та продължително вре-
ме за строителство. С 
тези средства обектът 
няма да бъде завършен, 

но ще позволят той да 
не бъде спрян и хората 
да не загубят работните 
си места. С останалите 
3 милиона лева ще бъде 
довършено дясното плат-
но на 9-километровия 
участък на автомагистра-
ла „Марица“ от Люби-
мец до Свиленград, кой-
то се строи с държавни 
средства сигурно от 30 
години“, допълни Екате-
рина Захариева. 750 млн. 
лв. от бюджета пък ще 

отидат за разплащане по 
проекти от двете спрени 
оперативни програми - 
„Околна среда“ и „Реги-
онално развитие“, реши 
кабинетът. Средствата 
могат да бъдат изразход-

вани до края на 2014 г., 
а възстановяването им 
ще стане след възобно-
вяване на плащанията по 
програмите. Парите се 
отпускат с цел да бъдат 
финализирани проектите 

и за да има възможност 
до края на годината да 
се направят заявленията 
пред ЕК за възстановява-
нето им, каза пък финан-
совият министър Румен 
Порожанов. 

Финансират допълнително две магистрали

ОТ СЕДМИцАТА

Държавата изсипа 750 млн. 
лв. за спрените европроекти

Световната банка ще подкрепи бъл-
гарското правителство при разра-
ботването на комплексен подход за 
балансиране на енергийната система 
на страната. Институцията ще съвет-
ва Министерството на икономиката 
и енергетиката (МИЕ) и Държавната 
агенция за енергийно и водно регули-
ране (ДКЕВР) по отношение на дълго-
срочните решения в сектора. 

Това стана ясно след среща на вице-
премиера по икономическата политика 

Екатерина Захариева с новия постоя-
нен представител на Световната банка 
в България Тони Томпсън и регионал-
ния директор за централна Европа и 
балтийските държави Мамта Мурти.

Една от основните цели на рефор-
мата в енергетиката е сериозно да се 
подобри административният капа-
цитет на регулатора ДКЕВР, както и 
политиките в сектора да се поставят 
на ясна и пазарна основа, уточняват от 
МИЕ.

Реформираме енергетиката 
с помощ от Световната банка

3,2 млн. лева ще са 
необходими за възста-
новяването на инфра-
структурата след ще-
тите от наводненията 
в страната. Това каза 
т р а н с п о р т н и я т  м и -
нистър Николина Ан-
гелкова. Тя обясни, че 
Брюксел ще окаже съ-
действие за решаване 
на проблемите с БДЖ. 
„Получихме официално 
писмо и вече не трябва 
да се притесняваме при 
преговорите с кредито-
рите. С това писмо от 
ЕК ни се отварят вра-
тите за държавна по-
мощ към БДЖ“, заяви 
транспортният минис-
тър. В случая идеята 
е, че по този начин ще 
може държавата и хол-
дингът да преговарят 

за по-добри условия за 
отсрочване на заемите. 
Ангелкова обясни, че 
бордът на БДЖ е сме-
нен и неговата работа е 
под внимателно наблю-
дение.

По-рано пък начал-
никът на НКЖИ инж. 
Милчо Ламбрев под-
черта, че компанията 
ще разчита на помощ 
от Междуведомствената 
комисия по бедствия и 
аварии освен на собст-
вените си сили. По ду-
мите му, най-засегнат 
от пораженията е път 1 
и 2 София-Бургас меж-
ду гарите Михайлово и 
Калояновец, където по-
роят е отнесъл стотина 
метра от ремонтирания 
релсов път. Тежко е по-
ложението по линията 

между гарите Гълъбово 
и Любеново.

Още по темата на 
стр. 12-13

С 3,2 млн. лева възстановяват 
транспортната инфраструктура

 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:
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Ирина ГЕНОВА

Засилват се темпове-
те на строителство по 
Българското Черноморие. 
За първи път това лято 
обектите не бяха замра-
зени в активния турис-
тически сезон, като кме-
товете по места даваха 
разрешителните. И дока-
то хотелиерите изпращат 
последните летовници, 
курортите се превръщат в 
активни строителни пло-
щадки. Предимно апарт-
комплексa за руските 
граждани се изграждат 
по Южното Черноморие. 

В РИОСВ-Бургас от на-
чалото на годината до-
сега са постъпили доку-
ментите на 13 затворени 
комплекса и ваканцион-
ни селища за преценка 
на необходимостта от 
ОВОС (Оценка за въз-
действие върху околната 
среда). Това е своеобра-
зен рекорд за годините 
от 2008-а насам, т.е. от 
началото на кризата.

Според председателя 
на Строителната камара - 
Бургас Николай Николов 
може да се говори за ня-
какво оживление в стро-
ителството и то отново е 
съсредоточено в Слънчев 
бряг. Строителните пло-
щадки са на север от Бур-
гас - по-точно в Слънчев 
бряг. Строи се усилено 
в Слънчев бряг-запад, и 
то от другата страна на 

пътя за Варна - затворе-
ни комплекси на русна-
ци. Довършват се руски 
комплекси - например 
на „Форт нокс“ в Све-
ти Влас. Строителство 
кипи и в Равда и Несе-
бър. Апарткомплексите 
„Аполон“ с номера от 1 
до 8 са разположени на 
над 25 декара площ. В 
момента се строи най-но-
вият „Аполон - Несебър“, 
а инвеститор на ком-
плексите е „Костов Г-2“ 
ООД. Клиентите са в ос-
новната си част руски 

граждани.
ЛУКойл прави голяма 

инвестиция в бившия са-
наториум в Свети Влас. 
Той е между Слънчев 
бряг и Свети Влас.

Според главния архи-
тект на Несебър Вален-
тин Димов се забелязва 
раздвижване в строи-
телството, но не голямо. 
„Влизат нови проекти, 
има и бързане с тези раз-
решения за строителство, 
но аз смятам, че това е 
по-скоро във връзка с 
очакването земята да се 

ТЕМАТА

Строителен размах по морето

Катя ТОДОРОВА

Най-големите инвес-
тиционни проекти по 
Българското Черномо-
рие, за които от нача-
лото на годината има 
издадени 7 разрешения 
за строеж са държавни. 
Това сочат данни от Ми-
нистерството на инвес-
тиционното проектиране 
(МИП). От тях най-мно-
го пари - почти 89 млн. 

лв., ще бъдат инвестира-
ни в проекта за пречист-
ване и отвеждане на от-
падъчни води от агломе-
рация Несебър-Слънчев 
бряг-Равда. Предвижда 
се реконструкция и мо-
дернизация на същест-
вуващата пречиствателна 
система за отпадни води 
(ПСОВ), като след за-
вършване на проекта тя 
ще може да обслужва 
почти 222 жилищни еди-
ници. Срокът й за екс-

плоатация е до 2040 г. По 
проекта на пречиствател-
ната станция „Равда“ за 
пръв път в страната ще 
се изгради съоръжение 
за дълбоководно зауства-
не на отпадъчни води, 
което ще ги отвежда на 
около 1200 м навътре в 
морето. Планира се из-
граждането и обновява-
нето на 22,13 км кана-
лизационна мрежа. Част 

от проекта се финансира 
по ОП „Околна среда“, 
а разрешенията за стро-
еж на различните обек-
ти са издадени между 
края на май и началото 
на юли.На второ място 
по обем на предвидените 
средства за реализация 
е отново проект по Юж-
ното Черноморие - Ре-
конструкция и рехаби-
литация на ВиК мрежа и 

модернизацията на пре-
чиствателната станция 
за отпадни води в Помо-
рие. За това начинание са 
одобрени 74 752 800 лв. 
Канализацията на град-
чето е строена преди 40 
години. Разрешението 
за строеж на обекта е 
издадено от МИП на 30 
април. Само за обновява-
не на ПСОВ на курорта 
ще бъдат вложени почти 

19,3 млн. лв. Проектът 
също се субсидира по 
ОПОС. Над 34,1 млн. лв. 
ще бъдат инвестирани 
за двете части на проек-
та за интегриран воден 
цикъл на Созопол, со-
чат данните на МИП. За 
първия етап, който пред-
вижда изграждането на 
колектори напорни тръ-
бопроводи за градската 
канализационна мрежа, 
ще отидат 14 151 119 
лв. Почти 20 млн. лв. се 
предвижда да бъдат вло-
жени за изграждане на 
пречиствателна станция 
за отпадни води на мор-
ското градче. Разрешени-
ето за строеж е получено 
в началото на април. До-
кументът, разрешаващ 
старт на изграждането на 
вторият етап на рекон-
струкцията и модерниза-
цията на пречиствател-
ната станция за отпадъч-
ни води на Варна, е от 4 
юли. Очаква се в него да 
бъдат инвестирани над 
34 454 400 млн. лв. В 
друг проект в морската 
столица, засягащ също 
околната среда - за уп-
равление на отпадъците, 
ще бъдат вложени почти 
41,3 млн. лв.

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

Най–важните проекти по курортите са свързани с водния цикъл

Според постъпилите в РИО-
СВ - Бургас заявления от януари 
досега се очаква строителството 
на 13 ваканционни комплекси. 
Комплекс от десет сгради за от-
дих и курорт и басейн ще бъде 
построен в местността Аклади, 
Черноморец, община Созопол, с 
инвеститори „Кота 180“ ЕООД, 
„Арконт“ ЕООД и „Атия Ин-
вест“ ООД;
  „БУРГАССТР ОЙ-2006“ 

ЕООД ще изгражда 6 вилни сгради 
в местността Йовче дере, Кошари-
ца, община Несебър;
 Ще бъде построено ваканци-

онно селище в местността Бабата, 
землище Ахелой, община Помо-
рие, с възложител „Ахелой Бийч 

Резорт“ ООД;
 Четири сгради за отдих и ку-

рорт ще бъдат построени в Акла-
ди, Черноморец, община Созопол, 
от инвеститори  физически лица;
  Четири сгради за отдих ще 

бъдат изградени в местността Ач-
малъци, землище на Созопол, от 
инвеститори физически лица;
 Комплекс от жилищни и об-

ществено обслужващи сгради, 
трафопост и полагане на кабел 
20 kV за захранване в местността 
Брястите е подал документи „Бей-
но инвест къмпъни“ ЕООД;
 Жилищни сгради ще се строят 

в местността Овошките (бивша 
Манаф хенде), землище Сарафово, 
Бургас;

 „Лагос Груп“ ЕООД ще изгра-
ди хотелски комплекс в местността 
Герени, община Созопол;
 „БЛАГОСТРОЙ - 69“ ООД ще 

започне обект от 16 вилни сгради 
и басейн в местността Сокбунар, 
землище Кошарица, община Не-
себър;
 „САУТ ИНВЕСТ ГРУП“ ООД 

ще строи 14 вилни сгради (вакан-
ционно селище) в Лозенец, общи-
на царево;
  „СТАЛИМЕКС“ ЕООД има 

намерение да строи 11 вилни сгра-
ди в землище Велика, община 
царево;
 „Билдком Инвест“ ще изграж-

да четири еднофамилни жилищни 
сгради с номера в Кошарица.

Предстоящи обекти

Само за реконструкция на пречиствателната станция за отпадни води на Поморие ще 
бъдат вложени почти 19,3 млн. лв. 

В непосредствена близост до Бургас се строи голям тенис 
комплекс с хотелска част

Апарткомплекси за руснаци и 
ваканционни селища изграждат 
скоростно по Южното Черноморие
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продава на чужденци“, 
обясни той. Главният ар-
хитект на община Созо-
пол Румен Александров 
обясни, че строителство-
то е с едни и същи тем-
пове. „Има устойчивост 
- няма пикове, няма спа-
дове, и по-добре“, комен-
тира арх. Александров. 
Сред по-големите обекти, 

които се строят в момен-
та в общината, са „Грийн 
лайф“, а в съседство има 
още 3 комплекса от поря-
дъка на по 10 хиляди ква-
дратни метра разгъната 
застроена площ.

В непосредствена бли-
зост до Бургас пък се 
строи голям тенис ком-
плекс - „Авеню“. Ин-

вестицията е на „Тони 
Комерс 91“ ООД и е в 
местността Келева нива. 
Освен 9-те открити тенис 
корта и закрития спортен 
комплекс, там има хотел, 
заведение за обществено 
хранене, детски площад-
ки и спортни съоръже-
ния, разположени на 13 
декара площ.

Амбициозен идеен 
проект за превръщането 
на Варна в мегаполиса 
на Българското Черно-
морие представи преди 
седмица консорциум. И 
обяви, че търси страте-
гически инвеститор за 
реализацията. Идеята е 
Варна да се трансфор-
мира в модерен меж-
дународен мегаполис 
с безмитна европейска 
търговска мегазона. Да 
стане атрактивна меж-
дународна туристическа 

дестинация за целогоди-
шен туризъм и бизнес. 
Проектът “Супер Варна 
2020“ е основна част 
от фантастичната идея. 
Концепцията е градът 
да асимилира всички по-
малки населени места 
от Обзор до Шабла и 
да се разпростре върху 
132 километра. Така той 
ще се превърне в най-

дългия град у нас, като 
в тази гигантска община 
вероятно ще живеят над 
600 000 души. 
ФИНАНСИРАНЕТО

От сайта на компа-
нията, автор на проек-
та за мега Варна, става 
ясно, че вече е осигу-
рено предпроектно фи-
нансиране за създава-
не на работни проек-
ти - до 25 000 000.00 
евро, при създаване на 
акционерно дружество 
или Джойнт-Венчър. За 

реализация на следва-
щата фаза от проекта 
ще се разчита на ниско-
лихвен инвестиционен 
заем от международна 
банка с годишна лихва 
2-2.5%. Консорциумът 
се стреми да сформира 
„тим“ от партньори, за 
да успее за 7 години да 
превърне идеите в ре-
алност. 

МАРИНАТА
Проектът „Супер Ва-

рна 2020“ предвижда 
градът да се отвори из-
цяло към морето чрез 
изграждане на междуна-
родна марина Варна със 
съвременно яхтено прис-
танище. В него трябва 
да има над 300 яхтени 
места и международен 
круизен терминал с 5 от-

делни терминала за кру-
изни кораби. Предвижда 
се изцяло подновяване 
и модернизиране на съ-
ществуващата морска 
гара и изграждане на 
нова кула за контрол на 
морския трафик.
ИНФРАСТРУКТУ-

РАТА
Вече има готов про-

ект за модернизация на 
транспортната инфра-
структура на Варна, 
както и проект за стро-
ителството на нов втори 
мост до съществуващия 
Аспарухов мост. Той ще 
даде възможност за из-
веждане на транспорт-
ния трафик от града и 
ще осъществи директна 
връзка между летището 
и проектирания морски 
курортен комплекс на 
40 км от Варна в Шкор-
пиловци. Монорелсова 
железница ще свърже 

квартал Владиславово с  
центъра на Варна. Лини-
ята ще бъде на височина 

от 6 метра, а най-висока-
та точка - станция Вла-
диславово, ще е на 12 м 
над земята.

ЕКСТРИТЕ
И д е й н и я т  п р о е к т 

предвижда районът на 
варненското езеро да 
се превърне в огромен 
зелен оазис за отдих и 
спорт с парк, съчетан 
с хотелски комплекс от 
над 10 хотела - 4, 5 и 
6 звезди, развлекател-
ни центрове и заведе-
ния. Предвидено е дори 
изграждането на нов  
международен курорт 
без аналог в Европа - с 
изкуствена отопляема 
лагуна с площ 1,5 км.

ТЕМАТА

Строителен размах по морето

 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

„Супер Варна 2020“ разпалва въображението
 УтоПия иЛи реАЛНост

Апарткомплексите „Аполон“ са разположени на над 25 декара площ и се строят поетапно
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Разговаря  
Елвира ГЕНОВА

- Г-н Рагин, текат 
последни дни от лет-
ния туристически се-
зон. Като силен или 
слаб го определяте?

-  Нямам еднознач -
на оценка. За част от 
хотелиерите по море-
то сезонът беше добър, 
други обаче се оплак-
ват. Според мен по-мал-
ките хотели закъсаха, 
не натовариха напълно 
капацитета си. Имахме 
по-големи амбиции, но 
като че ли ще отчетем 
един средно успешен се-
зон. Още нямаме окон-
чателните данни за лято 
2014. Чакаме да видим 
статистиката. Нейна е 
последната дума какъв 
беше сезонът. Тогава в 
бранша ще си направим 
анализите и изводите.

- Повлия ли услож-
нената геополитическа 
обстановка върху ту-
ристическия бизнес у 
нас?

- Безспорно! Събити-
ята в Украйна, отноше-
нията с Русия, природ-
ните бедстия, които ни 
удариха, банковата криза 
в страната, политическа-
та нестабилност - всич-
ко това повлия. Заби се 
като ръждив нож в сър-
цето на родния туризъм! 
Макар някои проблеми 
да бяха далеч от Бъл-
гария и независещи от 
нас, те се отразиха нега-
тивно. Туризмът е ком-
плексен сектор, влияят 
му много фактори и по-
някога дори да има до-
бро планиране, нещата 
се преобръщат от едно 
или друго. У нас това 
лято като че ли не бяхме 
от най-големите късмет-
лии. 

- Откъде бяха най-
големият брой чужди 
туристи? Успяхме ли 
да задържим клиенти-
те от Русия?

- Въпреки кризата с 
Украйна, те са тради-
ционни наши курорти-
сти. Руснаците обичат 
Българското Черномо-
рие и за радост не му 

изневеряват така лесно. 
Запазваме интереса и на 
немските туроператори. 
Можем да отчетем по-
голям приток от туристи 
от Балканите. В БХРА 
вече ги броим сумар-
но, не делим на турски, 
гръцки, македонски или 
румънски туристи. Рад-
ващ е интересът и от 
Скандинавието и цен-
трална Европа. Пречат 
ни обаче лошите посла-
ния, които ние самите 
изпращаме към Европа - 
негативното говорене за 
страната, политическата 
нестабилност, компро-
мати сред политически-
те и бизнес кръгове, ко-
рупция... Всичко това в 
глобалния свят, в който 
живеем, и с комуникаци-
ите, които всеки ползва, 
стига буквално за мину-
ти до чужденците.

- Кой тип туризъм 
е най-предпочитан - 
морски,  планински, 
спа, винен или култу-
рен туризъм?

- На първо място по 
интерес и приходи е 

морският ни туризъм, 
след това са зимните ку-
рорти. Добре стоим и 
като СПА дестинация, 
атрактивни сме и с вине-
ните турове... но трябва 
да се работи много по 
имиджа на страната и 
по позитивната реклама. 
Трябва ни добър мар-
кетинг, но най-вече да 
спрем с езика на омраза-
та. Визирам не само биз-
неса, но и политиците 
с техните кампании. За 
жалост ние се очерняме 
сами в опит да напако-
стим на конкурента. А 

губим всички, защото 
туристическият продукт 
върви с добри послания. 
Трябва да се обединим 
около това, че имаме 
едни от най-добрите ту-
ристически бази в Евро-
па, природата е красива, 
климатът - благодатен, 
и да рекламираме това. 

Националната икономи-
ка ще дръпне, ако тури-
змът просперира.

-  Д а в а т е  в и с о к а 
оценка за туристиче-
ската ни база, но не 
липсват  и  критики 

за презастрояване, за 
липса на пречиства-
телни станции в ком-
плексите, за откровен 
архитектурен кич?!

- Подкрепям крити-
ката, когато е градивна. 
Вероятно имаме и слаби 
страни и пропуски, но 
оценката, която дават 
френски туроператори 
например, е „Вие има-
те не хотели, а дворци! 
Защо не разказвате в 
Европа за тях, защо не 
ги презентирате?“. За-
това ние предлагаме в 
следващия бюджет на 

страната 1% от валутни-
те приходи от туризма, 
а те са около 3 мили-
арда и двеста милиона 
евро  годишно, да отива 
за външна реклама на 
страната като дестина-
ция.  Процент от парите 
в лева, които туристите 
оставят в България, да 

отиват пък за реклама 
на вътрешния пазар. С 
тях да се правят кампа-
нии и пиар на туризма  в 
нашите медии. Гаранти-
рам, че тези пари ще се 
върнат многократно.

- Какво още трябва 
да променя туристиче-
ският сектор, за да ста-
не още по-печеливш?

- Категорично трябва 
да подобрим културата 
на обслужването. Имаме 
кадри, които обучаваме, 
които обиграваме, шли-
фоваме, но за жалост те 
бързо бягат от страната. 

Като се понаучат малко, 
заради слабото запла-
щане у нас и това, че в 
много случаи работата е 
сезонна, бягат в чужби-
на. А там ги приемат с 
отворени обятия. Защото 
знаят и могат. Излиза, 
че бедна България под-
готвя кадрите на богата 
Европа. Това трябва да 
спрем. 

- Очакванията ви за 
ефекта от туристиче-
ското райониране на 
страната?

- Това е не наш, а ев-
ропейски модел. И той 
работи. Дава шанс и на 
по-малките и не толкова 
атрактивни региони, но 
с потенциал да получат 
финансиране и да се раз-
вият като туристически 
маршрути. Така няма 
да имаме само море и 

планина, а ще можем 
да развиваме целогоди-
шен туризъм, да се съ-
четава например СПА 
с културен туризъм. Да 
не забравяме слогана на 
Европа - „Европа на ре-
гионите“. Туристическо-
то райониране е начин в 
регионите, в по-малките 
населени места да вля-
зат свежи пари. Това ще 
ги развива, ще разкрива 
нови работни места, ще 
носи приходи. 

- Повлия ли се сек-
торът от завършването 
на някои инфраструк-

турни проекти?
- Чувства се опреде-

лено ефектът от авто-
магистралите.  Пътят 
до морето се съкраща-
ва чувствително. АМ 
„Струма“ и „Марица“, 
като се завършат, ще е 
още по-добре. Трябва 
ни на всяка цена и ту-
нелът под Шипка, също 
и четирилентови пъти-
ща, където е възмож-

но. Всичко това отпушва 
маршрути и дава потен-
циал.

- Как виждате раз-
витието на строител-
ството по Българското 
Черноморие оттук на-

татък?
- Трябва според мен 

вече да се строят лук-
созни комплекси, даже 
мега луксозни. Ние до 
момента задоволихме 
нуждите от хотели клас 
„А“ и „Б“. Те са за ико-
номичните, средните и 
за съвсем малко по-бо-
гати клиенти. За тури-
стите с класа ние няма-
ме достатъчно хотелски  
комплекси. Трябва да 
им предложим оазиси. 
Защото точно класните 
туристи, хората с фи-
нансови възможности 

и стил са таргетът, кой-
то наистина ще оста-
ви сериозни пари у нас. 
Трябва да се целим вече 
на много високо, ако ис-
каме да променим ни-
вото на този бизнес. Но 
има и пречки. Щом се 
представи нов модерен 
и амбициозен проект, 
веднага следва реакция 
- изскачат еколозите. 
Покрай тях разбрали-

недоразбрали какво ще 
се прави, и политиците 
развяват знамена, защо-
то ги е страх да не изгу-
бят електорат. Нужен ни 
е баланс между природа 
и строителство. 

Събитията в Украйна, отношенията с Русия, 
природните бедствия, които ни удариха, 
банковата криза в страната, политическата 
нестабилност - всичко това повлия. Заби се като 
ръждив нож в сърцето на родния туризъм! 

Ние предлагаме в следващия бюджет на 
страната 1% от валутните приходи от туризма, 
а те са около 3 милиарда и двеста милиона евро 
годишно, да отива за външна реклама на България 

За туристите с класа 
ние нямаме достатъчно 
хотелски комплекси. Трябва 
да им предложим оазиси Излиза, че бедна България 

подготвя кадрите на богата 
Европа. Това трябва да спрем

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

Благой Рагин е ро-
ден на 08.09.1945 г. 
в с. Ярлово. Завър-
шил е Техникум по 
обществено хранене 
- София. Бил е уп-
равител на едни от 
най-реномираните 
заведения и ресто-
ранти в столицата. 
От 1992 г. е собстве-
ник на хотелски ком-
плекс. Учредител е 
на Съюз на частни-
те хотелиери и рес-
торантьори в Бълга-
рия през 1993 година. 
От създаването до 
сега е председател на 
Българската хоте-
лиерска и ресторан-
тьорска асоциация 
(БХРА), основател 
и пожизнен прези-
дент на Балканския 
алианс на хотели-
ерските асоциации 
(BAHA), учреден през 
2005 г. в гр. Охрид, 
Македония.

Трябва да строим мега луксозни 
комплекси, за да привлечем туристи 
от класа
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Ръст в наемите на тър-
говските площи в Бълга-
рия през следващите 12 
месеца прогнозира Крал-
ският институт на лицен-
зираните оценители на 
имоти (Royal Institution 
of Chartered Surveyors, 
RICS). В новия триме-
сечен доклад на орга-
низацията е посочено, 
че въпреки засилената 
конкуренция между мо-
ловете и продължаващо-
то силно предлагане на 
нови площи в търгов-
ски центрове се очаква 
засилване на наемите и 
капиталовите стойности 
на подобни имоти в Бъл-
гария. Расте и търсене-
то на бизнес площи под 
наем, пише в анализа. 
Най-силен се очаква да 

бъде ръстът на наемните 
равнища на офисите за-
ради засиленото търсене 
в първокласния сегмент 
през последните месеци. 
Раздвижване се очертава 

и в сегмента на индус-
триалните имоти, където 
предлагането на съвре-
менни площи е изключи-
телно слабо.

Темповете на възста-

новяване на пазара у нас 
обаче се забавят заради 
вътрешнополитическите 
проблеми и невъзмож-
ността за парични сти-

мули за икономиката на 
фона на допълнителната 
консолидация на пуб-
личните финанси, се по-
сочва в доклада на RICS. 
Организацията подчер-

тава, че уязвимостта на 
банковия сектор, въпре-
ки че е била преодоляна 
бързо, е влошила крат-
косрочните перспективи 
пред пазара.

ИМОТИ

България да анулира 
част от сделките по за-
мяна на горски имоти 
или да си вземе разли-
ката между пазарната 
и договорената цена на 
имота. Такова е нареж-
дането на Европейската 
комисия след направе-
ното разследване за пе-
риода от 1 януари 2007 
г. до 27 януари 2009 г. От 
ЕК уточняват, че няма да 
се иска възстановяване 
на средства при заменки 
с физически лица, тъй 
като те не се считат за 
фирми.

Освен това, ако пре-
димството, получено от 
дадено предприятие, не 
е надвишило еквивален-
та на 200 000 евро в рам-
ките на три години (и 
ако са спазени другите 
изисквания на регламен-
та de minimis), това не 
се счита за държавна по-
мощ съгласно законода-
телството на ЕС и също 
не подлежи на възстано-
вяване. 

Според ЕК българско-
то законодателство, ко-
ето е позволило замяна-
та на собственост върху 

частно притежавани гор-
ски имоти с държавни, е 
несъвместимо с правила-
та на ЕС за държавната 
помощ и настоява зако-
нът да бъде променен. 

Съгласно спорното за-
конодателство частните 
собственици на горски 
поземлени имоти са има-
ли право да ги заменят с 
гори, които са държавна 
собственост. За целите 
на замяната стойност-
та на горските частни 
и държавни поземлени 
имоти е била определя-
на чрез администрати-
вен метод. Комисията е 
установила, че админи-
стративните цени, из-
ползвани при сделките 
за замяна, не са били 
актуализирани редовно 
и не са били пазарни. В 
резултат на това част-
ните лица, участвали в 
тези сделки за замяна, са 
получили конкурентно 
предимство. А такава 
помощ е несъвместима с 
правилата на ЕС. 

Банка стана собственик на 
най-скъпия имот, продаван от 
частен съдебен изпълнител 
в Пловдив през последните 
месеци. Сделката е факт след 
втората публична продан, като 
обявената първоначална тръж-
на цена бе близо 8 милиона 
лева.

Парцелът с обща площ от 17 
592 квадратни метра, в който 
са изградени на груб строеж 
два блока - на 16 и на 9 ета-
жа, подземен паркинг със 171 
места и празно дворно място, 
се намира на „Асеновградско 
шосе“ 4.   Имотът бе обявен за 
продажба заради неизплатена 

ипотека на собственика към 
банка.

На първоначалния търг през 
май не се яви нито един жела-
ещ да придобие имота. Тогава 
цената бе 9 960 000 лв. Втората 
продажба се състоя в началото 
на  септември с 20% по-малко 
от първоначалната цена на пре-

дишния търг. Банката бе един-
ственият кандидат-купувач на 
имота.

Новият собственик на тере-
на ще има седмица да внесе 
първата вноска от парите.

ЕК поиска анулиране на 
заменките с горски имоти

Уязвимостта на банковия сектор 
обаче е влошила краткосрочните 

перспективи пред пазара у нас

След дългогодишна съдебна битка 
със Съюза на архитектите пловдив-
ският митрополит Николай влезе  във 
владение на манастира „Свети Кирик и 
Юлита“ над Асеновград. Още не е ясно 
дали архитектите ще обжалват на трета 
инстанция, но съгласно действащото 
законодателство второинстанционно-
то решение позволява на църквата да 

възстанови собствеността си и монаше-
ското подвижничество в манастира до 
Асеновград.Той бе ползван десетиле-
тия като творческа база на архитектите 
в България, а част от него бе трансфор-
мирана в ресторант и хотелска част. С 
камбанен звън и благодарствен молебен 
дядо Николай отбеляза възстановяване-
то на църковната собственост.

Творческа база на 
архитектите става отново 
действащ манастир

Организацията отчита, че инвестиционният пазар 
остава стабилен, като нарастват запитванията за 
вложения в България, особено в търговския сектор. 
Засилено е и търсенето на подценени, проблемни 
имоти, особено в офис и индустриалния сегмент, но 
предлагането изостава спрямо търсенето, пишат от 
RICS.

тЪрсят се ПробЛеМНи обекти

Ръст в наемите на офис 
и търговски площи

крАЛският иНститУт НА ЛицеНзирАНите оцеНитеЛи НА иМоти ПрогНозирА:

Банка купи най–скъпия имот, 
обявен за публична продан



Лилия ЛОЗАНОВА

В нормативната база 
са строго дефинирани 
изискванията за достъп-
на среда. Един от основ-
ните нормативни актове 
е Наредба № 4 от 1 юли 
2009 г. за проектиране, 
изпълнение и поддържа-
не на строежите в съот-
ветствие с изискванията 
за достъпна среда за на-
селението, включително 
за хората с увреждания.  
Заложените в нея разпо-
редби се прилагат при 
извършване на рекон-
струкция, основно обно-
вяване, основен ремонт, 
преустройство, пристро-
яване и надстрояване на 
съществуващи елементи 
на урбанизираната те-
ритория и на сградите и 
съоръженията. 

Тя трябва да се из-
пълнява едновременно с 
изискванията на норма-
тивните актове за обе-
ма и съдържанието на 
устройствените схеми 
и планове и инвестици-
онните проекти, прави-
лата и нормативите за 

устройство на терито-
рията и техническите 
спецификации за проек-
тиране и изпълнение на 
строежите.

За никого в страната 
не е тайна, че някои от 
тези изисквания за дос-
тъпност на средата не 
се изпълняват  изобщо, 
а в част от случаите - не 
толкова стриктно, по-
сочи председателят на 

КАБ - В. Търново.
През последните го-

дини подходите към 
много от обществените 

сгради бяха ремонтира-
ни, така че да  позволя-
ват достъп на хора с ув-
реждания. За съжаление 

на места изпълнението 
е такова, че труднопод-
вижните граждани ре-
ално не усещат никакво 
подобрение в достъп-
ността на средата. Има 
публични сгради, на ко-
ито рампите са толкова 
стръмни, че е невъзмож-
но да се ползват от май-
ки с детски колички или 
от инвалиди.

При много от общест-
вените сгради „положе-
нието беше заварено“ 
- те са изградени преди 
десетилетия, но тряб-
ваше да се ремонтират 
според съвременните из-
исквания за достъпност.

Тези норми важат за 
новостроящите се жи-
лищни и публични сгра-
ди, но нерядко предпри-

емачите „пропускат“ 
тяхното изпълнение. 
Изграждането на рампа 
не е толкова финансово 
ангажираща инвести-
ция. Разбира се, има и 
по-скъпи архитектурни 
решения - като рампа с 
платформа и др. Такова  
съоръжение има изгра-
дено пред Областна уп-
рава - В. Търново.

Проектите за всички 
новопроектирани сгра-
ди се одобряват само 
ако същите са в съответ-
ствие с нормативните 
изисквания. Задължи-
телно до администра-
тивни и обслужващи 
сгради и обекти в сгра-
ди, за които има изис-
кване за осигуряване 

на достъпност, мерките 
следва да бъдат реализи-
рани по време на стро-
ителството и едва след 
това обектите да бъдат 
въведени в експлоата-
ция. Същото се отнася 
и за преустройства на 
съществуващи обекти.

За съжаление в голя-
ма част от съществува-
щите обекти, изграж-
дани в продължение на 
повече от един век, няма 
осигурена достъпна сре-
да. За привеждането им 
в съответствие с изис-
кванията община Бургас 
предприе мерки, които 
последователно се при-
лагат още от 2009 г.

Ежегодно се извърш-
ва проверка на състо-
янието на сградите и 
обектите и изпълнение-
то на дадените предпи-
сания. При проверката 
през 2013 г. са обслед-

вани около 420 обекта. 
Установено е, че в около 
130 от тях са осигуре-
ни условия за достъп-
ност. На останалите са 
направени предписания 
и са дадени указания за 
изграждане на рампи, 
монтаж на съоръжения 
и др. за осигуряване на 
достъпна среда. Голяма 
част от собствениците 
на посочените обекти 
предприеха мерки по ре-
ализиране на дейности, 
като бяха изградени 
рампи, монтирани бяха 
специализирани съоръ-
жения за обслужване на 
гражданите при отчи-
тане на спецификата на 
обектите. По наша пред-
варителна преценка до-
сега това са около 25% 
(около 70) от обектите, 
които не са имали през 
2013 г. осигурена дос-
тъпна среда.
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Хората с двигателни 
увреждания в ЕС до така-
ва степен са се слели с чо-
вешкия поток по улиците, 

че всеки ги приема като 
част от социума - както 
се полага на едно развито 
общество. Себеподобни-

те ни в неравностойно 
положение по света пъ-
туват, посещават клубове 
и ресторанти, ходят на 

опера и концерти и водят 
социален живот, не по-
различен от този на оста-
налите си сънародници. 

По света, но не и у нас. 
В българското общество 
хората с проблеми чес-
то се крият в домовете 

си, а околният свят дори 
не подозира, че същест-
вуват. За това затваряне 
обаче не можем да виним 

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

Изоставаме от Европа по инфраструктура 
за хората с увреждания

Осигурена е достъпна 
среда на 25% от обектите

Предприемачите често пропускат изграждането на рампи
Арх. Младен Кърпачев, председател на КАБ - Велико Търново:

Арх. Веселина Илиева, главен архитект на община Бургас:



единствено консерватив-
ния нашенец, свикнал да 
ожалва, презира или ди-
скриминира хората в не-
равностойно положение. 
Част от проблема се крие 
и в липсата на възможност 
хората, имали малшанса 
да останат в инвалидна 
количка, да се придвижват 
свободно по улиците на 
собствената си държава. 
Осигуряването на достъп-
на среда в България отдав-
на е регламентирано със 
закон. Все още обаче сме 
на светлинни години от 
Европа по изграждане на 
този тип съоръжения. За 
да разберем къде се коре-
ни проблемът, потърсихме 
гледната точка на архите-
ктурната гилдия у нас.
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Изоставаме от Европа по инфраструктура 
за хората с увреждания Мерките, които се 

вземат у нас по отноше-
ние на достъпната среда 
за хора в неравностойно 
положение, са половин-
чати, но това е по-добре, 
отколкото да не се пра-
ви нищо. На повечето 
обществени сгради се 
изпълняват елементарни 
ремонти и се поставят 
външни рампи, които 
осигуряват достъп само 
до най-долното ниво на 
зданието. Бутоните на 
асансьорите пък са по-
ставени високо и хората 
в инвалидни колички 
няма как да ги достиг-
нат.

Осигуряването  на 
достъпна среда е регла-
ментирано с наредба, 
според която съоръже-
ния за хора в неравнос-
тойно положение е не-
обходимо да се поставят 
във всички обществени 
здания, в жилищните 
сгради, високи над 15 
метра, както и в про-
мишлените предприя-
тия, в които се трудят 
работници с намалени 
двигателни функции. 
Наредбата се отнася 
както за нови сгради, 
така и за преустройства 
в съществуващи здания. 

И докато в новостроя-
щите се обекти осигу-
ряването на достъпна 
среда е лесно, в стари-
те това е свързано със 
значителни разходи. 
Това понякога дразни 
инвеститорите, които не 
са склонни към големи 
вложения на средства, 
но е задължително усло-
вие при промяна на про-
ектите на съществуващи 
сгради. 

Много добър пример 
е преустройството на 
бивше кино в Стара За-
гора в международен 
център за работа с деца 
и младежи в риск. Там 
бе предвидена както 
вертикална, така и хори-
зонтална комуникация, 
позволяваща достъпна 
среда.

Мерките са половинчати, 
но и това е нещо

Има приета наредба 
за достъпна среда, коя-
то важи за всички нови 
обекти, които се про-
ектират. Това означава, 
че кабината на асан-
сьора, например, тряб-
ва да бъде с минимални 
размери 160 на 190 см. 

Разстоянието пред него 
трябва да е минимум 190 
см и  да има задължи-
телен достъп от трото-
ара до първата спирка 
на асансьора, без да има 
никакви препятствия за 
човек в инвалидна ко-
личка. В обществени-
те сгради задължително 
трябва да има рампи или 
платформи за достъп 

до всички етажи. Освен 
това, в зданията с об-
ществено предназначе-
ние трябва да са приго-
дени  тоалетни за хора 
със специални потреб-
ности, каквито има по 
летищата и гарите. По-
големите проблеми оба-

че са на улицата. Дос-
коро човек с двигателни 
увреждания не можеше 
да се качи на досега съ-
ществуващите тротоари 
с количка. За радост но-
вите вече се изграждат 
по европейските нор-
мативи. Това облекчава 
много както майките с 
колички, така и велоси-
педистите, още повече 

че в Пловдив се работи 
за една сериозна мрежа 
от велоалеи. Има обаче 
нещо, което е много еле-
ментарно, но не виждам 
да се прави. Това е да 
се повдигне нивото на 
„зебрите“. Имам пред-
вид, вместо да се правят 
„легнали полицаи“, да се 
повдигне самата пеше-
ходна пътека с около 20 
см. Така  тя сама по себе 
си става препятствие и 
изпълнява същата функ-
ция. Това е една опасна 
зона за хората с намале-
ни физически функции 
и затова трябва да бъде 
обозначена и със сигнал-
на боя. 

Образец за добро ре-
шение на достъпна среда 

са новите молове, които 
се строят в България.

Похвално е, че в тях 
има асансьори, които 
още от нивото на под-
земния паркинг могат 
да качат инвалидна ко-
личка на всички нива, 
и то разликата в нивата 
между входното антре и 
настилката на паркинга 
е около 12 см, което оз-

начава, че с много лека 
рампа се влиза и се сти-
га до големи просторни 
асансьори.

Мисля, че всеки ин-
веститор, който държи 
на своето реноме, трябва 
да се съобразява с тези 
нормативи.

Големите проблеми са на улицата

Арх. Емил Василев:

Арх. Петко Костадинов, председател на КАБ - Пловдив:
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Проекти и рАзрАботки

- Защо избрахте да се реализи-
рате в България?

- Не мога да кажа, че съм на-
правил избор, по-скоро не ми се е 
налагало да правя такъв. Създадох 
архитектурно студио и започнах 
активно работа след дипломирането 
ми. Успявам да реализирам проекти 
и идеи, което ми дава надежда, че 
ще успея и занапред. Докато имам 
възможност да давам решения по 
определен архитектурен проблем 
тук, в България, и някой иска отго-
вора точно от мен, ще имам причи-
ни да продължа да работя тук 

- Какви са трудностите, с които 
се сблъсквате във Вашата рабо-
та?

- Не са никак малко, но успях да 
приема, че в тази професия прави-
лата са такива. Иска ми се да пре-
одолея нуждата да обяснявам защо 
нещо е така, а не „ами така няма ли 
да е по-добре“.

С практиката успях да сведа от-
говора до „Не, няма да е по-добре“.

Напоследък го използвам все по-
рядко. Умението да накараш хората 
да видят това, което ти виждаш, 
и да го пожелаят по-силно от теб 
е дълъг процес и изисква много 
усилия и време. Да успееш да пре-
бориш съмнението вътре в себе си 
е нещо, което носи много безсънни 
нощи, но пък насладата от победата 
те пристрастява да я търсиш.

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

- Бих избрал кауза, в която можем 
да променим отношението на хора-
та към средата, която обитаваме. С 
мои колеги често обсъждаме подо-
бен род инициативи, но все още не 
ни достига смелост и решителност, 
за да ги реализираме. Примерът с 
кино „Космос“ в Пловдив е отличен 
и подобни действия трябва да се 
предприемат по-често.

МЛАДИТЕ В БРАНША

Жилищна сграда в Стара Загора. Реализирана - 
1100 м2 РЗП

Социални жилища за маргина-
лизирани групи в гр. Казанлък 
- конкурс

Арх. Велимир Георгиев:

Велимир Геор-
гиев е роден през 
1982 г. в град Ста-
ра Загора. Живее в 
София. Летните 
месеци прекарва в 
Созопол. През 2006 
г. завършва Висшия 
институт по ар-
хитектура и стро-
ителство (ВИАС 
- София), катедра 
„Обществени сгра-
ди“. Към настоящ-
ия момент рабо-
ти в столицата. 
Професионално се 
изявява и в Стара 
Загора. Там е бази-
рано студиото, в 
което работи заед-
но с баща си и свой 
състудент.

Приех, че в нашата професия 
правилата са трудни

Кв. 1 Стара Загора - Площадно пространство в УПИ XIV кв. 1 - конкурс 2-ро място

Еднофамилна жилищна сграда в Банкя - 360 м2. В процес на строителство

Еднофамилна жилищна сграда и къща за гости в гр.Хасково - 1100 м2
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Вече 5 години Кама-
рата на Архитектите в 
България - регионална 
колегия Пловдив и Съюза 
на Архитектите в Бълга-
рия - дружество Пловдив 
организират и провеждат 
един от престижните фо-
руми в града - Архитек-
турен форум Пловдив. 
Събитието се утвърди 
като форма за поставяне 
на градски проблеми и 
идеи за тяхното реша-
ване. То стана  място за 
изява на пловдивските 
архитекти чрез изложби 
и архитектурни работил-
ници и даде  възможност 
за съвместна работа на 
специалистите в името на 
определени каузи.

Идеята на организа-
торите тази година е АР-
ХИТЕКТУРЕН ФОРУМ 
ПЛОВДИВ 2014 да бъде 
разделен на 3 модула:

МОДУЛ 1 - Пловдив-
ската съвременна архи-
тектура чрез пловдив-
ската съвременна фото-
графия - пространството 
пред кино Космос, лока-
ция №63 от Нощта на му-
зеите и галериите Плов-
див 2014.

МОДУЛ 2 - Архите-
кту р н а  р а б от и л н и ц а 
„Кота Култура“, оформя-
ща пространството пред 

кино „Космос“ като мяс-
то за експониране на раз-
лични видове изкуство 
и като продължение на 
инициативата „Кино Кос-
мос-място за култура“.

МОДУЛ  3 - Изложба 
на пловдивските архите-
кти на площад „центра-
лен“.

Форумът стартира през 
септември,като ще про-
дължи и октомври в рам-
ките на Есенния салон 
на изкуствата в Пловдив , 

Нощта на музеите и гале-
риите и OAW.

МОДУЛ 1 - 
Пловдивската 
съвременна 

архитектура чрез 
пловдивската 
съвременна 
фотография 

целта е да се види как 
изглеждат съвременните 
пловдивски сгради и ин-
териори през погледа на 

друг вид изкуство - арт-
фотографията. 

Всички архитекти, за-
явили желание да участ-
ват,  направиха заявка  за 
1 или 2 свои реализирани 
в Пловдив сгради, инте-
риори или дизайнерски 

предмет. 
Заявките бяха преда-

дени на екип от трима 
професионални фото-
графи - Любомир Ата-
насов, Райчо Димитров 
и Христофор Балабанов. 
Те имаха задачата да 
подготвят творбите и да 
оформят експозицията. 
Всеки обект се представя 
от една фотография  в 

размер 50/70 см., разпеча-
тана на коматекс. Излож-
бата се аранжира на спе-
циалното място, подгот-
вено  от архитектурната 
работилница на МОДУЛ 
2 в пространството пред 
кино Космос.

МОДУЛ 2 - 
Архитектурна  

работилница „Кота 
Култура“ 

Тя е за облагородя-
ване на пространството 
пред кино „Космос“ и 
е продължение на ини-
циативата „Кино Кос-
мос - място за култу-
ра“. целта е създаване 
на експозиционна площ 
за различни видове из-
куство, която да съжи-

ви занемарения площад 
пред киното и да създаде 
бъдещо място за излож-
би. Модулните елемен-
ти, които ще се изработ-
ват са пейка, фрагмент 
от настилката, излож-
бена структура. Идеята 

на младите архитекти е 
пространството от дърво 
за експозиции да бъде в 
пропорцията на екран. 
Тя е заложена и в кон-
цепцията на проекта за 
кино „Космос“. 

МОДУЛ 3 - 
Изложба на 

пловдивските 
архитекти 

По традиция излож-
бата се  провежда на 
Площад централен в 
Пловдив през месеците 
септември и октомври. 
целта е жители и гости 
на града да се запознаят 
с най-новите проекти на 
пловдивската архитектур-
на колегия. Таблата са 
разпечатани на винил в 
размер 86/160 см. и са за-
качени на най-оживеното 
място в Пловдив. Тази 
година, въпреки кризата 
в строителството и про-
ектирането, в експозици-
ята са включени над 60 
табла.

Изложби, творчески ателиета и 
работилници показват визията за града

АРХИТЕКТУРЕН ФОРУМ ПЛОВДИВ 2014

МодУЛ 1

МодУЛ 3

МодУЛ 2

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg
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Държавата абдикира от 
отговорността за разпреде-
лянето на средствата за за-
сегнатите от наводненията 
райони. Дали заради огра-
ничения размер на финан-
сирането, или от страх да 
не бъде обвинено в прист-
растия към един или друг 
регион, служебният каби-
нет остави топката в поле-
то на общините. Като аргу-
мент изтъкна, че не може 

да  реагира бързо и адек-
ватно за възстановяване на 
щетите от бедствията.

Това стана ясно след по-
редната връхлетяла страна-
та ни водна стихия, която 
взе три жертви и нанесе 
поражения в десетки насе-
лени места.

„Държавата ще помогне 
финансово на тези общи-
ни, които реагират по-бър-
зо при описването на ще-

тите“, каза служебният въ-
трешен министър Йордан 
Бакалов при посещение 
на някои от засегнатите 
места. 

„Местната администра-
ция е тази, която трябва 
да направи по най-бързия 
начин оценка на щетите. 
След това документите 
идват в комисията, в коя-
то има представители от 
всички министерства. Тя 
ще прецени къде, какво и 
как да се отдели като сред-
ства“, обясни Йордан Ба-
калов. „Възможностите на 
комисията като финанси не 

НА ФОКУС

 Близо 6 милиона лева 
са щетите от потопа в Ми-
зия, съобщи кметът на об-
щината Виолин Крушо-
венски.  Данните за пора-
женията дойдоха ден след 
като служебният вътрешен 
министър Йордан Бакалов 
призова местната управа 
да работи по-бързо, за да 
може правителството да 
отпусне пари. Приливна-
та вълна, която заля гра-
да в началото на август, е 
наводнила 828 къщи. От 

тях 27 са сринати, а други 
близо 100 трябва да бъ-
дат разрушени, защото са 
опасни за хората. По да-
нъчни оценки щетите на 
домовете са за 4,5 млн. 
лева, сочат данните на екс-
пертите. Тъй като обаче 
в Мизия няма лицензира-
ни оценители, за да бъдат 
пресметнати по-бързо по-
раженията, местната уп-
рава е поискала помощ от 
Сдружението на общини-
те. За възстановяване на 

училища, детски градини, 
пътища и улици и строеж 
на фургонно селище пък 
са необходими над 1,1 млн. 
лв. Служебното правител-
ство вече отпусна 1 млн. 
лв. авансово на бедства-
щия град именно за тези 
дейности. По-рано обаче 
общината в Мизия е полу-
чила писмо от министъра 
на вътрешните работи, че 
се бави строежът на фур-
гонното селище за постра-
далите, защото не е пред-
ставен проект. Забавянето 
се дължи на проточилите 
се процедури в областната 
управа във Враца за деак-
туването на парцела, каза-
ха от общината. Вече 130 
семейства са заявили же-
лание да влязат във фурго-
ните. До 20 септември пък 
30 души без дом ще трябва 
да заживеят в общежитие, 
чийто ремонт ще струва 
156 хил. лв. Дейностите по 
извозването на боклука и 
почистването струват око-
ло 50 хил. лв. Заделени са 
и малко над 43 хил. лв. за 
анализ на причините, до-
вели до трагедията в града.

Не сеч е причината за потопа в общи-
ните Бургас и Приморско, категорични са 
горски шефове. Незапомнените количе-
ства валежи докарали бедствието, което 
отне три човешки живота. 

В държавните гори на Отманли и Чен-
гене скеле няма никакви сечи, районът е 
защитена територия, заяви инж. Кирил 
Петков, началник на Държавно горско 
стопанство - Бургас.

Скоро не били провеждани никакви 
мероприятия, дори санитарна сеч. „Иг-
лолистните гори там са с влошено състо-
яния - масово съхнат. Това не е само при 
нас, в цялата страна е. Планираме идната 
година да проведем санитарна сеч на из-
съхналите дървета“, уточни Петков.

Горският шеф допълни, че от навод-

нението е пострадал много разсадникът 
им, който се намира в района. „Няма как 
да се възстанови, отнесен е от пороя. 
Повреден е сградният фонд, инфраструк-
турата също“, оплака се Петков.

264 литра на квадратен метър са пад-
нали в района на Ново Паничарево и 
това е единствената причина за настъпи-
лото бедствие, категоричен е инж. Горо 
Горов, началник на Държавно горско 
стопанство Ново Паничарево. Това коли-
чество било измерено от апаратурата на 
едноименния язовир, чиято стена по чудо 
е удържала напъна на водната стихия.

„Категорично не, няма незаконни сечи 
на територията на стопанството. Нещо 
повече - във водосбора на река церовска 
няма обекти за сеч“, заяви Горов. 

Не сеч е причината за потопа
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Македонското правителство реши да 
предложи помощ на България за справяне 
с наводненията, съобщи електронното 
издание „Утрински весник“. Според сайта 
конкретната помощ ще бъде определена 
на следващото заседание на правителство-
то, след извършени консултации с българ-
ското правителство.

БЧК същоактивира кампанията си 
за набиране на финансови средства и 
призовава гражданите и корпоративния 
сектор да се включат в подпомагането на 
засегнатите от наводненията.От органи-
зацията успокоиха пострадалите, че има 
достатъчен бедствен резерв. „БЧК разпо-

лага със запас за около 12 хиляди души, 
който е разположен на територията на 
цялата страна. Имаме 1 национален склад, 
3 междуобластни големи склада и отделно 
всяка областна структура разполага с ре-
зерв от материали, необходими за подпо-
магане в първите часове на бедствието“, 
каза зам.-директорът на БЧК Василка 
Каменова.

Тя обясни, че възстановяването на 
резерва на БЧК е непрекъснат процес и 
той постоянно се обновява. „В момента, 
в който изчерпваме някакви количества, 
правим нови процедури и възстановяваме. 
Хората да бъдат спокойни“, каза още тя.

бАЛкАНскА соЛидАрНост

Близо 6 млн. лв. ще са нужни 
за възстановяването на Мизия

Общините в битка за средства 
за покриване на щетите

Държавата абдикира 
от наводнените райони

Ропотамо за втори път заля пътя
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тите“, каза служебният въ-
трешен министър Йордан 
Бакалов при посещение 
на някои от засегнатите 
места. 

„Местната администра-
ция е тази, която трябва 
да направи по най-бързия 
начин оценка на щетите. 
След това документите 
идват в комисията, в коя-
то има представители от 
всички министерства. Тя 
ще прецени къде, какво и 
как да се отдели като сред-
ства“, обясни Йордан Ба-
калов. „Възможностите на 
комисията като финанси не 

са големи и неограничени, 
ние все пак сме служебно 
правителство“, допълни 
още той.

Заигравката с бързото 
изчисляване на щетите 

обаче намирисва на игра 
с нечестни правила, тъй 
като само скоростта на оп-
исването не може да е ре-
шаваща, щом става дума за 
сринати домове и човешки 

съдби. Доказателство за 
това е трагедията на хора-
та в Мизия, които още не 
са получили обезщетения 
точно заради абсурдната 
процедура.

НА ФОКУС

нението е пострадал много разсадникът 
им, който се намира в района. „Няма как 
да се възстанови, отнесен е от пороя. 
Повреден е сградният фонд, инфраструк-
турата също“, оплака се Петков.

264 литра на квадратен метър са пад-
нали в района на Ново Паничарево и 
това е единствената причина за настъпи-
лото бедствие, категоричен е инж. Горо 
Горов, началник на Държавно горско 
стопанство Ново Паничарево. Това коли-
чество било измерено от апаратурата на 
едноименния язовир, чиято стена по чудо 
е удържала напъна на водната стихия.

„Категорично не, няма незаконни сечи 
на територията на стопанството. Нещо 
повече - във водосбора на река церовска 
няма обекти за сеч“, заяви Горов. 

Прокуратурата е обра-
зувала 3 досъдебни про-
изводства за трите жертви 
на пороите от последни-
те дни. Делата се водят 
срещу неизвестен извър-
шител. „В хода им ще се 
изследват всички причини 
и условия, заради които 
се е стигнало до трагич-
ните инциденти“, заяви 
говорителят на Бургаска-
та окръжна прокуратура 
- прокурор Красимира Ка-
телиева.

В същото време започ-
наха и прокурорски про-
верки във връзка с навод-
ненията, допълни Кате-
лиева. Те са наредени от 
Върховната администра-
тивна прокуратура, която 
е разпоредила проверка в 
Басейновите дирекции, об-
щинските власти и област-
ните управи във връзка с 
наводненията в страната.

„Първият етап на про-
верката ще бъде извършен 
от Апелативна прокура-
тура, а вторият етап - от 
нас“, допълни прокурор 
Кателиева.

Ще бъде проверявана 

дейността на местните и 
областни власти от 1 яну-
ари до момента. От Басей-
новите дирекции вече са 
изискани документи. 

Ще се проверява и дали 
е осъществяван контрол за 

поддържане на проводи-
мостта на речните легла, 
поддържани ли са в тех-
ническа изправност вод-
ностопанските системи и 
хидротехнически съоръ-
жения и в какво състояние 
е необходимата измерва-

телна и контролна апара-
тура за мониторинг. 

По отношение на кмето-
вете и областния управи-
тел прокурорите ще про-
веряват дали са извършени 
всички дейности по Закона 

за защита при бедствия 
чрез единната спасителна 
система и дали са изгот-
вени аварийни планове на 
водностопанските системи 
и съоръжения от собстве-
ниците или ползвателите 
им. 
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Ирина ГЕНОВА

Липсата на водолазен екип е една от 
причините за двете жертви, взети от 
потопа край парк „Росенец“. Точно по 
време на бедствието не е бил на работа 
нито един от двамата водолази, съобщи 
комисар Васил Василев, директор на 
Областната дирекция „Пожарна без-
опасност и защита на населението“ в 
Бургас.

„По щат те трябва да са четирима, но 
двама се пенсионираха. Екипът трябва 
да е от трима, така че екип на практика 
няма. Ако колегите бяха в Бургас, щяха 
да реагират. Единият беше в отпус-
ка, а другият не беше на дежурство. 
И двамата бяха извън града“, обясни 
Василев. Той сподели, че много пъти е 
поставял въпроса пред Министерство-
то на вътрешните работи - да се обяви 
конкурс за двете места, но поне от 2 
години щатовете стоят празни.

Той уточни, че общо две противо-
пожарни коли със седем огнеборци са 
били на главния път Бургас-Созопол 
в района на Отманли-Ченгене скеле, 
като първият е отишъл на мястото за 15 
минути. На това място е бил блокиран 
автомобилът, в който се е намирала 
eдната от жертвите - 21-годишната Ка-
мелия Желязкова. 

В района на хижа „Странджа“ по-
жарникарите са видели около 150 ме-
тра дължина на водната маса, която 
се движи под 45-градусов ъгъл срещу 
Бургас. Първата кола, която виждат, 
е джип, който е някъде по средата на 
водната маса, подпрян на дърво. Пър-
воначално не се е знаело дали вътре 
има хора, но по-късно станало ясно, 
че има трима души. В същото време 
все още не е бил подаден сигнал, че 
има автомобили, блокирани в дерето. 
Василев бе категоричен, че двете про-
тивопожарни коли са били оборудвани 
и огнеборците са с дългогодишен опит. 

Няма водолази, които да 
спасяват при бедствие

Поройните дъждо-
ве в Бургаско взеха три 
жертви - Недялка Толе-
ва (69 г.), Камелия Же-
лязкова (21 г.) и 27-го-
дишния овчар Юсуф И. 

Пастирът се е удавил 
в река Ропотамо и е бил 
открит около село Ясна 
поляна.

Двете загинали жени 
са пътували по главния 
път Созопол-Бургас, ко-
гато автомобилите им са 
били отнесени от огро-
мно количество вода. От 
водната стихия около 
2 ч. след полунощ на 
главния път се преобър-
наха още 4 автомобила.

Засегнатите от потопа 
райони са два - мест-
ността Отманли с ри-
барското селище Чен-
гене скеле в община 

Бургас и селата Ново 
Паничарево и Веселие в 
община Приморско.

Възрастни бургаски 
рибари от Ченгене скеле 
признават, че никога не 
са преживявали такъв 
воден ужас в рибарско-
то селище, както през 
миналия уикенд. Кош-
марът връхлетял рязко 
и помел всичко по пътя 
си. Лодките правели 
салта, разбивали огра-
ди и после отплавали в 
морето. Малко частно 
бунгало също е някъде 
на дъното.

Освен на Ченгене 
скеле, критична е и си-
туацията с два моста в 
селата Извор и Марин-
ка, където спешно запо-
чна възстановяването.

Над 50 семейства в 

Ново Паничарево с дни 
не можаха да влязат в 
домовете си. Хората 
бяха настанени в сгра-
дата на горското стопан-
ство и църквата. Десет-
ки къщи в населеното 
място бяха наводнени от 
невиждания потоп.

Срутеният мост пре-
ди село Веселие съз-
дава проблеми, защото 
на практика селото ос-
тава почти без връзка с 
Приморско, трябва да 
се ползват обиколни пъ-
тища през Равадиново и 
Созопол. 

В общината още ча-
кат средства от държа-
вата за възстановяване 
на щетите от наводне-
нието на 16 юли. Сумата 
възлиза на над 700 000 
лева.

трАгедиятА

Държавата абдикира 
от наводнените райони

В Ченгене скеле не могат да се съвземат от пораженията

Срутеният мост преди село Веселие отряза пътя към Приморско

На пътя в Отманли водната стихия завлече в дерето 6 авто-
мобила и взе две жертви

Прокуратурата 
търси виновниците
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Разговаря  
Николай АНТОНОВ

- Г-н Камбитов, как-
во показва равносмет-
ката от изпълнението 
на инвестиционната 
програма на общината?

- През последните дни 
бяха завършени някои от 
обектите в общинската 
програма, други ще бъ-
дат открити поетапно до 
седмица-две. Става дума 
за  новото кръстовище 
на бул. „Св. Димитър Со-
лунски“, обновения парк 
„Ловен дом“, въжения 
увеселителен парк „Коко-
ландия“, туристическия 
информационен център 
и др. Новият въжен парк 
в крайградската зона за 
отдих „Бачиново“ заед-
но с двете площадки за 
фитнес на открито и фут-
болното игрище допълват 
възможностите за отдих 
на благоевградчани. Но-
вото кръстовище на бул. 
„Св. Димитър Солунски“ 
е съоръжението, което 
ще облекчи с 30 на сто 
трафика по тази натова-
рена пътна артерия. Све-
тофарната уредба ще се 
управлява от компютър, 
получаващ информация и 
за движението на влако-
вете, и по този начин ще 
оптимизира времетрае-
нето на различните сиг-
нали. Кръстовището има 
геометрия и размери на 
кръгово и при необходи-
мост лесно и бързо може 
да бъде преобразувано в 
бъдеще. В момента рабо-
тим усилено за привлича-
не и на външни средства 
за изграждането на зак-
рития плувен басейн в кв. 
„Еленово“ и съм уверен, 
че в лицето на държавата 
ще бъде намерено разби-

ране за важността на този 
проект. 

- Лот 2 на автомаги-
страла „Струма“ вече 
наближава Благоев-
град, каква ще бъде 
връзката на града с ау-
тобана?

- За нас е много важно, 
че ще има пътен възел 
„Благоевград Юг“, кое-
то ще даде предимство 
и пред реализацията на 
проекта ни за логистичен 
център край автомаги-
стралата. Благодарни сме 
на проектантите на ауто-
бана, че взеха под вни-
мание интереса на Бла-
гоевград и местната об-
щественост и включиха 
в проекта и новия възел. 
В близост до него е раз-
положен общински имот 
от 115 дка, на който се 
предвижда да се издигне 
интермодалният център.

- Темата бе комен-
тирана и при неотдав-
нашното гостуване на 
премиера проф. Георги 
Близнашки в Благоев-
град. Какви други ва-

жни за развитието на 
града и общината въ-
проси обсъдихте с ми-
нистър-председателя?

- Сред темите на разго-
вора бяха автомагистрала 
„Струма“, необходимост-
та от транспортен и ло-
гистичен център, прех-
върлянето на 67 декара 
от бившите  казарми на 
общината, изграждането 
на православен храм и 
музей в района. Обсъден 
бе и въпросът за стопа-
нисването на сградата на 
бившия Механотехни-
кум в Благоевград. На-
дяваме се, че скоро ще 
бъдат увенчани с успех 
дългогодишните усилия 
на общината за реали-
зирането на мащабните 
проекти, замислени в ра-
йона на казармите. Има 
развитие и по процеса 
за прехвърляне на част 
от бившите казарми на 
община Благоевград. В 
разговор с командира на 
Сухопътни войски гене-
рал-майор Андрей Боцев 
сме уточнили конкретни 

стъпки за завършване на 
процедурите, за да се ре-
ализира проектът. Про-
цедурата по връщането 
на терените продължа-
ва и най-вероятно фина-
лът ще бъде през 2015 г. 
Отново трябва да бъде 
изготвен проект и да се 
плануват строително-
монтажни дейности. 67 
декара от района ще бъ-
дат отредени за парк, от 
който застроената площ 
ще се равнява на около 
7-8 хиляди кв. м. Паркът 
по естествен начин ще 
се свързва с кампуса на 
Американския универ-
ситет, парка срещу него, 
след което ще се слиза по 
коритото на река Благо-
евградска Бистрица, къ-
дето общината вече има 
спечелен проект за обла-
городяване. По коритото 
на реката ще се стига до 
парк „Бачиново“.

- В последно време 
се разгоря спор между 
община Благоевград и 
Югозападния универ-
ситет (ЮЗУ) „Неофит 

Рилски“ за сградите на 
бившия Механотехни-
кум в града. Какви са 
позициите и различия-
та ви?

- Няма проблем или 
спор, има различни по-
зиции. Ръководствата на 
ЮЗУ и общината, как-
то и Общинският съвет, 
винаги са се стремили 
да работят в партньор-
ство, да си съдействат. 
Затова съм оптимист, че 
ще намерим най-добрия 
вариант за всички. Така 
че да бъдат защитени и 
интересите на ЮЗУ, и 
да обезпечим нуждите 
на гражданите на Благо-
евград. Желанието ни е 
част от сградата на бив-
шия техникум да бъде 
общинска собственост, 
тъй като само по този 
начин общината ще може 
да финансира изгражда-
нето на детска градина, 
която да обслужва двата 
най-бързо развиващи се 
квартала - „Запад“ и „Ос-
вобождение“.  

- Бихте ли припом-

нили финансовите из-
мерения на годишната 
инвестиционна програ-
ма на община Благоев-
град? 

-  Инвестиционната 
програма за 2014 годи-
на на община Благоев-
град е за над 8,9 милиона 
лева, надвишава над три 
пъти миналогодишната 
и е несравнимо по-ви-
сока от минали периоди 
на общината. Десетки са 
улиците, на които е поло-
жен нов асфалт, като па-
ралелно с обновяването 
на инфраструктурата се 
работи и за развиването и 
увеличаването на зелени-
те площи. В тази връзка 
до дни ще бъде завършен 
ремонтът на парк „Ло-
вен дом“, като с ускорени 
темпове се работи и по 
реализацията на новия 
парк срещу кампусите на 
Американския универси-
тет в България.  

- Неотдавна бе на-
правена проверка за из-
пълнението на един от 
най-големите проекти 
в община Благоевград 
- „Зелена и достъпна 
градска среда“. Какво 
показа тя?

- Специализираната 
проверка показа, че из-
пълнението на дейност-
ите по проекта е безу-
пречно. В официалния 
протокол е посочено, че 
графите за забележки и 
препоръки са „непри-
ложими“, тъй като не е 
регистриран нито един 
пропуск при изпълнение-
то на обектите. Това е по-
редната проверка по един 
от десетките проекти, 
които общинската адми-
нистрация управлява, и 
показва напълно изрядна 
реализация на заложени-
те дейности. 

РЕГИОНИ
Кметът на Благоевград Атанас Камбитов:

Атанас Камби-
тов е роден на 30 
април 1967 г. в Бла-
гоевград. Завършва 
медицина,  а след 
това и магистрату-
ра „Стопанско упра-
вление“. Управлява 
фирми, сред които 
„Камбитов и син“ 
ЕООД и „Лес ин-
вест“. От 2007 г. е 
общински съветник 
в Благоевград. Ста-
ва депутат в 41-ото 
Народно събрание и 
член на парламен-
тарната комисия 
по земеделие и гори. 
От 2012 г. е кмет на 
Благоевград.

Откриваме обекти за над 8,9 млн. лева

Николай АНТОНОВ

Заместник-министърът на 
регионалното развитие д-р 
Йорданка Чобанова и кме-
тът на община Благоевград 
д-р Атанас Камбитов откриха 
обновената специализирана 
болница за активно лечение 
на онкологични заболявания 
„Св. Мина“. Двамата прерязаха 
лентата заедно с управителя 
на здравното заведение д-р 
Христина Кузманова в при-
съствието на областния упра-
вител на Благоевград Димитър 
Димитров, лекари, строители, 
граждани.

Ремонтните и обновител-
ните дейности са извърше-
ни в рамките на Оперативна 
програма „Регионално раз-
витие“ по проект „Ремонт и 
оборудване на СБАЛО „Свети 

Мина“ - Благоевград“. Те са на 
стойност 5 478 770,10 лв. Сро-
кът за изпълнение на проекта 
е 27 месеца и е приключил на 
7 септември тази година. Осъ-
ществени са всички необходи-
ми мерки за лъчезащита, а об-
щата обновена площ е 1235,36 
квадратни метра. В лечебното 
заведение са доставени, инста-
лирани и тествани компютърен 
томограф и кобалтов апарат. 
Подобрената здравна инфра-
структура е за нуждите на над 
8000 пациенти в областта.  За-
местник-министърът Йорданка 
Чобанова каза, че благодаре-
ние на средства от Европей-
ския съюз в Благоевград вече 
има обновена специализирана 
болница с модерна техника и 
апаратура, с екип и възмож-
ности за лечение, което отгова-
ря на всички европейски стан-
дарти. Тя благодари на община 

Благоевград за всеотдайната 
работа и успешното осъщест-
вяване на проекта, по който е 
бенефициент, като посочи, че 
в министерството не са постъ-
пили никакви сигнали за не-

редности при изпълнението му.  
Д-р Христина Кузманова, уп-
равител на специализираната 
болница „Св. Мина“, заяви, че 
медицинският екип вече рабо-
ти с модерна лъчетерапевтична 

апаратура и пациентите могат 
да бъдат спокойни, защото не 
се налага да бъдат изпращани в 
други центрове, да чакат с ме-
сеци и да се опорочава тяхното 
лечение.

Заработи обновената специализирана онкоболница „Св. Мина“
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Стартираха строител-
но-ремонтните дейности 
по проект „Реконструк-
ция и модернизация на 
канализационната мрежа, 
подмяна на амортизира-
ната водопреносна мрежа 
на гр. Сопот“. Стойност-
та на проекта е 35 280 
095 лв. Той се финанси-
ра от Кохезионния фонд 
на Европейския съюз, от 
държавния бюджет на 
Република България, 
чрез Оперативна програ-
ма „Околна среда 2007-
2013 г.“. Финансово учас-
тие има община Сопот.  
Основната цел е подо-
бряване и развитие на  
инфраструктурата за ка-

нализационната и водоп-
реносната мрежа в гр. 
Сопот. С реализацията на 
проекта се цели осигуря-
ване на екологосъобразно 
пречистване и зауства-
не на отпадъчните води, 
както и ограничаване на 
риска от попадане на за-
мърсители в подземните 
източници, водоснабдя-
ващи община Сопот.

Очакванията на об-
щината са да бъде опти-
мизирано управлението 
на водния сектор, да се 

намалят загубите на пи-
тейна вода по водопро-
водната мрежа, както и 
да се подобри градската 
среда и жизнените ус-
ловия на населението. 
Дейностите, които ще 
се извършат по проекта, 
включват проектиране, 
строителство, техническа 
помощ за организация и 
управление, одит, над-
зор по време на строи-
телството и публичност. 
Срокът за изпълнение е 
30.06.2015 г. 

Още 80 000 лева за продъл-
жаване на археологическите 
разкопки на Перперикон одо-
бри правителството. Сумата е 
факт след искане на община 
Кърджали, в чиято сметка ще 
бъдат преведени парите тази 
седмица. Така общата сума, с 
която ще разполага екипът на 
ръководителя на разкопките 
проф. Николай Овчаров, става 
малко над 150 хиляди лева. 
Допълнителната субсидия ще 

даде възможност да се наемат 
още 30 човека, с които работ-
ниците на Перперикон през 
тази година ще станат общо 80 
души, а разкопките ще продъл-
жат и през октомври“. Усилията 
на екипа на проф. Овчаров ще 
бъдат насочени към довърш-
ване на Акропола в Източната 
част на скалния град, където и 
в момента се работи усилено 
вече близо месец. Находката от 
тазгодишните разкопки, която 

археологът отличи, е свързана с 
тюрбето (мавзолея) на мюсюл-
манския военачалник и погре-
бението на коня му в близост 
до него. Тази находка родила и 
идеята за реализиране на музей 
на открито, като скелетите на 
мюсюлманския военачалник и 
коня му бъдат покрити с непро-
биваемо стъкло. Според Овча-
ров така експонирани находки-
те щели да бъдат част от музей 
на религиите.

РЕГИОНИ

Инвестират 35 милиона лева 
за нова ВиК мрежа на Сопот

Сроителството на зала 
по бадминтон на све-
товно ниво ще започне 
до месец и половина в 
Стара Загора. Базата ще 
бъде уникална за Бълга-

рия и ще позволи на гра-
да да приема европейски 
и световни първенства 
от най-висок ранг. По 
предварителни данни за-
лата ще струва между 

1,5 и 2 млн. лв. Проектът 
за нея вече е одобрен. 
Това съобщи председа-
телят на СК „Бадмин-
тон“ Христо Михалев 
по време на проведената 
среща на кмета Живко 
Тодоров със завърналия 
се от Олимпиадата за 
младежи в Китай Вла-
димир Шишков. Родният 
състезател стартира като 
17-и в листата, в край-
ното класиране е на 9-о 
място, а в групата си е 
втори.

М е ж д у в р е м е н н о 
Живко Тодоров подпи-
са договор с  консор-
циум „РСРП“ - София, 
за изграждане на парк 
на мястото на бившите 
артилерийски казарми в 
областния град. Контра-
ктът на обща стойност 3 
665 666 лв. включва 89 
000 лв. за проектиране и 
3 576 666 лв. за изпълне-
ние на строително-мон-
тажните работи.

Владимир Шишков подари на кмета Живко Тодоров 
олимпийски сувенир, символ на младостта и стремежа 
към победа

Стара Загора изгражда зала за 
бадминтон на световно ниво 

Разкопките на Перперикон 
продължават и през октомври

Николай АНТОНОВ

Нови кътове за отдих 
са изградени на терито-
рията на природния парк 
„Беласица“ в района на 
петричките села Явор-
ница и Скрът, съобщиха 
от дирекцията на пар-
ка към Изпълнителната 
агенция по горите в село 
Коларово.  Те са про-
дължение на работата 
по проекта „Изпълне-
ние на дейности за ус-
тройство и управление 
на природен парк „Бела-
сица“. Финансирането 
е от Европейския фонд 
за регионално развитие 

и от държавния бюджет 
на Република България 
чрез Оперативна програ-
ма „Околна среда 2007-
2013 г.“. Стойността на 
проекта е 1 344 108 лв., а 
периодът на изпълнение 
- юли 2012 г. - март 2015 
г., поясниха от парковата 
дирекция. Осъществява-
ните дейности са свър-
зани с подобряване на 
инфраструктурата на за-
щитената територия. Те 
включват укрепване на 
туристическите марш-
рути,  освежаване на 
маркировката и таблата, 
изграждане на беседки, 
чешми, пейки, маси. В 
изпълнение на проекта 

са оформени и новите 
места за отдих край се-
лата Яворница и Скрът. 
Продължава изпълне-
нието на укрепителните 
дейности по туристиче-
ските маршрути и осве-
жаване на маркировката 
и таблата, информира-
ха още от дирекцията 
на парка. Изработват 
се нови табла, табели 
и входни портали. До 
момента на територията 
на парка има изградени 
шест тематични турис-
тически маршрути. Про-
ектът предвижда офор-
мянето на две нови пъте-
ки над селата Самуилово 
и Габрене. Ще бъдат из-
градени  беседки, маси, 
пейки, дървени детски 
съоръжения,  интерак-
тивни дърворезбовани 
модули на животни и 
растения. Отбелязани са 
на терен и границите на 
парка. Извършват се и 
последни подготвител-
ни дейности, преди да 
започне изграждането 
на интегрирана кому-
никационна система за 
наблюдение и опазване 
на парка. 

Парк „Беласица“ с 
модерни кътове за отдих
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Екип от специалисти 
заедно с кмета Пламен 
Стоилов и зам.-кмета Ди-
митър Наков инспекти-
раха основния ремонт 
на бул. „Тутракан“ по 
проект „Подобряване на 
достъпността на Евро-
регион Русе-Гюргево с 
паневропейски транспор-
тен коридор No 9“. Той 
е по Програма трансгра-
нично сътрудничество 

Румъния-България 2007-
2013 година, с партньо-
ри община Русе и об-
щина Гюргево. На наша 
територия дейностите 
включват рехабилитаци-
ята на отсечката по бул. 
„Тутракан“ от Захарна 
фабрика до Дунав мост. 
„В момента се работи 
по ремонта на основни 
комунални мрежи - елек-
тричество и канализа-

ция, телекомуникации, 
и едновременно с това 
се разширява пътното 
платно. Водопроводът 
е въведен в експлоата-
ция. Съвсем скоро ще 
пуснем движението и в 
новоасфалтираната част 
на булеварда“,  увери 
зам.-кметът Наков след 
инспекцията.  Според 
експерти първостепен-
на грижа при ремонта 

е каналът за отвеждане 
на повърхностните води, 
след това полагането на 
асфалт и най-накрая ще 
се оформят тротоарите 
и уличното осветление.
Общият бюджет на про-
екта, който към момен-
та се движи в срок, е 6 
790 000 евро. Очаква се 
строителните дейности 
да приключат до края на 
месец ноември.

Подписани са дого-
ворите за реконструк-
ция на водопроводната 
мрежа в първомайските 
села Искра, Езерово и 
Крушево. Проектите ще 
се финансират по мярка 
321 „Основни услуги за 
населението и икономи-
ката в селските райони“ 
от Програмата за разви-
тие на селските райони. 
Те предвиждат подмя-

на на съществуващата 
ВиК мрежа с полиети-
ленови тръби. Общата 
дължина на вътрешната 
разпределителна сис-
тема в трите села е 48 
535 метра. Стойността 
на проектите, които ще 
стартират в Искра, Езе-
рово и Крушево е 10 858 
171 лева без ДДС. Про-
ектите са разработени от 
ръководството на община 

Първомай през минала-
та година. Строителните 
дейности по обновяване 
на водопроводната и ка-
нализационна мрежа в 
селата Искра, Езерово и 
Крушево ще приключат в 
рамките на 18 месеца. 

В момента се извърш-
ва подмяна на асфалто-
вата настилка на 6 улици 
в Първомай - „Орфей“, 
„Братя Миладинови-юг“, 

„Кочо Честименски“, 
„Сливница“, „Димитър 
Благоев“ и „Рожен“. 
Общо 2 489 метра улици 
в града ще се реновират. 
Стойността на ремон-
тите е в размер на 245 
хил.лв. без ДДС. Сред-
ствата са осигурени по 
Програмата за растеж и 

устойчиво развитие на 
регионите на предходно-
то правителство, съобщи 
инж. Надежда Желязкова 
- началник отдел „Строи-
телство, благоустройство 
и екология“ в община 
Първомай. 

Продължава изпъл-
нението на още няколко 

проекта, финансирани от 
европейски програми на 
територията на Първо-
май. Амбицията на об-
щинската администрация 
е чрез обновяване на ин-
фраструктурата на реги-
она да се подобри бизнес 
климата и да се привле-
кат нови инвеститори.

ИНФРАСТРУКТУРА

Лилия ЛОЗАНОВА

Преди финала на ре-
хабилитацията на чет-
въртокласния път от с. 

Васил Друмев до с. Дру-
мево кметът на община 
Шумен Красимир Кос-
тов направи оглед на 
ремонтните дейности. 
„Този път не е ремонти-
ран повече от 20 години. 
Радвам се, че дейност-
ите вървят по график и 
ще приключат в срок“, 
каза градоначалникът. 
Той подчерта, че парите 
за обновяване на тра-
сето в размер на един 
милион лева и са по ин-
вестиционната програ-
ма „Растеж и устойчиво 
развитие на регионите“.

Изпълнител на ре-
монтните дейности е 
варненската фирма „Ин-
жстрой инженеринг“. 
Първият пласт асфалт 
е положен по отсечка-
та между селата Васил 
Друмев и Илия Блъсков, 
която е с дължина 18 
километра. Останалата 
част от трасето от село 

Костена река до село 
Друмево е подготвена 
за асфалтиране. Стаби-
лизирана е основата на 
пътната настилка, като 
предварително са из-
кърпени и запълнени 
всички дупки по трасе-
то. Общата дължина на 
цялата отсечка е около 8 
километра.

В дейностите влиза 
и почистване на бан-
кетите, премахване на 
растителност, фрезова-
не на разрушените път-
ни участъци. На места 
пътната отсечка е била 
стеснена до около 2 ме-
тра, което  затруднявало 
преминаването дори на 
микробуси. Ремонти-
ран е и мостът при село 
Кладенец, който е бил в 
най-лошо състояние по 
цялата отсечка.

Предстои финал и от-
криване на обновената 
пътна отсечка.

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

Пускат реновирания бул. „Тутракан“ 
до Дунав мост през ноември

Приключва пътният ремонт 
между селата Васил Друмев 
и Друмево

Водопроводната система в Първомайско ще бъде обновена
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Българското дружесто 
„Хедус“ АД е новият 
собственик на осемте 
магазина на Baumax у 
нас, обявиха от австрий-
ската компания. Фирма-
та купувач е свързана 

със собствениците на 
магазините за подови 
настилки Carpetmax. 
„Хедус“ АД е учреде-
на миналата година в 
София с капитал от 593 
хил. лв. Дружеството се 

занимава с покупка на 
стоки и други активи с 
цел препродажба. Акци-
онери са „Ей Си карпет“ 
с над 99% от капитала и 
Пейо Николов, който е 
вписан и като директор. 

Бизнесменът,бивш зам.-
шеф на “Автомагистра-
ли“ ЕАД , гравитирал 
около НДСВ и прави-
телството Сакскобургот-
ски е известен още като 
един от съдружниците в 
“Арко тауърс“,с апетити 
да строи небостъргачи 

в София. От BauMax не 
разкриват финансовите 
параметри на сделката 
с „Хедус“ АД, освен, че 
сделката е за продажба 
на дялове и се чака одо-
брението на Комисията 
за защита на конкурен-
цията. Още от 2012 г. 

австрийците започна-
ха да търпат огромни 
загуби, заради лошата 
икономическа ситуация 
в Източна Европа,които 
стигнаха до 189 мили-
она евро.В България ве-
ригата губи между 6 и 8 
млн. евро на година.

ИКОНОМИКА

Министерството на 
регионалното развитие 
(МРР)  търси спешно 
банки, които да отпускат 
кредити по проекта за 
енергийно обновяване 
на българските домове. 
Това е станало ясно по 
време на среща на вице-

премиера и министър на 
регионалното развитие 
и на инвестиционното 
проектиране Екатерина 
Захариева с представите-
ли на търговски банки у 
нас, съобщават от МРР. 
От министерството са 
предложили рамкови спо-

разумения на търговските 
банки, които имат инте-
рес да отпускат кредити 
за енергийна ефектив-
ност в рамките на проек-
та за саниране. В срещата 
са участвали мениджъри 
на 11 кредитни институ-
ции, като повечето от тях 

са заявили желание да се 
включат в програмата.  

Идеята на МРР е дей-
ностите по проекта да 
бъдат ускорени, след като 
средствата от фонда за 
нисколихвено кредитира-
не на стойност около 13 
млн. лева бяха блокирани 
в Корпоративна търгов-
ска банка.

По време на срещата 
е била обсъдена готов-
ността и желанието на 

търговските банки да 
се включат в програма-
та със собствени проду-
кти. От своя страна, при 
сключване на рамково 
споразумение МРР ще 
подпомага съответната 
кредитна институция със 
събраната до момента ин-
формация за кандидат-
стващите лица, както и 
с експертната помощ на 
проектните мениджъри 
по програмата.

Изложители от  37 
държави са потвърди-
ли участие в 70-ото из-
дание на най-големия 
делови форум за инвес-
тиционни стоки и тех-

нологии в Югоизточна 
Европа, организиран от 
Международен панаир 
Пловдив. Те ще покажат 
най-новите си разработ-
ки в специализираните 
изложби „Акватех“ - за 
технологии и управле-
ние на водите, „Ауто-

тех“ - за транспорт и 
автосервизно оборудва-
не, „Елтех“ - за електро-
ника и електротехника, 
„Енеко“ - за енергетика 
и екология, „Инфотех“ - 

за информационни тех-
нологии, „Машиностро-
ене“, „Стройтех“ - за 
строителни материали, 
машини и технологии, 
„Интермин експо“ - за 
минната индустрия, и 
„Химия“. Енергоспестя-
ващите изделия отново 

са сред най-атрактивни-
те експонати на Есен-
ния панаир. Ще бъдат 
показани няколко вари-
анта за домашна елек-
троцентрала , ветроге-
нератори за монтаж на 
покрива или в двора, 
съоръжения за добиване 
на енергия от слънце-
то, както и инфрачерве-
ни уреди за отопление 
на открито. Акцентът 
е върху достъпните и 
лесно 

приложими решения. 
За първи път българ-
ска компания ще демон-
стрира предимствата на 
течната топлоизолация 
за вътрешни стени и та-
вани, която е разрабо-
тила.Тя се нанася като 
латекс, но предпазва от 
конденз и мухъл. Сис-
тема за захранване на 
двигатели от слънцето е 
друг хитов продукт . Тя 
създава мощност от 0,75 
до 19 киловата, старти-
ра се автоматично в за-
висимост от слънчевата 
радиация.

Енергоспестяващи решения 
предлагат компании на „Есен 2014“

Приключиха строително-монтаж-
ните работи на първите две сгради, 
санирани по проект „Енергийно об-
новяване на българските домове“ в 
София. Дейностите започнаха в края 
на април т.г. Сградите, намиращи 
се  на ул. „Чарлз Дарвин“ № 3, район 
„Изгрев“, и бл. 17,  район „Илинден“, 
жк „Захарна фабрика“ в София, са из-
цяло обновени. Извършено е топлинно 
изолиране на външните им стени, 

пребоядисване на фасадите, монти-
рана е нова дограма с рамка от поли-
винилхлорид и стъклопакет с високо 
термично съпротивление. Положена е 
топлинна изолация на покрива, пода 
и на тръбната мрежа за горещо водо-
снабдяване, която също е изцяло под-
новена. Реновирани са и общите части 
на жилищните блокове. Стойността на 
строително-монтажните работи е 250 
192,48 лв. 

ПЪрВи стЪПки

Търсят спешно кредити за енергийна 
ефективност

Родна компания купи „Баумакс“
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Работодателите в Бъл-
гария значително ще на-
малят темповете на на-
емане на персонал през 
последното тримесечие 
на годината, сочат ре-
зултатите от най-новото 
изследване на Менпауър 
за заетостта.

В сравнение с пери-
о д а  ю л и - с е п т е м в р и 
прогнозите за наемане 
на персонал бележат 
значителен спад, но са 
сравнително стабилни 
на годишна база с нетна 
прогноза за заетостта от 
+3% - с 11 процентни 
пункта по-малко спря-
мо периода юли-сеп -
тември и с 1 процентен 

пункт по-малко спрямо 
последните три месеца 
на миналата година. Го-
ляма част от спада има 
сезонен характер, най-
вече в хотелиерството 
и ресторантьорството, 

тъй като активният летен 
туристически сезон при-
ключва.

От всички 750 работо-
датели, които са участва-
ли в проучването, 13 на 
сто твърдят, че възнаме-

ряват да наемат служи-
тели в периода от октом-
ври до края на декември, 
докато 10 на сто плани-
рат да намалят персона-
ла си. Останалите възна-
меряват да останат със 
същия персонал до края 
на годината, което сигна-
лизира за общо ниво на 
стабилност на пазара на 
труда в България, посоч-

ват от компанията. 
Най-активни в нае-

мането на кадри са ра-
ботодателите в региона 
на София, следвани от 
фирмите в Пловдив и 
Варна. В Русе и Бургас 
работодателите по-скоро 
се готвят да съкращават 
персонал през следващо-
то тримесечие.

Най-оптимистично 

настроени в прогнози-
те си за наемане на нов 
персонал са по-големи-
те компании, следвани 
от средните и малките. 
Кадри през последното 
тримесечие се очаква да 
се търсят най-вече в сек-
торите финанси, застра-
ховане, недвижими имо-
ти, транспорт, складове и 
комуникации.

СТАТИСТИКА

Нови кадри се търсят в секторите финанси, 
застраховане и недвижими имоти

С 58 730 души са намалели реги-
стрираните в бюрата по труда през 
август т.г. Причината е в сезонната 
заетост през лятото. Безработните в 
момента са 10,4% и наброяват 342 
503 души. Тенденцията се задържа за 
седми пореден месец, като през юли 
хората без трудова заетост са били с 
над 4 700 души повече спрямо август, 
а година по-рано - с близо 9 хил. души 
повече.

Малко над 25 хил. души са реги-
стрираните безработни младежи до 
24-годишна възраст през август 2014 
г., отчитат от Агенцията  по заетост-
та. Те представляват 7,3% от всички 
безработни, като година по-рано са 
били с 8449 повече. Регистрираните 
младежи до 29 г. са 57 051 и предста-
вляват 16,7% от всички безработни. В 
сравнение със същия месец на 2013 г. 
регистриранитe до 29 г. намаляват с 

13 779 души.
Броят на безработните на възраст 

над 50 години е 132 942 души  и на-
малява спрямо юли с 1487 души. Те 
представляват 38,8% от всички ре-
гистрирани в бюрата по труда, сочат 
още данните.

През август започналите работа на 
първичния пазар  са 12 746 - с 1 907 
души повече в сравнение със същия 
месец на 2013 г.

Търсенето на работна сила на пър-
вичния пазар на труда през август 
традиционно нараства спрямо юли, 
тъй като се активизира заявяването на 
свободни работни места в сферата на 
образованието във връзка с началото 
на учебната година. В бюрата по тру-
да са заявени 14 129 места в реалния 
сектор, с 1389 повече в сравнение с 
юли и с 2197 повече спрямо август 
2013 -а.

54% от българите 
се опасяват, че са въз-
можни нови проблеми 
в банките и разкла -
щане на финансовата 
стабилност в страната. 
Проблеми само в някои 
банки,но не и в сектора 
като цяло, очакват 34 
процента,  а 10 на сто 
са спокойни, че криза-
та е преодоляна - сочат 
данни от проучване на 
агенция „Алфа Рисърч“, 
проведено в периода 
31 август - 5 септември 
2014 г. 

 29 на сто от анкети-

раните посочват като 
причина за проблема с 
КТБ пропуски в рабо-
тата на БНБ и недоста-
тъчния контрол от стра-
на на „Банков надзор“. 
13% сочат за виновник 
собственика на трезора 
цветан Василев. Две 
трети от хората, според 
агенцията настояват да 
се отворят кредитни-
те досиета на КТБ, а 
12% пък са на мнение, 
че трябва да се опази 
банковата тайна. Спо-
ред резултатите от про-
учването институциите 

събират силна критика 
- доверието в БНБ се е 
сринало до 11 на сто, а 
главният прокурор Со-
тир цацаров отбеляз-
ва спад на рейтинга до 
15%.

Половината българи очакват 
нови трусове с банките

Спад в наемането на персонал 
в края на годината

Сезонната заетост „стопи“ 
безработицата до 10,4%

Интерес ът към България от страна на чуждес-
транни компании, които планират да открият нови 
производства у нас, подпомага борбата с безработи-
цата. Различни програми също допринасят за това. 
Очаква се страната ни да усвои пари от ЕС на стой-
ност около 10 млрд. евро за периода 2014-2020 г. 
Голяма част от тази сума ще помогне за осигурява-
не на трудова заетост, като над 50 милиона евро ще 
бъдат вложени в борбата с младежката безработица 
и ще допринесат за висока конкурентоспособност, 
убедени са експерти.

гоЛеМите НАдеЖди

Лихвите по депозитите в евро 
до една година са най-високи през 
първото тримесечие на 2012 г. и 
най-ниски в момента. Депозитите 

в евро със срок над 12 до 24 ме-
сеца са с най-високи лихви през 
септември и октомври 2012 г. Тези 
със срок над две години са били с 

най-високи лихви през декември 
2012 г. и януари 2013 г. и най-ни-
ски - през второто тримесечие на 
2014 г.

Статистиката показва също, че 
обемът на депозитите в лева и евро 
за срок до една година и от една до 
две години, направени през 2012 г., 
е почти двойно по-голям от обема 
им през 2013 г. Той продължава да 
намалява и през първото шестме-
сечие на 2014 г. За разлика от крат-
косрочните депозити обаче, дъл-
госрочните (тези над две години) 
се увеличават през 2013 г. спрямо 
2012-а. Това нарастване продъл-
жава и през първото полугодие на 
2014 г. Това се дължи на по-висо-
ките лихви, както и на очакването 
лихвите по краткосрочните депози-
ти да продължат да намаляват.

ЛихВите ПАдАт
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Цвета ИВАНОВА

МСОВ спасява инвес-
тиция за 2 млн. лв., на-
правена за изграждането 
на завода за преработ-
ка на автомобилни гуми 
край видинското село 
Сланотрън. Това съоб-
щиха от общината във 
Видин, от която протес-
тиращи жители на ня-
колко видински села и 
еколози поискаха да от-
неме разрешителните за 
прокарване на ток и вода. 
Заради опасност от за-
мърсяване инициативен 
комитет настоя и РИОСВ 
- Монтана да оттегли да-
деното вече разрешител-
но за производството.

Регионалната инспек-
ция е провела процеду-
ра по ОВОС за инвести-
ционното предложение 
„Инсталация за безотпа-
дъчна преработка на упо-
требявани автомобилни 
гуми“, поискана от „Тър-

говска и технологична 
компания“ АД. РИОСВ 
е одобрила осъществява-
нето на инвестиционното 
предложение и админи-
стративният акт е влязъл 
в сила, тъй като не е об-
жалван в предвидения от 
закона 14-дневен срок, се 
казва в писмо на МОСВ 
до общината във Видин. 
Няма доказателства, че 
производството ще за-
мърсява околната среда.

От РИОСВ си запазват 
правото на контрол върху 
работата на завода. Ако 
бъде засечено нарушение 
на законодателството за 
опазване на околната сре-
да, ще бъдат взети съот-
ветните административ-
ни мерки.

Предстои пускането 
на завода в експлоата-
ция. Оказа се, че подобен 
завод вече работи още 
по-близо до Видин - край 
село Новоселци. Той из-
ползва по-стара техно-
логия от тази при Слано-

трън и въпреки това не 
замърсява околната сре-
да. В него са намерили 

препитание 35-40 човека 
от района, допълниха от 
общината.

Проте стиращите  и 
инициативният комитет 

„Да спасим Златорожи-
ето“ не са доволни от 
решението на МОСВ и 
вече на два пъти блоки-
рат движението по Дунав 

мост 2. Те се заканиха да 
пратят петиция в Брюк-
сел за нарушеното им 
право да живеят в чиста 
околна среда. 

КАЗУСИ

МОСВ спасява проблемна 
инвестиция за 2 млн. лева 

Трети месец продъл-
жават протестите на 
жителите на хисарското 
село Красново срещу ре-
довното обгазяване на 
населеното място от цех 
за дървени въглища. Хо-
рата са разтревожени,че 
производството изпус-
ка вредни емисии, тро-
ви въздуха и замърсява 
околната среда. В селото 

живеят около 800 души, 
като в почивните дни и 
през лятото броят им се 
удвоява заради красива-
та природа и лековитата 
минерална вода в райо-
на. Задушливият въздух 
и тежката миризма оба-
че съсипват всичко. За-
честили са оплаквания 
от кашлица, главоболие 
и гадене сред много от 
красновци, хората не мо-

гат да държат прозор-
ците си отворени зара-
ди носещата се смрад и 
дим. Неколкократно от 
юли месец насам над 
150 души излизат на 
протести срещу обга-
зяването на района им. 
Кметът на Хисаря Пенка 
Ганева е уведомила Ре-
гионалната инспекция за 
околна среда за пробле-

ма. От направените про-
верки в цеха е констати-
рано, че има неизправна 
инсталация, което е сред 
причините за замърся-
ването. Преди дни до 
медиите беше разпрос-
транена информация от 
Регионалната инспек-
ция по околната среда 
и водите (РИОСВ), че 
са направили проверка 
във фирмата, за която са 
сигналите на граждани-
те, и е било установено, 
че няма производствен 
процес. Според кмета 
на село Красново Иван 
Бабаджанов инспекто-
рите са посетили цеха 
през деня, а сигналите 
на местните хора са за 
обгазяване в ранните и 
късните часове на деня, 
а не по обед. 

Поли ВАСИЛЕВА

Районната прокурату-
ра в Монтана прекрати 
досъдебното производ-
ство срещу влагането 
на хвост в запълването 
около канализационните 
тръби от водния цикъл 
на Монтана. Причината 
- липса на престъпление.

Разследването срещу 
използването на хвоста 
започна през март т.г. 
То бе заведено по член 
352 от НК по сигнал на 
неправителствена орга-
низация. Според ней-
ния представител инж. 
Петър Пенчев хвостът, 
който се влага при за-
пълването на изкопите 
от водния цикъл на Мон-
тана, е отровен от тежки 
метали и затова е опасен 
за здравето на хората. 
Вместо със строителен 
пясък, фирмата изпъл-
нител на проекта за об-
новлението на водния 
цикъл на града използ-
вала хвост от минната 
изработка на флуорит, 
добиван в рудник край 
Чипровци. 

Екип от учени при 
БАН са установили, че 
инертният материал е 
безвреден. Той е разли-
чен от хвоста, който се 
получава при преработ-
ката на железни и олов-
ни руди. Няма превише-
ни количества на арсен, 
живак и олово от допус-
тимите.

От неправителстве-
ната организация на-
стояват разследването 
да продължи и да бъ-

дат обявени пределните 
норми за съдържание 
на тежките метали в 
хвоста.

Сигналът на непра-
вителствената органи-
зация доведе до смяната 
на хвоста с речен пясък 
от Огоста. Въпреки без-
вредността му за здра-
вето на хората, използ-
ването му е прекратено 
веднага след завеждане-
то на досъдебното про-
изводство.

Хвостът във водния цикъл 
на Монтана е безопасен

Протестиращи срещу завода за преработка 
на автомобилни гуми край видинското село 
Сланотрън блокираха Дунав мост 2

Цех трови въздуха на Красново, 
РИОСВ твърди, че не работел

АбсУрд
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Евгения ИЛИЕВА

Червеното тонизира 
ума и вдига адреналина, 
„греещото“ жълто изпъл-
ва с радост и ободрява, 
оранжевото зарежда с оп-
тимизъм, зеленото пред-
разполага към релакс и 
гони стреса, синьото съз-
дава усещане за простор. 
цветните акценти в ин-
териора могат да прео-
бразят не само дома, но 
и светоусещането на не-
говите обитатели. Затова 
не са малко решителните, 

смели и позитивни нату-
ри, които се обграждат 
с ярки и провокиращи 
сетивата нюанси. 

„Не разбирам защо хо-
рата се страхуват от яр-
ките цветове. Да се ока-
жеш сам посреднощ в 
гората или да срещнеш 
мечка - ето, това е страш-
но. Но цветовете могат 
единствено да създават 
настроение и да радват 
окото“, смята нюйорк-
ският декоратор Гислайн 
Виняс. 

Ярките акценти играят 
огромна роля в послед-
ния й проект - интериора 
за шестетажна сграда в 

района на Трайбек, стро-
ена в далечната 1915 г.

Фоайето е с тапети на 
сиви точки и яркооран-
жеви барокови орнамен-
ти, стените на игралната 
зала са опасани от широ-
ки червени ленти, кух-
ненският плот е решен 
в жълто, а подът на биб-
лиотеката е застлан с ки-
лим тип „ливада“, върху 
който пасат две плюшени 

овчици. 
„Интериорът на дома 

не е мозъчна операция 
и не изисква особена 
мисловна енергия. По-
важни са интуицията и 
чувството за радост от 
живота“, смята декора-

торът. Виняс е сътворила 
полилей от пера по мол-
ба на собственичката на 
къщата, дошла при нея с 
фотография на папагал и 
заръката: „Искам такава 
стая - синя, жълта, пухе-
на и луксозна“.

По столовете в тра-
пезарията са изобразе-
ни любимите блюда на 
членовете на фамилията 
- спагети, суши, сладо-

лед. На стената в детска-
та виждаме живопис на 
един от приятелите на 
семейството - художни-
ка Марк Малруни, върху 
стълбата виси инстала-
ция на Джейсън Родже-
нес. 

Смелият интериор се 
допълва от необичайни 
предмети и радикални 
акценти в зелено и оран-
жево.

„Позитивният“ дизайн - цветен, 
пухкав и луксозен

ИНТЕРИОР
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Създаването на сгра-
ди във формата на про-
дукта, който се продава 
или произвежда в тях, е 
една от тенденциите по 
света, които не губят ак-
туалност. От една стра-
на, с впечатляващото си 
архитектурно решение 
зданията радват окото и 
привличат все повече ту-
ристи, а от друга - дават 
много добри резултати 
за бизнеса. Вече е до-
казано на практика, че 
сградите, които са във 
формата на това, което 
компаниите предлагат, 
са и чудесен маркетин-
гов инструмент за фо-
кусиране вниманието 
към фирмата и момен-
талното асоцииране на 
името й с вида продукт, 
който предлага. Един от 
примерите за подобно 
съчетание на реклама, 
имидж, продукт и визия 
е  сграда във формата 
на гигантска кошница. 
Компанията  е известна 
със своите ръчно изра-
ботени кошници, така 
че и централният офис 
е решен в тази форма. 
Тя вкючва седеметажен 
атриум, нагрети дръжки, 
за да предотвратят об-
разуването на лед, и два 
огромни златни етикета 
на фирмата.

Друг пример е сгра-

дата пекарна. От 1968 
година в нея се продават 
донъти. За това вече не е 
трудно да се досетиш от 
външния й вид.

В селцето Батхърст в 
Южна Африка пък може 
да се види здание, ко-
ето е високо 16 метра 
и има формата на ана-
нас. В него се предла-
гат всякакви продукти и 
вещи, свързани с плода. 
В сградата има наблюда-
телна площадка, музей, 
посветен на ананаса, и 
магазин за сувенири. 

Района Мейтан в Ки-

тай е голям производи-
тел на зелен чай и като 
такъв си  има музей, 
посветен на напитката. 
Сградата има форма на 
голям чайник и чаша.

Нестандартна визия 
има и здание в Соун, 
Южна Корея, което е по-
строено през 2007 го-
дина и е оформено като 
тоалетна. Когато стане 
ясно обаче, че сградата 
е построена за дом на 

президента на Световна-
та асоциация на тоалет-
ните, нещата си идват 
на мястото. Сградата е 
заобиколена от Парка на 

тоалетните. В тематичен 
музей са изложени вся-
какви експонати, свърза-
ни с тоалетните в Европа 
и света.

Има много сгради и 
магазини във формата 
на обувка. Една от тях 
е обущарско ателие, по-
строено през 1947 годи-

на. Обувката има дори 
функциониращи връзки.

Фирма, която продава 
и дава под наем тежко 
оборудване като багери, 
пък си е направила цен-
тралния офис във фор-
мата на двуетажен жълт 
булдозер.

Предприемачът Ар-
тър Гагнън искал да от-
вори щанд за сладолед 
в Бостън. Неслучайно 
той проектирал своя нов 
бизнес да изглежда като 
гигантска бутилка с мля-
ко. В момента сградата е 
известна като Hood Milk 
Bottle и приютява Дет-
ския музей в града. Дру-
га фирма, занимаваща 
се със същата дейност, 

отваря около 90 магази-
на, всеки от които е във 
формата на фуния със 
сладолед. 

Финансовите услуги 
рано започнаха да из-
ползват огромните ком-
пютри, задействани с 
„пънч“ карта, и един от 
най-големите финансови 
центрове също отдава 
чест на тази антикварна 
вече технология. Според 
директорите на институ-
цията приликата с пънч 
карта е случайна. Мал-
ките процепи служат за 
прозорци, които да ми-
нимизират ефекта на го-
рещото пустинно слънце 
върху сметките на ком-
панията за климатик. 
Въпреки това местните 
жители наричат сградата 
„Пънч картата“. 

ЕКСТЕРИОР

Сгради като търговски продукти 
съчетават архитектурата с реклама



22 15 - 21 септември 2014 г.
БрОЙ 31 (1069)

Ела ГЕНОВА

В западните поли на 
Рила планина, в подно-
жието към долината на 
река Рилска и сякаш под 
крилото на Рилския ма-
настир, се намира село 
Стоб. То е наследник на 
древния тракийски град 
Стоби, унищожен според 
преданията при наводне-
ние. Но самото селище 
днес, въпреки древната 
си история, не е толкова 
популярно, колкото на-
миращите се в непосред-
ствена близост до него 
пирамиди. Като природен 
феномен Стобските пира-
миди може би отстъпват 
на Мелнишките по раз-
мери, но според мнозина 
ги превъзхождат по жи-
вописност и богатство 
на форми. Обявени са за 
природна забележител-
ност през 1964 година, 
а от 2010-а са в списъка 
на 100-те Национални 
туристически обекта на 
България.

Природният 
феномен 

Пясъчните кули край 
село Стоб са се появи-
ли преди хилядолетия от 
разтапянето на ледници-
те, с които са били покри-
ти рилските върхове. От 
свличането на земна маса 
с нехомогенен състав и 
слаба спойка се появи-
ли образувания, които с 

течение на времето се 
наслагват в причудливи 
форми. Дебелината на 
пирамидите е 30-40 м, 
средната им височина е 
6-10 м, а на места дос-
тигат до 12 м. Някои от 
пирамидите са остри и 
игловидни, други са пи-
рамидални или конусо-
видни . Повечето завърш-
ват с „каменна“ шап-
ка, достигаща размери 
120/80 см, наподобявайки 
огромни гъби. Основите 
им са широки и често са 
слети помежду си. Фигу-

рите, дело на природни-
те стихии през вековете, 
носят неповторимо оча-
рование, особено ако се 
посетят при залез слънце. 

Въображението
Най-много пирамиди 

има по южния склон в 
този дял на планината. 
Те са обагрени от свет-

ложълто до тъмнокафяво 
и червено. Живописни-
те им композиции носят 
различни имена - Кулите, 
Чуките, Самодивски ко-
мини, Зъберите, Братята, 
Сватовете и др. Всеки от 
хората, дошли на това 
място, открива различни 
образи, фигури и фор-

ми, особено ако остане 
по-продължително време 
сред пирамидите.

Легендата
Местните хора имат 

своя история за появата 
на пирамидите. Според 
нея някога по тези мес-
та живяла красива мома, 
която се влюбила в мъж 
от другото село.  Майка 
й била против и когато 
се заженили, тя проклела 
щерка си, щом целуне 
ръка на свекъра и све-
кърва си, всички да се 
вкаменят. Друга история 
пък разказва, че сватбари 
тръгнали от горното село 
към село Стоб за вен-
чавка, защото само там 
имало църква. Булката 
била толкова прекрасна, 
че кумът не издържал по 
пътя и се навел да я целу-
не. Тогава небесен гръм 
ги поразил и останали 
вкаменени.

Пътят
До с. Стоб се достига 

лесно - намира се на 96 
км южно от София, като 
се пътува по междуна-
роден път Е-79 (София-
Атина). Посоката е Рил-
ският манастир, като се 
следва отклонението за 
село Стоб, което е около 

7 километра. Има и пряк 
път за селото, който е на 
два километра от Рил-
ската обител. Има добри 
маркировки и обозначе-
ния за Стобските пирами-
ди в целия район.

Пътеката
Дори да не сте в най-

добра физическа форма 
или опитни планинари, 
може да стигнете до са-
мите скални образувания 
по екопътека, която е до-
бре оформена и с марки-
ровка. Началната точка 
за екомаршрут Стобски 
пирамиди е църквата „Св. 
Прокопий“ в западния 
край на селото. Отнема 
между 20 минути и час - 
в зависимост от темпото 

и времето за съзерцание 
и снимки на красивата 
панорама. Освен подхо-
дящи обувки за туризъм 
е добре да имате и връхна 
дреха, защото времето в 
тази част на Рила се про-
меня буквално за минути, 
а вятър и дъжд се редуват 
често.

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

ПъТЕШЕСТВЕНИК

ÑСватоветеî, ÑБратятаî и ÑСамодивските 
коминиî чакат туристи край село Стоб 

Причудливи пирамиди „подпират“ 
зъберите на Рила
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С емоционален дюл-
герски събор строителна-
та компания „Комфорт“ 
ООД направи още една 
стъпка към своя четвър-
твековен юбилей. В про-
изводствената база на 
фирмата до град Игнати-
ево се събраха повече от 
350 строители, инжeнери, 
архитекти - служители, 
колеги и партньори на 
„Комфорт“. В неприну-
дена и приятелска атмос-
фера те споделиха опит и 
идеи и премериха сили в 
няколко атрактивни стро-
ителни демонстрации. 

Всички бригади от 

фирма „Комфорт“ се със-
тезаваха със свои пред-
ставители в оспорвана 
дюлгерска надпревара.

М а й с то р с т в ото  н а 
строителите бе тества-
но първо чрез построява-
нето на тухлен зид при 
изпълнението на зида-
рия с кръстата връзка. 
Изпитанията продължи-
ха с изграждането на ко-
фражна конструкция, в 
която с бързина и пре-
цизност състезателите 
демонстрираха завидни 
професионални умения. 
Изключителна сръчност 
бе необходима и за из-
граждането на арматурна 
колона по зададени раз-
мери, а забиване на пиро-
ни за скорост бе още един 
щрих към представянето 
на майсторски дюлгерски 
трикове.

С много шеги бе съ-
проводена и играта с на-
именованието „Баш май-
стора“ за скоростна нап-
рава на дюлгерска шапка 
от вестник. Съвсем се-
риозно пък бе предизви-

кана дамската аудитория 
на събора, която очарова 
всички присъстващи със 
знания за строителни тер-
мини и събития.

Специален гост на съ-
битието бе варненската 
Професионална гимназия 
по строителство, архи-
тектура и геодезия „Ва-
сил Левски“. Бъдещите 
строители се включиха 
достойно във всички игри 
със свой тим и демон-

стрираха знания и уме-
ния, с които се подготвят 
да се включат реално в 
строителния бранш след 
няколко години.

В дух на приемстве-
ност финалната надпре-
вара - дърпане на въже, 
бе спечелена от отбор на 
бащи и синове - насто-

ящи строители във фирма 
„Комфорт“, преподавате-
ли и ученици от профе-
сионалната строителна 
гимназия.

Както повелява тра-
дицията, на дюлгерския 
събор в изобилие бяха 
вкусната храна, разпал-
ващи страстите напитки, 

фолклорните ритми и от-
личното настроение на 
присъстващите. 

Екипът на вестник 
„Строителство Имоти“ 
също се включи в праз-
ника и вдигна наздравица 
за предстоящия юбилей и 
бъдещите професионални 
успехи на компанията.

Всички служители, 
партньори и приятели на 
фирмата очакват следва-
щи празненства и кулми-
нацията на тържествената 
година - 1 декември, кога-
то, казано на дюлгерски, 
„Комфорт“ ООД ще „зако-
ве“ своя четвърт век!

350 строители, архитекти и инженери 
пируваха на Дюлгерски събор

ЮБИЛЕЙ

Празникът бе част от поредица събития, посветени на 
25ñгодишнината от създаването на фирма ÑКомфортî ООД

Разговаря  
Илияна КАРАЛАНОВА

- Г-н Костурков, четвърт 
век история е забележителен 
успех, особено когато говорим 
за строителния бранш! Кое ви 
държи на върха?

- Успехите ни се дължат най-
вече на нашата последовател-
ност, на това, че във фирмата 
работят изключителни профе-
сионалисти и високо квалифи-
цирани кадри. За това време 
успяхме да изградим най-ем-
блематичните обекти във Варна 
и значими сгради в София. При 
нас компромиси с качеството 
няма! Всичките ни инвеститори 
вече са и наши приятели. Сред 
най-големите ни успехи е фа-
ктът, че фирми, чиито обекти 
сме построили, ни канят и вто-

ри път за изпълнители. Ключът 
към успеха е в правилната орга-
низация и високото качество.

- Кои са най-сериозните 
предизвикателства, с които се 
сблъскахте през годините?

- Предизвикателствата дой-
доха, когато започнахме да из-
пълняваме най-големите си по 
мащаб обекти. Това създаде у 
нас усещането, че за да влезеш 

в големия строителен бизнес, 
трябва непрекъснато да доказ-
ваш своята коректност и стре-
меж към качество.

- Разкажете за останалите 
събития от кампанията, пос-
ветена на 25-годишнината на 
една от най-авторитетните 
строителни фирми в страна-
та?

- Традиционният футболен 
турнир за купата на „Комфорт“ 
ще се проведе в края на септем-
ври, вече за шести пореден път. 
По инициатива на компанията 
ще бъде организиран и специ-
ален дискусионен форум по 
проблемите на строителството в 
Черноморския регион, отворен 
към студенти, ученици и инсти-
туции. 

Планирана е също екологич-
на инициатива, към която ще 
бъдат поканени да се присъе-

динят 25 фирми - партньори и 
съмишленици на фирмата.

Кулминацията на тържества-
та се очаква да бъде на 1 декем-
ври 2014 г. На своята рождена 
дата „Комфорт“ ООД ще покани 
партньори и приятели да вди-
гнат наздравица на официален 
коктейл по случай 25-годишни-
ната от създаването на компа-
нията.

- Какво ще пожелаете на 
Вашите служители и партньо-
ри?

- На първо място - живот и 
здраве от все сърце! Да продъл-
жаваме напред, да постигаме 
нови строителни успехи и да 
развиваме бизнеса. Искам да 
благодаря на всички служители 
и работници във фирмата, на 
целия личен състав. Това са хо-
рата, които стоят в основата на 
успехите на фирмата. 

Всичките ни инвеститори вече са наши приятели
Атанас Костурков, управител на „Комфорт“ ООД:


