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Разширяваме сътрудничеството с Русия 
в областта на строителството

интервю На стр. 6 каб На стр. 8-9

Имат ли цялостна визия 
родните курорти?

Подробности на стр. 4 и 5

www.bosstore.bg

темата На стр. 12-13

Клъстер “Туризъм”  обединява 
бизнеса в зимните курорти

Наталия Кобилкина, психолог 
и семеен терапевт:

Всяко 
признание 
е стимул да 
продължиш 
напред
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Бъдещето на еврофон-
довете в ЕС ще е свърза-
но със значително опро-
стяване на процесите по 
кандидатстване, управле-
ние и отчитане на проек-
ти. Ще има общ европей-
ски модел за обществени 
поръчки и единен одит. 
Това заяви евродепута-
тът Андрей Новаков по 
време на европейска кон-
ференция за бъдещето на 
кохезионната политика 
в ЕС, която се проведе в 
Прага. По думите му, до 
2020 г. евросредствата 
ще подкрепят над 9000 
компании в страната и 
ще помогнат в старта 

на други 400. С европа-
ри ще бъдат създадени 
около 300 научни кадри 
и ще бъде оказана под-
крепа на 30 компании с 
иновативни продукти. В 
ЕС трябва да окрупним 
твърде многото инстру-
менти за финансиране, 
защото така се объркват 
бенефициентите. Това ще 
помогне и за концентри-
рането на повече ресурс 
в по-малко на брой, но 
по-важни приоритети, за-
яви евродепутатът. Той 
допълни, че трябва да 
има позитивни и негатив-
ни приоритети - не само 
какво искаме да финан-

сираме, но и какво трябва 
да спрем да финансираме 
на ниво ЕС. С по-малко 
инвестиции трябва да се 
гарантира повече възвръ-
щаемост. Все по-голям 
дял в еврофондовете ще 
имат инструментите за 
финансов инженеринг - 
не грантове, а заеми, га-
ранции, собствен капитал 
и други, заключи евро-
депутатът. На конферен-
цията в Прага присъст-
ваха представители на 
министерства от Чехия, 
Полша, Словения, Унга-
рия, Румъния, Хърватска, 
както и представители на 
Европейската комисия.

оТ СЕдмицАТА

Налагат общ европейски модел 
за обществените поръчки
Процесите по кандидатстване, управление и отчитане на проекти ще бъдат опростени

3 млн. лв. са необходи-
ми за ремонт на Аспарухо-
вия мост във Варна. Това 
съобщи министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството Лиляна 
Павлова при откриването 
на реконструиран клон от 
магистралния водопровод, 
който водоснабдява квар-
талите Аспарухово, Гала-
та и Звездица в морската 
столица. 

По думите й, частично 
може да се работи и по 

рехабилитация на пътя за 
Златни пясъци. минис-
търът подчерта, че при 
планирането на инвести-
ция за по-цялостен ремонт 
е необходимо да се има 
предвид подземната ВиК 
инфраструктура, която 
трябва да бъде подменена, 
за да може да се асфал-
тира.

Ще търсим допълни-
телно финансиране според 
възможностите на бюдже-
та и за останалите приори-

тетни проекти в областта 
на пътната инфраструкту-
ра на територията на ця-
лата страна, каза още Па-
влова и посочи, че такива 
са тунелите и виадуктите, 
за които има разработена 
програма. Тя припомни, 
че с предоставените до-
пълнително 100 млн. лв. 
през миналата година са 
рехабилитирани над 80 км 
от магистралите „Тракия“ 
и „Хемус“, като са напра-
вени важни ремонти на 

най-рисковите виадукти, 
основно на северния ау-
тобан.

През тази година ще се 
разчита на подкрепа, за да 
започне ремонтът на туне-
лите „Витиня“, „Елешни-
ца“ и „Топли дол“ на Ам 
„Хемус“. Трябва да бъдат 
ремонтирани изолации-
те и осветлението, които 
създават затруднения при 
осигуряване на безпро-
блемното движение, посо-
чи министър Павлова.

инвестиции на стой-
ност 11 250 000 лв. пред-
вижда да направи Асоци-
ацията по ВиК на терито-
рията на община Смолян. 
целта е да се подобри 
качеството на питейната 
вода за селищата от ра-
йона.

Проектът е представен 
на провелото се първо за 
2016 година общо събра-
ние на Асоциацията, в ко-
ято обслужващ оператор 
е ВиК Еоод - Смолян. 
от родопския град преди 

година стартира пилот-
ният модел за реформа 
във водния сектор, който 
включва и учредяване на 
Асоциация по ВиК. Нова-
та организация има въз-
можност да бъде бенефи-
циент и да кандидатства 
по оП „околна среда 
2014-2020“ и оП „Разви-
тие на селските райони“ 
по мерките за обновя-
ване на водоснабдител-
ната инфраструктура в 
страната. При осигурено 
финансиране, подмяната 

на част от ВиК системата 
на Смолян ще стартира 
още тази пролет. По си-
лата на сключен договор 
в следващите 15 години 
стопанисването, поддър-
жането и експлоатацията 
на ВиК системите и съо-
ръженията и предоставя-
ните услуги ще се поде-
лят между Асоциация по 
ВиК - Смолян (АВиК) и 
„Водоснабдяване и кана-
лизация“ Еоод Смолян, 
съгласно разпоредбите на 
Закона за водите. 

Летището край Казан-
лък се продава за 3.8 млн. 
лв. заради дълг от час-
тен съдебен изпълнител. 
Летателната площадка е 
собственост на Летище 
„Кълвача“. С приходите 
от продажбата му ще се 
покрият вземанията на 
взискателя „Авиотех“ от 
„Кълвача инвестмънт“. 
двете дружества са соб-
ственост на търговеца на 
горива Стойчо Кълвачев, 
който през 2007 г. купи 
авиобазата с намерение 
да я развие, но плановете 
му се провалиха заради 
кризата. 

Това не е първата про-
цедура за продажба на 

летището. През пролетта 
на 2013 г. то беше предло-
жено за продан по искане 
на „Юробанк и Еф джи“ 
за малко под 4 млн. лв., 
а след това цената пад-
на до 3.2 млн. лв. Търго-
вете обаче се провалиха 
поради липса на купу-
вачи. Сега за продажба 
се предлагат общо три 
парцела, най-големият от 
които е 320 дка и включва 
два хангара с обща площ 
1750 кв. м. освен него са 
обявени и два парцела по 
20 и 4 дка. Летището край 
Казанлък е бивша база на 
Военновъздушните сили 
за учебни полети с малки 
самолети, а по-късно се 

използва за подготовка на 
парашутисти. Площад-
ката разполага с писта 
за излитане и кацане с 
дължина 600 м и ширина 
25 м. Базата бе купена 
от бизнесмена Кълвачев 
преди 9 години. Плано-
вете включваха изграж-
дане на две нови писти 
с дължина 1800 м с цел 
летището да се използ-
ва за чартърни полети. 
обявената стойност на 
проекта бе около 70 млн. 
лв. Той обаче не се реали-
зира. През февруари 2015 
г. дружество „Кълвача ин-
вестмънт“ беше обявено в 
несъстоятелност по соб-
ствено искане.

3 млн. лв. необходими за ремонт на Аспаруховия мост

Нов опит за продажба на 
летището край Казанлък

Асоциация подменя водопроводната 
мрежа на Смолян
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Започна конкурсът за 
нов главен архитект на 
Столична община. ме-
раклиите за поста имат 
срок до 10 февруари, за 
да подадат документи-
те си.

София ще си избира 
нов човек на тази клю-
чова длъжност за всеки 
голям град, след като 
през есента досегаш-
ният главен архитект 
Петър диков подаде 
оставката си, но заяви 
оставането си на поста 
до 9 февруари. Причи-
ната е, че на тази дата 
се навършват точно де-
сет години от встъпва-
нето му в длъжност.

от Столична община 
обявиха критериите за 
новия главен архитект. 
иска се най-малко 10 
години професионален 
опит и поне 3 от тях 
да са на администра-
тивна или управленска 
позиция. „Позицията 

е сериозна и изисква 
човекът да бъде про-
фесионалист, да бъде 
добре подготвен и да 
има своя авторитет и 
професионална гледна 
точка, за да може да из-
пълнява визията, която 
само преди няколко ме-
сеца защитихме пред 
софиянци, а именно 
устойчивото развитие 
на София като зелен 
град“, обясни кметът 
Йорданка Фандъкова.

доста са и конкрет-
ните изисквания към 
бъдещата дейност на 
новия главен архитект. 
основното е той да 
представи концепция 
от 25 страници на тема 
„Управление на систе-
мата и процеса на град-
ско планиране и градо-
устройствено развитие 
на Столична община“. 
Той ще трябва да пред-
стави и „визия за оп-
тимизиране на струк-

турата на Направление 
„Архитектура и градо-
устройство“ (НАГ)“, 
както и за създаване на 
специализирано звено, 
което да се занимава с 
„изготвянето на зада-
ния, анализи, проучва-
ния, оценки в сферата 
на градоустройството“. 

Наследникът на Пе-
тър диков ще трябва 
да е готов и с план за 
развитие на електрон-
ните услуги, и план за 
развитието на дигитал-

ния архив на градоус-
тройственото звено. 
Сред изискванията е 
нов начин за органи-
зиране на обществени 
обсъждания. 

След като всички же-
лаещи подадат свои-
те документи, кметът 
на София ще назначи 
жури, което да избере 
новия главен архитект. 
В него са поканени да 
влязат представители 
на САБ и КАБ, на ини-
циативния комитет за 

промяна на системата 
за градско планиране в 
София. В журито, ко-
ето се очаква да бъде 
от 11 или 13 души, ще 
влязат и представители 
на администрацията, и 
на политическите пар-
тии в общинския съвет. 
За 7 дни след приема-
нето на документите 
журито ще трябва да 
определи кои от кан-
дидатите отговарят на 
изискванията и ще ос-
танат в надпреварата за 

поста. След конкурса 
има още 2 фази - ин-
тервю и защита на кон-
цепция. 

Все още не е ясно 
кога точно ще бъде из-
бран новият главен ар-
хитект на София, но 
прогнозите са това да 
стане след средата на 
март. През това време 
с функциите на главен 
архитект ще бъде нато-
варен временен замест-
ник, който ще е човек 
от НАГ.

общо 421 млн. лева 
са средствата в капи-
таловата програма на 
Столична община за 
2016 г. Това стана ясно 
по време на приемането 
на бюджета на София 
на 28 януари. Заложе-
ните собствени приходи 
в него са 589 млн. лв., 
със 7 млн. лв. повече от 
миналата година, а оси-
гурените пари по опера-
тивни програми са 195 
млн. лв.

Увеличение  има  в 
средствата за спорт, кои-
то през тази година ста-
ват 2,2 млн. лв. 32 млн. 

лв. пък са предвидени за 
реконструкции и цялост-
но изграждане на улици 
и мостове.

В общинската инвес-
тиционна програма са 
включени 382 обекта. 
Сред най-големите стро-
ежи в нея са изгражда-
нето на кръстовището на 
две нива на булевардите 
„Акад. иван Гешов“ и 
„България“. В „Красно 
село“ ще се довършва 
разширяването на бул. 
„Тодор Каблешков“ - от 
„Братя Бъкстон“ до „цар 
Борис III“. Тук е и част 
от строителството на 

третия лъч на метрото 
- от бул. „Тодорини кук-
ли“ до ул. „Житница“. 

Голяма строителна 
площадка става също 
„Лозенец“, където „ме-
трополитен“ ще работи 
по станцията „джеймс 
Баучер“ до „Тодор Каб-
лешков“, както и по тре-
тия лъч. Реконструкция 
ще има на ул. „Богати-
ца“, „Кожух планина“ и 
„цветна градина“. 

много ремонти чакат 
и „овча купел“- по ул. 
„Народен герой“, вклю-
чително  мо стът  над 
река Владайска, по бул. 

„монтевидео“ от „Ни-
кола Петков“ до „Пре-
зидент Линкълн“, по ул. 
„Боряна“. 

Нова улица пък ще 
свърже до сегашните 

„Феникс“ и „Промишле-
на“. Предвидена е реха-
билитация на релсите и 
платната по бул. „овча 
купел“ от ул. „Коломан“ 
до „цар Борис III“. 

Продължават и ремон-
тите по „цариградско 
шосе“, както и изграж-
дането на надлез на бул. 
„драган цанков“ при ул. 
„Николай Хайтов“. 

оТ СЕдмицАТА

 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:
ГЕОМЕМБРАНИ ЗА СМЕТИЩА, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ ГЕОМЕМБРАНИ ЗА СМЕТИЩА, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ ГЕОМЕМБРАНИ ЗА СМЕТИЩА, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ 

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

УПЛЪТНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ 

ВИДОВЕ КОНСТРУКЦИИ КАТО:

Кметът Йорданка Фандъкова засега не е решила кой ще 
изпълнява временно длъжността до избирането на нов 
главен архитект на София

До 10 февруари приемат кандидатури за нов 
главен архитект на столицата

382 обекта включва капиталовата 
програма на общината

София става строителна площадка 
през 2016-а
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Сътрудничеството с 
Русия в областта на стро-
ителството и мерките за 
неговото разширяване са 
били обсъдени в рамките 
на 15-ата сесия на Бълга-
ро-руската междуправи-
телствена комисия за ико-
номическо и научно-тех-
ническо сътрудничество, 
съобщиха от министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството (мРРБ).

На срещата, проведена 
на 27 и 28 февруари в Со-
фия, е приет текст, който 
да залегне в протокола от 
заседанието на комиси-

ята. В него досегашното 
сътрудничество се оценя-
ва като успешно и се зая-
вява заинтересованост за 
обмен на информация за 
националните изисквания 
към стандартите в облас-
тта на строителството и 
строителните продукти. 
декларирано е и жела-
ние за обмяна на опит 
по въпросите на енер-
гийната ефективност и 
капиталните ремонти на 
жилищни сгради. Учас-
тниците в срещата са се 
договорили да си оказват 
взаимно съдействие за 
получаване на информа-

ция в България и Русия за 
инвестиционните намере-
ния и плановете за стро-
ителство и изграждане 
на обекти по държавни и 
регионални програми. 

Ръководител на работ-
ната група по строител-
ство от българска страна 
бе зам.-министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството иван 
Аспарухов.

Преодоляването на не-
гативните тенденции в 
търговията между двете 
страни и коригирането 
на дисбаланса (през 2015 
г. отрицателното за Бъл-

Междуправителствена комисия обсъди изграждането        на обекти по регионални и държавни програми

България и Русия ще 
развиват взаимоизгодни-
те отношения в газовия 
сектор. Това са декла-
рирали двете страни по 
време на работна група в 
панел „Енергетика“ към 
междуправителствената 
българо-руска комисия 
за икономическо и науч-
но-техническо сътрудни-
чество. След проведените 
дискусии участниците във 

форума са се договорили 
за партньорство между 
България и Русия в га-
зовата и петролната об-
ласт, ядрената енергети-
ка и елекроенергетиката, 
посочват от пресцентъра 
на енергийното министер-
ство. Във връзка с проекта 
за изграждане на газовия 
хъб „Балкан“ българската 
страна е отбелязала, че 
разглежда руския приро-

ден газ като един от из-
точниците за доставки 
към газоразпределителния 
център. Участниците в ра-
ботната група „Енергети-
ка“ са представили пред 
руските си партньори ин-
формация за развитието на 
проекта за газов хъб. Той е 
част от инфраструктурата, 
която ще позволи диверси-
фикация на доставките на 
природен газ за Европа.

Алтернативи за 
АЕЦ “Козлодуй”

освен развитието на 
проекта за газовия хъб, 
участниците в комисия-
та са разгледали и въпро-
са за продължаването на 
срока за експлоатация на 
пети и шести блок на АЕц 
„Козлодуй“. Русия запаз-
ва ролята си на ключов 
партньор в процеса по мо-
дернизация на атомния ни 
гигант, са посочили още 
участниците в заседание-
то. В резултат на деловите 
разговори е договорено и 
скрепено с подписи кон-
сорциум между руската 
компания „Русатом-Сер-
вис“ и българската „Риск 
инженеринг“ да извърши 
оценката на остатъчния 
живот на VІ блок на АЕц 
„Козлодуй“. Това трябва 
да се случи в следващите 
30 месеца. 

Лицензът на VІ блок из-
тича през октомври 2019 г. 
и в следващите две години 
и половина руско-българ-
ският консорциум трябва 
да прецени още колко вре-

ме може да издържи кор-
пусът на реактора и какво 
от останалото оборудване 
трябва да се смени така, че 
мощността да работи. оч-
акванията на експертите 
са животът както на този 
реактор, така и на другия 
- V, чийто лиценз за работа 
изтича през ноември 2017 
г., да бъде удължен поне с 
още 30 години.

Представителят на „Ру-
сатом“ припомни, че част 
от набелязаните мерки за 
модернизацията на V блок 
пък се правят в рамки-
те на годишния планов 
ремонт на реактора. Точ-
но колко още години ще 
може да работи V блок, 
ще стане ясно през трето-
то тримесечие на 2016 г. 
По предварителни данни 
корпусът на реактора е в 
много добро състояние, а 
това е най-определящото 
за преценка на остатъчния 
експлоатационен ресурс, 
тъй като цялото друго обо-
рудване може да се под-
мени както сега, така и в 
процеса на бъдещата ра-
бота на ядрената мощност, 
категорични са от руска 

страна.
Стойността на договора 

за оценката на живота на 
V блок на АЕц „Козло-
дуй“ е 15 млн. евро. По не-
потвърдена информация, 
и контрактът за VI блок се 
движи около тази сума.

Партньорство 
в сектор 

“Електроенергетика”

освен доставчик на 
суровина за газовия хъб 
„Балкан“, партньор в мо-
дернизацията на пети и 
шести блок на АЕц „Коз-
лодуй“, руската страна 
ще ни партнира в сектор 
„Електроенергетика“. има 
потенциал за развитие на 
двустранните отношения 
в тази посока, става ясно 
след проведените разго-
вори.

Преносните оператори 
на електрическа енергия 
на двете страни ще започ-
нат обмен на опит, в това 
число и за работа при теж-
ки климатични условия, 
информират от енергийно-
то министерство.

Разширяваме сътрудничеството с Русия в областта    на строителството

Газ от братушките е само един от вариантите за захранване на хъб „Балкан“

изграждането на га-
зовия хъб „Балкан“ е 
възможно при реали-
зацията на руски газо-
провод по дъното на 
Черно море, но „Южен 
поток“ в първоначал-
ния му вид е история. 
Това е едно от заклю-
ченията на проведе-
ната наскоро работна 
среща между предста-
вители на правител-
ството и Европейската 

комисия (ЕК), инфор-
мира вицепремиерът 
Томислав дончев. На 
нея са били обсъдени 
подробностите около 
плановете на прави-
телството страната 
да се превърне в раз-
пределителен център 
на природен газ. Го-
лемите играчи в газо-
вия сектор ще бъдат 
поканени на инвести-
торска конференция 

още през пролетта в 
София, уточни минис-
търът на еврофондо-
вете дончев. другото 
условие, за да се случи 
проектът „Балкан“, е и 
ускореното изгражда-
не на газовата връзка с 
Гърция, по която може 
да пристига газ от Кас-
пийско море, както и 
втечнен газ от терми-
налите в южната ни 
съседка.

„Само с тези две съ-
оръжения ще бъдат по-
стигнати достатъчни 
количества суровина 
на конкурентна цена, 
за да бъде изграден га-
зовият хъб в страната“, 
категоричен е дончев. 
Той очаква до април да 
бъдат изготвени поли-
тическите, технически-
те и икономическите 
аспекти за реализира-
нето на проекта.

Имаме интерес от бързо изграждане на конекторната връзка с Гърция 
Томислав Дончев: план „б“
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Увеличават квотата за 
български студенти, кои-
то ще могат да учат през 
новата 2016-2017 г. във 
висшите учебни заведе-
ния на Руската федера-
ция. Това стана ясно по 
време на срещата между 
правителствената коми-
сия на Русия и България, 
на която бяха обсъдени 
възможностите за раз-
ширяване на отношения-
та в областта на науката 
и образованието. двете 
страни подписаха спо-
разумение за сътрудни-
чество и взаимен обмен, 

което включва съвместни 
научно-изследователски 
дейности, иновации в об-
разователните процеси, 
както и разработка и ре-
ализацията на съвместни 
образователни програми. 
Една от първостепенните 
задачи ще бъде разви-
тието на сътрудничест-
вото на академическите 
институти и академии 
по линия на фундамен-
талните и космически 
изследвания. от голямо 
значение ще са и съв-
местните исторически 
проекти, участието в 

международни проекти в 
областта на образовани-
ето. целта е възраждане 

на руския език и култура 
в България. друга важна 
задача ще бъде развити-

ето на верига училища 
с преподаване на руски 
език, както и усъвър-

шенстването на препода-
ването в руските учили-
ща в Камчия и Бургас. 

гария салдо е 1,1 млрд. 
долара) станаха една от 
централните теми в пре-
говорите.

България изнася за Ру-
сия основно медикамен-
ти, автомобилни части, 
изделия на машиностро-
енето, нефтени масла, 
вина, козметични изде-

лия. делът на тези стоки 
към момента е около 40% 
от износа.

Потенциал за по-ната-
тъшното му увеличаване 
има в областта на храни-
телно-вкусовата промиш-
леност и оборудването за 
нея, в електрониката, по-
демно-транспортната тех-

ника, мъжката и дамската 
конфекция, металообра-
ботващата техника, елек-
трическите двигатели и 
генератори, керамичните 
покрития и емайлираните 
облицовъчни материали, 
санитарното оборудване, 
стана ясно по време на 
двустранната среща.

ТЕмАТА

www.metalcominvest.comwww.metalcominvest.com; office@metalcominvest.com; тел.: +359 73 881608

ЕТАЛКОМ ИНВЕСТ

ВНОСИТЕЛ НА ПЪТНИ БИТУМИ 
ПРОИЗВОДСТВО НА НИС ПАНЧЕВО 

B 50/70; B 70/100; B 160/220

ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРАНИ
 БИТУМИ:

PMB 25-55-55; PMB 45-80-65 

Междуправителствена комисия обсъди изграждането        на обекти по регионални и държавни програми

Разширяваме сътрудничеството с Русия в областта    на строителството

Русия има интерес към 
създаването на смесени 
предприятия с българ-
ски компании. Това заяви 
Виктор Ермаков, генера-
лен директор на Руската 
агенция за подкрепа на 
малкия и средния бизнес 
в рамките на Българо-
руската междуправител-
ствена комисия. Ерма-
ков обясни, че има мно-
го запитвания от руски 
фирми за работа с Бъл-
гария, свързани основ-
но с преработвателната 
индустрия и създаването 
на оранжерии на руска 
територия. 

Славянската страна 
е стартирала програма 
на стойност 170 млрд. 
рубли за насърчаване на 

създаването на смесени 
предприятия в региони-
те на нейна територия. 
Финансирането ще бъде 
частично държавно с цел 
започване на местно про-
изводство, подчерта Ер-
маков. В България има 
над 260 фирми, които се 
интересуват от износ на 
различни стоки за Русия. 
Над 600 малки и средни 
руски компании пък тър-
сят партньорства с Бъл-
гария.

Възможностите за общ 
бизнес и създаването на 
смесени компании ще бъ-
дат проучени в детайли, 
след което ще организи-
раме бизнес делегация за 
Русия, посочи мариета 
Захариева, изпълнителен 

директор на изпълнител-
ната агенция за насърча-
ване на малките и сред-
ните предприятия у нас. 
В рамките на Есенния 
пловдивския панаир пък 
руска делегация от пред-
ставители на бизнеса ще 
посети България, стана 
ясно по време на срещата.

През 2018 г. в москва 
да се организира бъл-
гарска национална екс-
позиция, предложи Ни-
колай Гусев, първи зам. 
генерален директор на 
експоцентъра в руската 
столица. На изложбата, в 
която ще участват малки 
и средни фирми, ще бъдат 
представени български 
стоки, технологии и ту-
ристически пакети. 

600 компании от федерацията 
търсят общ бизнес с България

обемът на руските ин-
вестиции в българската 
икономика към края на 
2015 г. възлиза на око-
ло 1,9 млрд. евро. Спо-
ред  ориентировъчни 
експертни оценки, око-
ло 300 хил. граждани на 
славянската държава са 
вложили в имоти у нас 
не по-малко от 4-5 млрд. 
щатски долара. Това по-
сочи първият зам.-ми-
нистър на правосъдието 
на Руската федерация 
Сергей Герасимов, кой-
то взе участие в 15-ото 

заседание на Българо-
руската междуправител-
ствена комисия за иконо-
мическо и научно-техни-
ческо сътрудничество.

Герасимов  даде  за 
пример инвестицията 
на „Лукойл“ в нефто-
химическия комбинат в 
Бургас в пуснатата през 
2015 г. нова инсталация 
за преработка на теж-
ки отпадъци, която е на 
стойност 1,5 млрд. до-
лара.

„За  инве ститорите 
привлекателни са още 

енергетиката, селското 
стопанство, туризмът, 
финансовият сектор, ин-
фраструктурните проек-
ти, телекомуникациите и 
строителството. от осо-
бен интерес за нас е под-
готвената от българските 
ни партньори информа-
ция за нови инвестици-
онни възможности, поя-
вили се след създаването 
в България на индустри-
ални зони, управлявани 
от Национална компания 
„индустриални зони“ 
Ад, каза още Герасимов.

Близо 5 млрд. долара 
вложени в имоти у нас

Москва чака повече наши студенти
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Всяко признание е стимул 
да продължиш напред

иНТЕРВЮ

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Разговаря 
Виолета ВЛАСТАНОВА

- Наталия,  повече 
от 10 години изследва-
те психологията на ли-
чността и общуването, 
търсите връзката между 
поведението на жените 
и мъжете и постижени-
ята им в кариерата и 
семейството. А има ли 
психология на бизнеса и 
с какво е свързана тя?

- Разбира се, че има 
психология на бизнеса и 
хората, които я разбират, 
са най-успешни в рабо-
тата си. Защото може да 
имаш и най-добрия про-
дукт, но ако не можеш да 
го рекламираш и да го 
продадеш, бизнесът ти е 
обречен. Трябва да имаш 
нюх, да можеш да усещаш 
какво искат потребители-
те и да знаеш как да им 
влияеш. Само тогава мо-
жеш да успееш, без значе-
ние с какво се занимаваш.

- Твърдите, че лю-
бовта е водеща сила в 
живота на всеки от нас. 
Има ли място тя в биз-
неса?

- много е важно да пра-
виш само това, което оби-
чаш. Ясно е, че в бизнеса 
има и трудни моменти. 
Понякога попадаш в не 
дотам приятни ситуации, 
налага се да лавираш, да 
вършиш дела, които не са 
от най-любимите ти, но 
важното е да можеш да ги 
правиш. Любовта в бизне-
са е изключително необ-
ходима. Винаги трябва да 
изпитваш удовлетворение 
и да се радваш на това, 
което правиш. Ако имате 
книжарница например, 
четете и обичайте книги-
те! Ако сте собственик на 
ресторант, опитвайте и се 
наслаждавайте на храната, 
която предлагате! Строи-
телят пък да си представя 
как неговата сграда ще 
бъде най-красивата! да 

мечтае за нея, да я сънува. 
Трябва да е лудо влюбен 
в нея и да я реализира с 
много страст. Ако не вло-
жите достатъчно чувства 

и енергия, проектът ви е 
обречен на провал. Ако 
имате вещ, която дълго 
време не сте ползвали, тя 
ще остарее и ще „увехне“. 
Ако оставите за определе-
но време една къща нео-
битаема, тя ще умре. Ще 
загуби духа и енергията 
си. Всяко нещо има нужда 
от топлина и позитивна 
човешка енергия. Затова 
казвам, че трябва да оби-
чате продукта, който про-
извеждате или продавате.

- Всеки ли може да 
стигне до успеха и да пе-
чели битки на различни 
фронтове?

- Не, защото, ако беше 
така, всички трябваше да 
са много богати. Статис-
тиката сочи, че 90% от 
бизнеса умира още през 
първата година. Все по- 

често при мен идват хора 
с идеализираната цел, че 
веднага трябва и могат да 
станат богати. Но не ми-
слят, че преди това е нуж-
но и да се потрудят. Не си 
дават сметка, че трябва да 
работят по 14-15 часа на 
ден, да забравят за събота 
и неделя и да се лишат от 
почивки, ваканции и т.н. 
изключват опцията, че 
трябва да са два пъти по-
пресметливи, по-бързи и 
по-умни от останалите, за 
да успеят. По този повод 
Брайън Трейси, един от 
най-известните милио-
нери в света, казва: „Ако 

искаш да имаш 8-часов 
работен ден, забрави да 
имаш успешен бизнес!“. 
и визира именно това, че 
цената на успеха е висока. 
Тя струва много безсънни 
нощи, много труд и много 
енергия. друг е въпросът, 
че някои хора свързват 
успеха в бизнеса с това да 
караш скъпа кола, да се 
обличаш с маркови дрехи 
и да се забавляваш. Не 
е така. Всичко изисква 
много, много работа, уси-
лия, опит и концентрация. 
Това е начинът. Така се 
успява. и тук е много ва-
жен балансът. да знаеш 
кога да спреш и да „заре-
диш батериите“, защото 

не може само да даваш, 
трябва и да получаваш. 

- Мъжете или жените 
са по-успешни в бизне-
са?

- Според класациите 
на сп. „Форбс“, повечето 
милионери са мъже. Но 
мисля, че в последните 
няколко години има все 
повече примери, които 
доказват, че жените също 
могат да бъдат лидери и 
да ръководят бизнеса ус-
пешно. Съзнанието на об-
ществото обаче все още 
не се е променило, но 
малко по малко и това ще 
стане.

- Достатъчни ли са 
само отговорността и 
дисциплината, за да пре-
върнеш провала в ус-
пех?

- Едно от най-важните 
условия е да бъдеш чес-
тен. да не играеш задку-
лисни игри и да уважаваш 

хората в екипа си. Трябва 
да си лоялен, да си ко-
ректен към тях не само 
когато даваш заплати, а 
във всяко едно отноше-
ние. Никога не бива да 

пренебрегваш човешкия 
фактор. и най-важното - 
да останеш верен на иде-
ите си, да вярваш, че дори 
и в моменти на провали 
имаш силите да се из-
правиш и да продължиш 
напред. 

- Кои са факторите, от 
които зависи успешната 
комуникация, и помагат 
ли дипломацията и „по-
зите“ в бизнеса? 

- много е важно да мо-
жеш да се поставиш на 
мястото на човека, който 
стои срещу теб. да умееш 
да го изслушаш, да разбе-
реш езика на тялото му и 

да прецениш веднага как-
во можеш да му дадеш. 
Това няма как да стане, 
ако не видиш ситуацията 
през неговите очи и ако 
не я усетиш през неговото 
сърце. Винаги трябва да 
мислиш и от позицията на 
другия.

- Какъв е ключът към 
изобилието и можем ли 
да изградим щастливи 
отношения с парите?

- Ключът към изобилие-
то се крие в това да се нау-

чиш да обичаш парите. да 
изчистиш личното си до-
сие от задължения и огра-
ничаващи нагласи и да се 
превърнеш в магнит за 
успех. Всеки може да про-
вери дали обича парите с 
един бърз тест. Предста-
вете си, че вървите по ули-
цата и покрай вас минава 
„Бентли“ последен модел. 
Коя е първата мисъл, ко-
ято минава през главата 
ви? Ако това е завист или 
самосъжаление защо вие 
не може да карате такава 
кола, значи парите не са 
вашата любов. да обичаш 
парите, означава да се рад-
ваш на успехите и на щас-
тието на другите. 

- Доколко е важно 
признанието за един чо-
век и стимул ли са на-
градите той да продъл-
жава да се бори и да се 
развива напред?

- Наградата е изклю-
чително важна за всеки, 
защото човешката пси-
хика обича поощренията. 
Всяко признание е мотив 
да продължиш напред. 
То ти дава увереност, че 
можеш да успяваш. В из-
вестен смисъл наградата 
е и задължение. Защото 
след като веднъж хората 
са те оценили, ти трябва 
да продължиш да покри-
ваш техните очаквания и 
да оправдаваш доверието 
им.

-  П р ед и з в и кат е л -
ство ли е за Вас да бъ-
дете  водеща на  Го-
дишните награди на 
в.„Строителство Имо-
ти“ за архитект, стро-
ител и конструктор на 
2015 година ?

- За мен е чест да бъда 
водеща на тази престиж-
на церемония. Поласкана 
съм много. С любов и рес-
пект се отнасям към хора-
та от строителния бизнес, 
защото на тях дължим 
красивите сгради, топлите 
и уютни домове, в които 
живеем, офисите, в които 
работим. Всичко това е 
сътворено от тях. Затова 
приемам събитието и като 
една възможност да им 

благодаря за всичко, което 
са направили за нас. Ще 
се радвам отблизо да се 
срещна с тези силни лич-
ности, с тези смели мъже 
и прекрасни хора. 

Наталия Кобилкина, психолог и семеен терапевт:

Наталия Кобилкина е родена 
в гр. Ростов-на-Дон в Русия. Из-
раства в семейство на потом-
ствени лекари. Завършва Научно-
изследователския институт по 
семейна системна психотерапия 
и медицинска психология в Русия. 
Притежава диплома „Семеен 
терапевт и клиничен психолог“ и 
е магистър по психология на биз-
неса. Учи групова психотерапия 
при световноизвестния психоте-
рапевт Нина Турченко. Има упра-
вленски опит в световноизвестна 
издателска къща, работи за спи-
санията „Cosmopolitan“, „Men’s 
Health“, „Top Gear“, „Time out“ и 
др. Изявява се и като специалист 
по ериксонова хипноза и невро-
лингвистично програмиране.

Вече над 10 години Наталия 
работи в България като семеен 
терапевт, психолог и сексолог. 
Провежда обучения, тренинги и 
семинари за личностно развитие 
и бизнес успех. Автор е на множе-
ство статии и книги.

Можеш да изградиш прекрасни отношения с 
парите само ако ги обичаш истински

Успял е този, който и след провала има сили да 
продължи напред

За мен е чест да бъда водеща на церемонията по връчване 
на годишните награди на в. „Строителство Имоти“

Обричаш проекта си, ако 
не вложиш в него енергия и 
страст
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Архитектът трябва да е и психолог - 
познавач на желанията на инвеститора

проекти

- Защо избрахте да се 
реализирате в Бълга-
рия?

- Няма да си кривя ду-
шата, това е един изклю-
чително труден въпрос. 
България не е най-добра-
та среда за развитието на 
един млад специалист. 
Успешната реализация и 
положителните резултати 
изискват многото упори-
тост, професионализъм, 
постоянство, старание и 
не на последно място - 
немалко компромиси. За-
това, ако не обичаш рабо-
тата си, ще ти бъде много 
трудно.

- С какви проблеми се 
сблъсквате по време на 
Вашата работа?

- Проблемите в практи-
куването на професията 
архитект са много, и то 
не само при младите ар-
хитекти. Те обаче не са 
непреодолими. Първите 
трудности възникват още 
при опита да развиеш 
собствена фирма. Никак 
не е достатъчно да бъ-
деш добър специалист в 
своята област, а трябва да 
разбираш и от маркетинг, 

да имаш умението на тър-
говец, добър презентатор, 
специалист, дори и пси-
холог - познавач на же-
ланията на инвеститора. 
целият ни екип се стре-
ми да спечели доверието 
на инвеститора, като из-
слушваме неговите же-
лания, коментираме ги и 
предлагаме оптималните 
решения от естетическа-
та и финансовата страна 
за всеки индивидуален 
обект. имаме си мото: 
„Вашите мечти ни прово-
кират и вдъхновяват!“. 

друг основен проблем, 
с който се сблъсквам чес-
то, е, че хората в България 
не разбират колко е важно 
строителството на техни-
те домове и офиси да се 
извърши със съвременни 
методи, да се постигне 
максимална енергоефек-
тивност, а не да се извър-
ши просто на най-ниската 
възможна цена. Нашата 
мисия е да убедим клиен-
та, че по-високата първо-
начална инвестиция води 
до значително по-голям 
комфорт с години напред. 
А освен това и впослед-

ствие направените разхо-
ди постепенно се изпла-
щат.

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

- Проектирането е про-
цес, който решава мно-
жество проблеми в гра-
доустройствения план на 
населените места и оказва 
съществено въздействие 
върху неговото развитие. 
основните естетически 
и функционални пробле-
ми на София се виждат 
и от всички граждани. 
Това са рушащите фа-
сади на старите сгради 
особено в централната 
градска част, неугледните 
спирки, труднопроходи-
мите, разкъртени и тес-
ни тротоари, липсата на 
тактилни маркировки и 
места за отдих, недоста-
тъчните детски градини 
и ясли. Това са все неща, 
които са задължителни за 
една европейска столица. 
друг съществен проблем 
е достъпността на среда-
та за хората с двигател-
ни проблеми и майките с 
деца, абсурдните рампи 

на подлезите и липсите 
на асансьори в общест-
вените сгради, както и 
липсата на цялостна идея 
за изграждането на вело-
алеите и алтернативният 
градски транспорт. Всич-
ки тези проблеми сил-
но ме вълнуват не само 
като проектант, но и като 

гражданин, поради което 
с радост бих участвала 
в каузи за подобрението 
на тези видни от всички 
условия. 

Наш дълг като проек-
танти е да се включим 
с професионалните си 
умения в решаването на 
тези проблеми, като оси-

гурим функционален и 
естетически синхрон с 
най-новите архитектурни 
новости. Нашата кауза не 
би трябвало да е свързана 
просто с говореното за съ-
ществените проблеми, тя 
по-скоро е в качественото 
изпълнение на всеки един 
проект.

Арх. Силвия Миткова:

С колегите в екипа имаме мото „Вашите мечти ни провокират и вдъхновяват“
Арх. Силвия Миткова е ро-

дена през 1985 г. в Пловдив 
и завършва средното си об-
разование в ОМГ „Акад. Ки-
рил Попов“. Дипломира се в 
Университета по архитекту-
ра, строителство и геодезия 
(УАСГ) - София през 2010 г. 
с магистратура в катедра 
„Интериор и дизайн“. Тя е 
член на Камарата на архите-
ктите в България. Във фир-
мите, в които е работила, е 
участвала в проектирането 
на големи обществени и ин-
фраструктурни проекти. В 
началото на 2014 г. основа-
ва собствено архитектурно 
бюро „Пентахрон“ ЕООД, ко-
ето се занимава с интериорен 
дизайн, жилищно и общест-
вено строителство, рекон-
струкция на сгради и енерго-
ефективно строителство.

1. Пасивна къща в гр. Габрово - в 
процес на строителство

2-3 Интериор на триетажна къща 
в Бояна, гр. София - кабинет и 
тийнейджърска спалня

4. Къща в планината - за сезонно 
обитаване

5. Конкурсен проект за верига 
заведения Атуин - трето място

6. Интериор на апартамент в Ло-
зенец, гр. София - текущ проект

1

2

3

4

5

6
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обликът на курорти-
те трябва да се проме-
ни, но това е свързано с 
изработването на общи 
устройствени планове. 
Специално за Пампорово 
и за мечи чал знам, че 
има такива. В момента 
се прави оУП на цяла-
та община Чепеларе и 
тези неща се съобразяват. 
Но като цяло, разбира 
се, че има какво още да 

се желае. Към момента, 
за да се промени обли-
кът на Пампорово напри-
мер, трябва да се съборят 
сгради, а това няма как да 
се случи. Но смятам, че 
в Родопите положението 
не е чак толкова страшно, 
защото сградите са „раз-
лети“ някак си в гората. 
На Банско е много по-за-
строено, да не говорим за 
морето.

Арх. Елена Пищалова, РК на КАБ - Смолян:

Промяната на облика е свързана 
с изработването на ОУП

Имат ли цялостна визия   родните курорти?

Архитектурат а  по 
Черноморието, като из-
ключим комплекс „Ал-
бена“, където почти не 
се строи, е под всякаква 
критика. В курортните 
градове липсва както 
градоустройствена кон-
цепция, така и обща ар-
хитектурна визия. 

Зимните центрове са 

презастроени, особе-
но Банско. По този по-
казател те започват да 
приличат все повече на 
летните курорти.

В България не разпо-
лагаме с цялостна визия 
за развитие на туристи-
ческите обекти. и при-
чината за това не е в 
редовите проектанти. 

Смятам, че във форми-
рането на този процес 
съществена роля трябва 
да играят главните ар-
хитекти, особено в об-
щините по Черномори-
ето. За съжаление обаче 
в повечето случаи те се 
занимават единствено с 
подписването на разре-
шения за строеж.

Няма обща стратегия за 
туристическите обекти

Арх. Нина Танчева, РК на КАБ - Хасково:

Все по-рядко ходя по 
родните курорти, за-
щото не се чувствам 

комфортно.  откакто 
„избухна“ безразборно-
то строителство, осо-
бено по морето, вече 
нищо не ме привлича 
там. Прави впечатле-
ние, че хотелите и за-
творените комплекси 
сами за себе си са мно-
го добри като архитек-
тура. Вероятно и като 
функционалност, но е 
мислено индивидуално, 
решенията са взима-
ни конкретно за даде-
ния обект. А за да има 

един курорт привлека-
телен вид, трябва да се 
подхожда комплексно. 
Визията на отделните 
сгради трябва да е съ-
образена с цялостния 
облик на града или на 
ваканционното селище. 
мисля, че в зимните ни 
туристически центрове 
картината не е толкова 
трагична, макар че мои 
колеги не смятат така. 
Но със сигурност Чер-
номорието вече е силно 
презастроено.

Нужен е комплексен подход
Арх. Росица Андреева, РК на КАБ - Варна:
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Имат ли цялостна визия   родните курорти?

Ако говорим за Слън-
чев бряг, там ситуацията 
е без коментар. Слънчев 
бряг отдавна е град, а 
не курорт. Там не може 

да става дума за стил, 
всичко е пълен кич. По 
Черноморието като цяло 
има интересни сгради, 
но по-голяма част от хо-
телите не ми допадат. 
Предполагам, че архите-
ктите съобразяват проек-
тите си с особеностите 
на съответния регион, но 
в крайна сметка всичко 
зависи от инвеститора. 
Той дава парите и той 
диктува каква да е визи-
ята на сградата, която ще 

бъде изградена. 
Смятам, че в работата 

на архитекта заплащане-
то не е водещо. дали ще 
проектирам за един лев 
на квадратен метър, или 
за 20, за мен няма раз-
лика. Винаги бих се ста-
рал да го направя добре. 
Проблемът е, че ако не 
си съгласен с виждани-
ята на инвеститора, той 
винаги ще намери някой 
друг архитект, който да 
ги реализира вместо теб.

Арх. Иван Атанасов, РК на КАБ - Сливен:

Инвеститорът диктува 
правилатаТова, което е тревожно 

за някои от курортните 
селища в община При-

морско, е, че имат про-
блем с водните цикли. 
Процедурите са тромави, 
финансирането е голямо, 
а проблемът не търпи 
отлагане. Надземната ин-
фраструктура е добра. 
90% от хотелите и ва-
канционните селища са 
частна собственост.

Хората инвестират в 
тях, поддържат ги, но 
подземните съоръжения 
са държавни и всяко тя-
хно подобрение е свърза-
но с определени стъпки. 

оптимист съм, че ще се 
случат нещата по Черно-
морието, но е въпрос на 
време. Това, върху което 
работим и което правим, 
са благоустройствените 
мероприятия. Решаваме 
въпроси с паркирането, 
с нуждата от още спорт-
ни съоръжения и детски 
площадки. от няколко 
години резултати има, но 
трябват още. другото, от 
което се нуждаят курор-
тите, е повече озеленя-
ване.

Арх. Петко Гечев, главен архитект на община Приморско:

Липсват достатъчно паркинги, 
спортни площадки и зеленина

основното, което куца 
в архитектурата на наши-
те курорти, е цялостната 
концепция, визията как 
трябва да изглеждат и 

накъде да се разрастват. 
Един от проблемите е 
презастрояването и той 
се наблюдава както по 
Черноморието, така и в 
нашия регион. Но това, с 
което категорично трябва 
да се спре да се злоупо-
требява, е високото стро-
ителство в зимните ни 
курорти. Недопустимо е 
да се губи красотата на 
планината в името на по-
вече етажи и повече хо-
телски стаи. Компромис с 
Кота корниз не бива да се 
прави. По никакъв начин 
не трябва да се допускат 

частични изменения.
другото, което трябва 

да се подобри в зимните 
центрове, е достъпът на 
туристите до съоръже-
нията на пистите. Това 
също е въпрос на ця-
лостни проекти за ски 
зоните. и последно, но 
не по важност, ако иска-
ме да развиваме туризъм, 
трябва да се инвестира 
в инфраструктурата към 
самите курорти. Пътища-
та да са не само сигурни, 
но и почиствани редовно 
и добре при зимни усло-
вия.

Арх. Владимир Митрев, главен архитект на Петрич:

Губим красотата на планината 
заради високо строителство



КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В 
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ10 1 - 7 февруари 2016 г.

БрОЙ 5 (1129) КииП

Щом имаме четири се-
зона, е логично промени-
те в температурите да се 
отразяват на състоянието 
на пътната инфраструк-
тура. Всяка пукнатина на 
асфалта или бетона може 
да доведе до нарушаване 
на настилката на пътя 
или моста, когато в нея 
проникне вода и после 

замръзне. Затова решени-
ето е да се правят огледи 
преди началото на се-
зона, да се описват про-
блемни участъци и да се 
прави ремонт. Специали-
сти имаме, въпрос е оба-
че на финансиране. Не 
всичко свършва с изграж-
дането на пътната отсеч-
ка или магистрала. Под-

дръжката е важна. Не се 
ангажирам с отговор за 
причините за скорошния 
инцидент с откъртената 
плоча на Ам „Хемус“. 
добре е, че завърши без 
жертви, но не е нормално 
едно съоръжение да не 
е ремонтирано близо 40 
години. Това е риск и не 
бива да се допуска.

Необходими са 
огледи преди сезона

Инж. Тодорка Димитрова, председател на РК на 
КИИП - Търговище:

САНИРАЙТЕ С
TONDACH®

лесно;

ефективно;

дълготрайно;

сигурно;

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

Водата руши пъти-
щата и трябва да я дър-
жим колкото се може 
по-далеч. Затова за мен 
отводняването е мно-
го важно. Не можем да 
спрем нито дъждовете, 
нито снеговете, но ко-
личествата, които пад-
нат, трябва да се оттичат 

по най-бързия начин. 
Задържи ли се вода, тя 
неминуемо влиза в пук-
натини и дупки и след 
време започват пробле-
мите. другото, което е 
много съществено, е ка-
чественото полагане на 
асфалта. Не бива да се 
прави компромис с това, 

колкото и сроковете да 
ни притискат. до минус 
5 градуса може да се 
налива асфалт, под тази 
температура - не. друго-
то важно е максимално 
да се уплътнява долният 
слой, така, че колкото 
може в него да не про-
никва водата.

Максимално бързо 
трябва да се отводнява

Смятам, че ако бя-
хме по-северна страна 
и живеехме 3-4 месеца 
само при минусови тем-
ператури, пораженията 
върху пътищата щяха 
да са доста по-малки, 
отколкото сега. Пробле-
мът е, че в рамките на 
зимния сезон у нас има 
минимум по 10-15 ци-
къла на замръзване и 
размръзване. Когато има 
дупки в настилката и 
водата попадне в тях, 
тя веднъж замръзва, по-
сле, като скочат граду-
сите, ледът се топи и 
разширява още повече 

дупката. Така е с всяка 
пукнатина и цепнатина 
на пътя. Затова броим с 
колко са се увеличили 
дупките по пътищата 
напролет.

Възможно е, без да 
съм запознат с експер-
тизата, и температур-
ните амплитуди да са 
повлияли например при 
инцидента с откъртено-
то парче от моста на ма-
гистралата, което засег-
на преминаваща отдолу 
кола. При пукнатини в 
бетона, ако водата не се 
е оттекла, е възможно 
да се е стигнало до от-

къртването на някакъв 
къс.

Не съм химик,  но  
предполагам също, че и 
тези препарати, с които 
се третират пътища и 
магистрали срещу зам-
ръзване, оказват влия-
ние върху пътната на-
стилка. За да има полза 
от тях, те трябва да са 
агресивни, а това значи, 
че допринасят за заха-
бяване на асфалтовото 
покритие. Безопасност-
та на пътищата обаче 
предполага и обработ-
ването на участъците с 
подобни препарати.

Всяко заледяване 
увеличава дупките

Инж. Асен Попадийски, секция ТСТС в РК на 
КИИП - София:

Инж. Митко Панайотов, секция ТСТС в РК на 
КИИП - Търговище:

Не е толкова страш-
но, че имаме сезони, 
че има положителни и 
отрицателни темпера-
тури. У нас има наред-
ба, с която се определят 
характеристиките за 
съответствие на стро-
ителните продукти. Тя 
се отнася както за гото-
вите строителни проду-
кти, така и за смесите. 

Така че не би трябвало 
състоянието на пътните 
настилки да се влияе до 
такава степен от клима-
тичните условия. Ако 
са спазени указанията 
в наредбата, каквото е 
построено, ще издър-
жи на изискванията на 
норматива. Смятам оба-
че, че проблемът идва 
от кръпките, които се 

получават при ремонт 
на пътните участъци. 
Нарушава се целост-
та на покритието. В 
асфалта се получават 
пукнатини, фуги, в кои-
то много лесно попада 
вода. При замръзване 
силите стават големи, 
разширението също и 
пътят с времето се ком-
прометира. 

Кръпките поддават най–много
Инж. Георги Петров, РК на КИИП - Силистра:

Какви рискове крият ниските температури 
за състоянието на пътищата?
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Асоциацията на интери-
орните дизайнери и „ор-
гахим“ обявиха „Нептун“ 
за цвят на 2016 година. 
Тюркоазеното синьо е от 
каталога на производителя.

„цвят на годината“ е 
инициатива на „оргахим“ 
Ад, която се провежда за 
първа година в партньор-
ство с Асоциацията на ин-
териорните дизайнери в 
България. целта е тя да 
се превърне в генератор 
на нови идеи в работата с 
цветове, както и да зададе 
тенденции и перспективи 
за вида на обграждащата 
ни среда, коментират от 
„оргахим“. Според пред-
ставители на компанията, 
това ще е активност, коя-
то ще провокира въобра-

жението на интериорните 
дизайнери и ще улесни 
потребителите в избора на 
бои и материали за деко-
рация. Стремежът на орга-
низаторите е „цвят на го-
дината“ да се наложи като 
водещо събитие в бранша 
и да даде възможност на 
професионалната гилдия 
да задава тенденции на ло-
кално ниво.

В първото гласуване за 
цвят на годината участва-
ха близо 400 интериорни 
дизайнери, продуктови ме-
ниджъри и специалисти 
по колористика. Вотът се 
проведе на два етапа. В 
първия те трябваше да из-
бират между 5 предложени 
цветови тенденции. Втори-
ят беше директен избор на 

цвят за интериор в специ-
ално подготвено за целта 
приложение.

Според професионали-
стите цветът на 2016-а е 
вдъхновен от водата и мо-
рето, в много култури този 
цвят е смятан за защитен 
талисман, цвят на състра-
данието и изцелението, 
цвят на вярата и истината. 
Тюркоазът е цвят, на кой-
то повечето хора реагират 
позитивно. Еднакво при-
влекателен е и за мъже, и 
за жени, лесно се транспо-
нира както в модата, така и 
в интериора. Комбинира се 
чудесно с всички останали 
цветове от спектъра, тъй 
като има както топли, така 
и студени нюанси. Любим 
е на много хора, защото 

едновременно успокоява и 
зарежда с енергия. Специ-
алистите го препоръчват 
като цвят, който предраз-
полага към разговори, по-
добрява концентрацията и 
създава настроение.

„цветът е средство, а 
този нюанс - средство за 
постигане на дълбочина и 
пространство“, коментира 
относно цвят на годината 
професор Андрей даниел, 
преподавател в Художест-
вената академия. „Тюр-
коазът добавя плисък на 
вълнение на неутралните и 
кафявите тонове, допълва 
перфектно червените и ро-
зовите, създава класически 
морски облик с дълбоки 
сини нюанси и оживява 
всички жълто-зелени“, до-
бави специалистът по цве-
тознание д-р инж. мирос-
лава Петрова.

Колористите посоч-
ват, че цветът може да 
присъства под различна 
форма в декора на дома. 
интериорните дизайнери 
смятат, че е подходящ за 
спалнята и хола, но прак-

тиката показва, че най-
често е предпочитан за 
банята заради морските 
асоциации, които пораж-
да. За кухнята се използва 
по-рядко, но и там стои 
също толкова свежо и ори-
гинално. Посочва се като 
особено подходящ за офи-
си и кабинети.

„оргахим“ Ад е най-
големият производител на 
бои, лакове, смоли и анхи-
дриди в България и една 
от най-големите и най-до-
бре оборудвани химически 
компании в Югоизточна 
Европа. дружеството има 
над 110-годишна исто-
рия в производството на 

специализирани химика-
ли и покрития, с модерни 
инсталации и значител-
ни ресурси, използвани за 
разработването на нови 
продукти. Компанията има 
над 2000 продукта, 500 
служители, 5 фирмени ма-
газина, 7 дистрибутори и 
партньори в цялата страна.

НЮАНСи

За първи път у нас се провежда 
подобен избор на цвят на година-
та. Като най-голям производител 

на бои решихме да направим тази 
нова за България кампания. Едната 
разлика от други големи фирми от 
бранша в случая е, че се фокусира-
ме на локално ниво. другата бе, че 
изборът стана със съдействието на 
гилдията на интериорните дизайне-
ри. Така е и по-обективно, защото 
те ползват продуктите. Повечето 
други големи производители пред-
почитат сами да избират. Ние не 
диктувахме решението, а дадохме 
възможността на други да го взе-
мат.

инициативата за поставянето на 
някакви тенденции и избор на цвят 
на годината ще стане постоянна. По 
този начин търсим обективно да по-
кажем на хората каква е цветовата 
тенденция за предстоящата година.

Нашата асоциация отдавна обмис-
ля идеята. Правим го в България чак 
сега, защото още не бяхме срещнали 
достоен партньор, с който да работим 
по темата. Партньорството с „орга-
хим“ ни помага да реализираме таки-
ва идеи и прави професията ни много 
по-популярна.

Смятам, че инициативата е полезна 
и помага както на производителите, 
така и на клиентите. има много хора, 

които се нуждаят от мода. Те не могат 
лесно да направят избор в какъв цвят 
искат да живеят, а се нуждаят от ин-
формация за актуалните тенденции. 
обикновените хора няма как да знаят 
в детайли по какъв начин да направят 
дома си удобен. Професионалистите 
могат да помогнат не само за разпре-
делението на пространството. Те мо-
гат да съдействат едно обновяване на 
дома да ни излезе по-евтино, защото 
знаят цените на всичко. Професио-
налистът спестява на клиента много 
средства. Не бива да се забравя, че 
интериорът е третата кожа на човека.

„оргахим“ е партньор на асоциа-
цията от лятото. За идеята отдавна си 
говорим с тях и решихме, че е време 
да я реализираме. изборът ще стане 
традиционен и в началото на всяка 
година ще обявяваме „цвят на годи-
ната“. На базата на досегашния си 
опит за 2017 г. ще съставим план за 
действие. Сега го направихме бързо, 
но следващия път можем да започнем 
и по-рано. Хубавото е, че колегите ще 
бъдат подготвени и ще знаят, че ще 
бъде поискано мнението им.

Изборът бе направен 
от дизайнерите Отдавна обмисляхме идеята
Георги Василев - маркетинг мениджър на „Оргахим“: Гена Събева, председател на Асоциацията на интериорните 

дизайнери в България (АИДБ):

„Нептун“ е цветът на 2016 година
Първата подобна класация у нас стана възможна със съдействието на „Оргахим“
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Хотелиери и ресто-
рантьори в Пиринския 
край обединяват усилия 
за създаване на клъстер 
„Туризъм“. В ядрото са 
собственици и ползвате-
ли на обекти в ски курор-
та Банско, но проектът 
предвижда клъстерът да 
има не само общинско, 
но и регионално значе-
ние. Ще се работи за оси-
гуряване на добра бизнес 
среда за развитие и пови-
шаване на конкурентос-
пособността на икономи-
ката. Сред приоритетите 
на бизнес сдружението 
са благоустрояване на 
инфраструктурата, опаз-
ване, подобряване състо-

янието и експониране на 
културно-историческото 
наследство, развитие на 
туристическите атрак-
ции, както и контрол на 
качеството на туристи-
ческата услуга в курорт-
ните ни центрове. Тeзи 
цели ще бъдат постигна-
ти чрез по- добро сътруд-
ничество между община-
та и представителите на 
хотелиерския и ресторан-
тьорски бизнес в района.

Първата стъпка е да се 
изготви анализ на бизнес 
климата в курортите и да 
се проучат възможност-
ите за обособяване на 
клъстер, така че ефектът 
от него да е максимален. 
Това е един от приорите-
тите сред годишните за-
дачи на предприемачите 
за развитие на туризма в 
Пиринския край. Нова-
та регионална структура 
ще се развива паралел-

НА ФоКУС

Подобряване на инфраструктурата, опазване и експониране 
на културно– историческото наследство са сред целите му

Клъстер „Туризъм“ обединява бизнеса в зимните курорти

Съвети в областта на 
туризма ще получава от 
Кувейт SPA столицата на 
Балканите Велинград. 

Това стана ясно при по-
сещение на посланика на 
азиатската държава Якуб 
ал Атиики в курортния 

Велинград развива SPA 
сътрудничество с Кувейт

общинският съвет в 
Смолян прие решение, с 
което иска от държавата 
увеличение на пистите в 
Пампорово с общо 8 км и 
разширение на съществува-
щите трасета за ски алпий-
ски дисциплини. Съветни-
ците одобриха искане до 
министъра на регионално-
то развитие и благоустрой-

ството Лиляна Павлова за 
изменение на действащия 
общ устройствен план на 
курорта. изработването 
на проект за изменение на 
плана на Пампорово е раз-
решено от министерството 
през октомври 2014 г. След 
това е направено предпро-
ектно проучване на състо-
янието на съществуващите 

Цвета ИВАНОВА

В Чупрене бе предста-
вен общият устройствен 
план на туристическа и 
ски зона, която ще бъде 
изградена в планината 
над селото. Той е изра-
ботен от архитект Емил 
Леков, който е автор и 
на плана за ски зоната в 
Банско.

идеята за създаване 
на туристическата зона 
„миджур“ е от 2012 г. 
Тогава тя е записана като 
бъдещ проект в  нова 
стратегия за развитие на 
общината. След това е 
включена и в плана за 
развитие на Видинска 
област през следващите 
години. отчетено е, че 
селото има всички при-
родни дадености да се 
развива като зимен цен-
тър, подобно на намира-
щия се отвъд границата 

- в Сърбия, „Бабин зуб“. 
Вместо в него, скиори от 
Видин и Белоградчик ще 
предпочитат българския 
център „миджур“, смята 
кметът на общината Ва-
ньо Костин. Разстоянието 
до Видин е само 60 км, а 
до Белоградчик - 20.

Бъдещата зона ще се 
разпростира върху площ 
от 710 дка. Планът пред-
вижда изграждане на две 
трасета за две ски писти, 
4 учебни плаца, 2 пло-
щадки, лифтове, малки 
влекчета, ски пътеки. 
Чрез лифт ще се стига 
от селото до зоната и той 
ще обслужва туристи и 
през зимата, и през ля-
тото.

Наличието на учебни 
площадки и ски влекче-
та говори, че зоната е 
предназначена за начина-
ещи скиори и деца. По-
голямата част от зоната 
се намира в алпийската 

част на планината, която 
е пуста - с пасища и ка-
менисти места, и има ес-
тествени наклони. Ще са 
необходими само малки 
просеки за пистите. Това 
улеснява работата по из-
граждането.

В зоната няма да се 
строят големи хотели. 
Легловата база ще бъде 
създадена чрез малки 
хотели и къщи за гос-
ти в Чупрене и съседни-
те села - Репляна, Горни 
Лом, Средогрив, Прото-
попинци. В тях има мно-
го свободни къщи, които 
след малък ремонт могат 
да се превърнат в уютни 
домове за планинарите. 
има и много свободни 
терени, които ще бъдат 
продадени изгодно на же-
лаещи да строят къщи 
и да развиват бизнес в 
района. Селата от цялата 
община са с обновени 
водопроводи и площади. 

Всички пътища са реха-
билитирани и преасфал-
тирани основно. Това е 
станало в края на 2014 
година с финансиране по 
Програмата за развитие 
на селските райони. Това 
означава, че придвижва-
нето от зоната до къщите 
за гости ще става само 
за 20-30 минути. Ремон-
тиран е и пътят до Бело-
градчик.

изготвянето на плана 
е само първата крачка 
към реализиране на про-
екта за туристическа и 
ски зона, обяви кметът 
на общината Ваньо Кос-
тин. Следва изготвяне на 
оценка за въздействие 
върху околната среда, 
както и уреждане на соб-
ствеността на имотите. 
Повечето от тях са дър-
жавна и общинска соб-
ственост, но има и част-
ни. Когато приключим 
процедурата за изграж-
дането на зоната, ще по-
търсим инвеститор. Ще 
я изградим на базата на 
публично-частното парт-
ньорство, посочи Костин.

На средства от Европа 
не можем да се надява-
ме, тъй като ЕС не пред-
вижда финансиране на 
проекти, от които ще по-
стъпват приходи, обясни 
кметът.

изграждането на зона-
та ще създаде нов поми-
нък на планинското насе-
ление и ще се превърне в 
източник на доходи, смя-
та Костин. Според него 
първите съоръжения за 
използване на зоната ще 
бъдат готови през 2020 
година.

Чупрене с устройствен 
план за ски зона

Визуално Велинград и Кувейт (на снимката) нямат много общо, но предстои да си сътруд-
ничат в областта на туризма

Изграждат нови трасета за спускане 
в Пампорово
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но с националната стра-
тегия за туризма, която 
предвижда създаването 
на четири туристически 
клъстера, сред които е и 
клъстер „Ски туризъм“. 
В него влизат изявените 
ски дестинации Банско, 
Смолян, Чепеларе и Бо-
ровец. Този клъстер ще 
се разшири и със зона 
„Витоша“. 

Сред идеите на клъс-
тер „Туризъм“ в Банско 

е да се създаде прило-
жение за мобилни теле-
фони, което ще предста-
влява електронен пъте-
водител на курорта. Вече 
е изготвен общ календар 
на всички спортни и кул-
турни събития, който ще 
бъде преведен на някол-
ко езика. Предстои да се 
въведат и стандарти за 
качество и управление с 
марката „Уникално Бан-
ско“.

НА ФоКУС

Подобряване на инфраструктурата, опазване и експониране 
на културно– историческото наследство са сред целите му

Клъстер „Туризъм“ обединява бизнеса в зимните курорти

Николай АНТОНОВ

Любителите на зим-
ните спортове вече имат 
възможност да посещават 
малката ски писта „Ку-
линото“ в едноименната 
пиринска местност край 
прохода Предел, съобщи-
ха от общинската упра-
ва в Разлог. общата дъл-
жина на пистата е около 
1300 метра. Тя се обслуж-
ва с влек „Помагалски“, 
разполага и с детски влек. 
В момента заради липса-
та на достатъчно сняг е 
отворена детската писта и 
работи малкият ски влек. 

Пътят до пистата и 

паркингът край нея са 
почистени и достъпни. 
Билети могат да бъдат 
закупени от билетния 
център край съоръжени-
ето, което работи всеки 
ден от 9.00 до 16.00 часа. 
Няма промяна в цените 
на билетите от миналия 
сезон, допълват от общи-
на Разлог. За да осигури 
безопасността на жите-
лите и гостите на града и 
района, решили да изжи-
веят приятни мигове на 
ски пистата, община Раз-
лог е сключила договор с 
Планинската спасителна 
служба при БЧК.

Разложката писта  е 
предпочитана от по-нео-

питни скиори и от семей-
ства с деца. Тя предлага 
добри условия за каране 
на ски и сноуборд, а це-
ните я правят достъпна 
за всеки джоб, допълни-
ха нейните стопани от 
общината. За възрастни 
билетът за еднократно 
спускане е 2 лева, едно-

дневната карта струва 12 
лева, полудневната (след 
13.00 часа) е с цена 8 
лева. Учениците и сту-
дентите ползват намале-
ние и за тях еднодневната 
карта е 8 лева, полуднев-
ната - 6 лева. Наемът на 
ски оборудване за един 
ден е 15 лева.

град. По време на госту-
ването си дипломатът се 
срещна с кмета на Ве-
линград д-р Костадин 

Коев. 
SPA курортът е първият 

общински център, кой-
то посланикът посещава 
извън София. Той изрази 
желание да помогне на 
града да се развива като 
туристическа дестинация 
и при следващото си по-
сещение да доведе със 
себе си кмет на град в Ку-
вейт, с който Велинград 
да започне близко сътруд-
ничество. освен високия 
гост, кметът на Велинград 
посрещна и придружава-
щия го мохамед ал Бака-
ри, представител на BBC 
Arabic за Балканския по-
луостров.

Посланикът поднесе на 
д-р Коев сувенирна карта 
и герба на Кувейт и го 
покани да посети неговия 
роден град.

Велинград развива SPA 
сътрудничество с Кувейт

писти и проучване за нови, 
с които може да се направи 
разширение на ски зона-
та. Според анализа, за да 
се спазят изискванията на 
новата наредба за инфор-
мационната обезпеченост 
на ски пистите, както и 
на правилника на между-
народната федерация по 
ски за провеждане на със-

тезания по ски алпийски 
дисциплини, е наложител-
но трасетата да достигнат 
оптималните широчини 
до 30-40 м. Необходимо е 
проектиране и прокарване 
на нови ски писти заради 
недостатъчния им настоящ 
капацитет и големия ин-
терес на скиорите. Пред-
ложените нови трасета са 
разделени в две групи - 
препоръчителни като опти-
мизация на предвидени, но 
не изградени по плана на 
курорта и такива с далечна 
перспектива.

общинските съветници 
искат и подмяна на част от 
съществуващите лифтове с 
нови, както и изграждането 
на нови паркинги, съобра-
зени с капацитета на тури-
стите.

Малката писта „Кулиното“ край Разлог 
започна работа

Визуално Велинград и Кувейт (на снимката) нямат много общо, но предстои да си сътруд-
ничат в областта на туризма

Изграждат нови трасета за спускане 
в Пампорово
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Вписването на могилите в листата на 
световното културно наследство е приоритет

Разговаря 
Илияна КАРАЛАНОВА

- Арх. Стоев, няма 
ли да му е тясно на 
един бивш зам.-минис-
тър в не особено голя-
ма община като Казан-
лък?

- Казанлък е вторият 
по големина необластен 
град в България с насе-
ление над 47 000 души. 
общината е с 20 насе-
лени места и включва 3 
града с над 76 000 жи-
тели. Така че ако трябва 
да цитирам Вазов, ни-
как не е „тясна за мойта 
душа“. има да се върши 
много работа по инвес-
тиционни инициативи на 
гражданите, на бизнеса. 
Казанлък е динамично 
развиваща се община, 
затова работата на глав-
ния архитект не е никак 
малко. Вярно, не може 
да се сравни с ангажи-
ментите на един зам.-
министър, но все пак е 
твърде отговорна и, бих 
казал, огромна по обем. 
Хората смятат, че щом 
бивш зам.-министър е 
станал главен архитект, 
нещо не е наред. Но пре-
ди всичко аз съм архи-
тект - и по образование, 
и по душа. Не намирам 
нищо необичайно във 
факта, че приех това на-
значение.

- Има ли емоция в 
решението Ви?

- Кръвно и емоцио-
нално съм силно свър-
зан с този град, макар че 
не съм роден тук. Роден 

съм в Пловдив, но на 
практика съм трето по-
коление казанлъчанин, 
защото дядо ми, баба 
ми, баща ми - всички са 
живели и са погребани 
тук. Като млад архитект 
започнах професионал-
ната си кариера в Казан-
лък през 1983 г. Работих 
почти 7 години тук като 
проектант. интересното 
е, че кръгът се затваря 
- започнах в този град и 
вероятно кариерата ми 
ще приключи тук. дано 
краят да е успешен! 

- Дано Ви предстоят 
още много предизвика-
телства!

- Предизвикателства 
не липсват, защото по 
отношение на култур-
ното наследство в този 
район има страшно мно-
го задачи. С желание на-
влизам в работата. има 
проблеми, но се надявам 
с помощта на колегите и 
на кмета Галина Стояно-
ва да намерим решение 
на всеки от тях.

- Кои ще бъдат пър-
вите Ви задачи? Имате 
богат администрати-
вен опит на държавно 
ниво, как ще го прило-
жите на местна почва? 

- моите контакти в 
държавнат а  админи -
страция безспорно ще 
ми помогнат, особено 
в областта на терито-
риалното устройство и 
опазването на културно-
то наследство. Но най-
важното задължение на 
главния архитект е да 
подпомага кмета на об-
щината в провеждането 

на политиката по тери-
ториално устройстве-
но планиране. Вече има 
одобрени общи устрой-
ствени планове на Ка-
занлък и на долината на 
тракийските владетели. 
В процедура е и общи-
ят устройствен план на 
цялата община, който 
също в най-скоро време 
ще бъде процедиран и 
одобрен. Това са най-
неотложните ми задачи. 
има и други, свързани с 
наследството, например 
една инициатива на кме-
та на общината Галина 
Стоянова, която взе мно-
го присърце вписването 
на казанлъшките могили 
в листата на световно-

то културно наследство. 
Това е една много важна 
задача, за решаването на 
която също бих могъл да 
помогна.

- Законодателство-
то, свързано с Вашата 
професия, търпи не-
прекъснати промени, 
но води ли това до по-
качествена архитекту-
ра?

- Според мен проме-
ните в ЗУТ няма да ре-
шат проблемите на тери-
ториалното устройство. 
Законът е добре напи-
сан и е достатъчно да 
се спазва, а институци-
ите, които го прилагат, 
да си свършат работата. 
За съжаление това не се 

осъществява. А проме-
ните в много от случаите 
обслужват интересите 
на някоя гилдия или ня-
кое лоби, което няма ни-
какво отношение към 
работата на архитекта. 
Що се отнася до качест-
вената архитектура, тя 
зависи преди всичко от 
творческия потенциал на 
проектанта. Архитекту-
рата е творчество и като 
всички изкуства не може 
да бъде регламентирана 
от нормативни докумен-
ти. 

- Вие сте експерт в 
областта на недвижи-
мото културно наслед-
ство, затова няма как 
да не Ви попитам как-
во трябва да направим, 
за да експонираме и 
опазим архитектурни-
те богатства, с които 
разполага страната ни?

- Най-краткият отго-
вор е: да осигурим фи-
нансиране. Говоря за 
недвижимите култур-
ни ценности, които са 
държавна собственост и 
обикновено са от нацио-
нално или дори световно 
значение. Разковниче-
то тук е в намирането 
на средства за тяхното 
експониране и опазване. 
Свидетел съм, че ми-
нистерството на култу-
рата полага грижи за тях 
в рамките на ограниче-
ния си бюджет. Повечето 
от тези културни цен-
ности обаче са предос-
тавени за управление на 
общините, а техният фи-
нансов ресурс е ограни-
чен, така че резултатът 
не е много добър. Затова 
трябва да се осигуряват 

средства по европейски 
проекти или чрез даре-
ния от страна на бизне-
са. Такива възможности 
има много, но трябва и 
самите стопани да бъ-
дат по-активни в търсе-
нето им. Устойчивото 
развитие, връзката му с 
културния туризъм и с 
недвижимите културни 
ценности е една често 
срещана тема. Но само с 
политическо говорене по 
нея няма да постигнем 
резултат.

С паметниците, които 
са частна собственост и 
представляват огромна 
част от декларираните и 
обявени недвижими кул-
турни ценности, нещата 
стоят още по-зле. Въпре-
ки че ЗУТ и Законът за 
културното наследство 
задължават собствени-
ците да се грижат за тези 
обекти, това се случва 
много рядко. В резултат 
виждаме олющени фаса-
ди и рушащи се сгради. 

Като зам.-министър 
съм ставал свидетел на 
изумителни случаи - 
собственици на сгради 
паметници на културата 
ги оставят да западнат, 
а понякога дори им по-
магат да се рушат, за да 
бъдат отписани от регис-
търа и на тяхно място да 
се появят нови, големи 
обекти. Такива случаи 
има безброй. Проблемът 
е в това, че не се налагат 
строги санкции - такива, 
каквито предвиждат и 
Наказателният кодекс, и 
Законът за културното 
наследство. Те биха по-
действали превантивно 
и възпитателно.

Арх. Георги Стоев, главен архитект на община Казанлък:

Георги Стоев е роден на 15.02.1946 г. Носи 
името на дядо си Георги Стоев, който е бил 
известен църковен певец в казанлъшките хра-
мове. Роден в семейство на юрист и акушерка. 
Израства в София. Баща му е известен столи-
чен адвокат и дипломат от кариерата - Сте-
фан Стоев. Заради професионалните ангажи-
менти на баща си е живял в различни страни 
в Близкия изток, Йордания, Ирак, Китай, 
също и в Полша. Има магистърска степен от 
Висшия инженерно-строителен институт 
(ВИСИ) по специалност „Архитектура“. През 
годините Стоев е заемал длъжностите проек-
тант в Дирекция „Проучване и проектиране“ 
към Националния институт за паметниците 
на културата; директор в Центъра за проуч-
ване и проектиране на недвижими паметници 
на културата и тяхната среда към Минис-
терството на културата. 

До 2010 година Георги Стоев е работил 
като началник-отдел „Недвижимо културно 
наследство“ към Министерството на култу-
рата. От 2010 г. той заема длъжността гла-
вен директор на Главна дирекция „Инспекто-
рат за опазване на културното наследство“.

От 2011 до 2013 г. Георги Стоев е замест-
ник-министър в Министерството на култу-
рата.

Необходими са санкции за собствениците на недвижими ценности, които не полагат грижи за тях

Евтини кредити, с 
които малките общи-
ни да развиват находи-
щата си на минерал-
ни води, планират от 
моСВ, съобщи ресор-
ният министър ивели-
на Василева. Финансо-
вата помощ ще помог-
не на местните власти 
да генерират приходи 
от балнеотуризъм, убе-
дени са от ековедом-
ството.

моСВ и Национал-
ното сдружение на об-
щините в Република 
България (НСоРБ) ще 
разработят съвместно 

схема за финансиране 
на проекти за рехаби-
литация или изграж-
дане на  довеждаща 
инфраструктура към 
минералните извори. 
Една от идеите е да се 
използват приходите 
от концесии за добив 
на минерални води - 
изключителна държав-
на собственост. През 
миналата година те са 
били в размер на 3 675 
061 лв. от тях едва 30 
на сто са постъпили по 
сметките на общините, 
на чиято територия са 
находищата.

до момента екоми-
нистерството е дало за 
стопанисване на мест-

ните власти 66 мине-
рални извора за срок от 
25 години. 

Отпускат евтини кредити за 
балнеотуризъм в малките селища
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Николай АНТОНОВ

областната админи-
страция в Благоевград 
кандидатства с два про-
екта по Програмата за 
трансгранично сътрудни-
чество България - маке-
дония за периода 2014-
2020 г., съобщиха от об-
ластната управа.

двете проектни пред-
ложения  -  „интели -
гентни комунални гра-
дове“ и „Зелени сгради 
за общо зелено бъдеще 
- GREEN“, вече са вне-
сени за одобрение от об-
ластния управител Бисер 
михайлов. 

Приблизителната стой-
ност на първото пред-
ложение, по което об-

ластната администрация 
в Благоевград е водещ 
партньор, е 380 000 евро, 
като финансирането от 
Европейския съюз е на 
100 процента, а продъл-
жителността на проекта 
е 24 месеца. Предвиде-
ните дейности включват 
монтиране на подзем-
ни контейнери за твърди 
отпадъци в пилотните 
общини Благоевград и 
Разлог и създаване на 
уеб базирана електронна 
система за известяване 
на нивото на отпадъци в 
тях. Подземните контей-
нери ще бъдат снабдени 
с повдигащ механизъм, 
така че отпадъците да бъ-
дат събирани. Проектът 
ще създаде възможност 
за бъдещо надграждане 

и създаване на цялост-
на общинска система за 
подземно вградени кон-
тейнери, допълват от об-
ластната управа. инвес-
тиционните строителни 
дейности ще бъдат реа-
лизирани и от македон-
ския партньор по проекта 
в община Кочани.

В то р ото  п р о е кт н о  
предложение - „Зелени 
сгради за общо зелено 
бъдеще - GREEN“, е с 
бюджет 397 678 евро. Во-
дещ партньор е центърът 
за развитие на източен 
планов регион в македо-
ния, а областната адми-
нистрация в Благоевград 
е партньор. очаква се 
в резултат от осъщест-
вяването на проекта да 
бъдат обновени адми-

нистративни сгради на 
областната администра-
ция в Благоевград и на 
община Кочани, а целта 
е подобряване на енер-
гийната им ефективност. 
Проектът предвижда и 

обучение на служители 
от областта и община Ко-
чани за запознаване и 
прилагане на мерки за 
намаляване на последи-
ците от климатичните 
промени, за „зелена“ ин-

фраструктура и „зелен“ 
транспорт. млади хора 
на възраст от 10 до 17 
години също ще участват 
в семинари и еднодневни 
събития, посветени на 
тези проблеми.

Поли ВАСИЛЕВА

Три проекта ще из-
пълни община  Кри -
водол с партньори от 
Сърбия, съобщи кметът 
Петър данчев.Те ще 
бъдат финансирани от 
програмата „интеррег“ - 
трансгранично сътруд-
ничество България - 
Сърбия - 2014-2020.

С първия проект - 
„младежкият спорт - въз-
можности за развитие 
на човешкия капитал в 
трансграничните регио-
ни“, в Криводол и общи-
на Гаджин хан, Сърбия, 

ще бъдат построени две 
спортни зали. Стойност-
та на двата строежа е  
680 867 евро.

Проектът „Разрабо-
тване и популяризира-
не на селски и културни 
туристически продукти, 
уникални за трансгра-
ничния регион и насо-
чени към европейските 
туристи“ Криводол ще 
изпълни чрез изгражда-
не на спортен и турис-
тически център в сръб-
ския град димитров-
град, както и с обект в 
Нишка баня. Стойност-
та на тази разработка е  
195 240 евро.

особено полезен за 
община Криводол е тре-
тият проект, с който ще 
се въведат интегрирани 
системи за управление 
на отпадъците заедно 
с община Ражан, Сър-
бия. Неговата стойност е  
595 701 евро. Българска-
та община ще получи 
нова сметосъбираща ма-
шина и 200 кофи за смет, 
тип „мева“, и 60 контей-
нера, тип „бобър“. Про-
ектът е насочен към опаз-
ване на околната среда 
и ще повиши качеството 
на живота в нашия град, 
каза кметът. освен с при-
добивките, като спорт-

на зала и туристически 
маршрути, проектите са 

ценни за нас и с възмож-
ността да открием и нови 

работни места, допълни 
Петър данчев. 

РЕГиоНи

Лилия ЦВЕТАНОВА

община Велико Тър-
ново работи активно по 
реализацията на проек-
та за видеонаблюдение 
на територията на ста-
рата столица. Вече са 
доставени и монтирани 
36 охранителни камери. 
обхванати са простран-
ствата около входовете и 
изходите на града, най-
натоварените кръсто-
вища (включително и в 
кварталите). Наблюдава-
щи устройства са монти-
рани край знакови сгра-
ди и обекти. доставен е 
необходимият хардуер, 
предстои определяне на 

интернет доставчик за 
изграждането на мрежа-
та и стартиране на виде-
онаблюдението.

Над 120 000 лева е 
вложила община Велико 
Търново през минала-
та година за ремонти и 
изграждане на улично 
осветление. целта на из-
вършените дейности е 
да се обезопасят рискови 
участъци в града. 

Ново осветление има 
вече в промишлената 
зона „дълга лъка“, в зо-
ната на кръговото кръс-
товище и телферния за-
вод. инвестицията само 
в този район на Велико 
Търново е над 48 000 
лева. изцяло осветени 

са ул. „иван Хаджими-
тров“, която минава край 
СоУ „Вела Благоева“ в 
кв. „Бузлуджа“, както и 
пешеходната пътека от 
Южния пътен възел до 
жп гарата. За последната 
зона дарение са направи-
ли две фирми, като чрез 
пет камери се осъщест-
вява и видеонаблюдение. 
Нови стълбове и освети-
телни тела са поставени 
също по път „3-54“ - от 
ул. „опълченска“ до бив-
шия радиозавод, както 
и в частта на бул. „Бъл-
гария“ от Западния пъ-
тен възел до Национал-
ния военен университет. 
През пролетта предстои 
реконструкция на шосе 

„3-54“, което започва от 
отклонението на главния 
път Русе - Велико Тър-
ново и минава покрай 

терените на стария ра-
диозавод. Започнатият 
основен ремонт на ули-
ца „магистрална“ също 

продължава, когато ме-
теорологичните условия 
позволят, уточняват от 
община Велико Търново.

Предвиждат се инвестиции в „зелена“ 
инфраструктура и транспорт

Сградата на областната администрация в Благоевград ще стане енергийно ефективна 
след ремонт

Монтират камери за видеонаблюдение на ключови места в града

В Криводол ще изпълнят 3 проекта с партньори от Сърбия

Благоевград решава комунални и екопроблеми чрез 
Програмата за трансгранично сътрудничество

Велико търноВо
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Въпреки променените 
изисквания на Национал-
ната програма за енергий-
на ефективност, с които се 
допуска участие на сгради 
с под 36 апартамента, при-
оритетно ще се работи по 
санирането на панелния 
сграден фонд. След това 
по сградите с по-малко 
апартаменти, строени по 
неиндустриален способ. 
Това заяви министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството Лиля-
на Павлова по време на 
среща с представители 
на общински и областни 
администрации, на която 
бяха коментирани изис-
кванията за допустимост 
на сгради и мерките за 
енергийна ефективност, 
които ще получат финан-
сиране от оперативна 
програма „Региони в рас-
теж 2014-2020“.

По Националната про-
грама вече са сключени 

споразумения за обно-
вяването на около 2000 
сгради, като в момента 
се работи по 600 от тях, 
съобщи министърът. Най-
много обекти са одобре-
ни в Бургаско - 245. След 
това се нареждат области-
те Благоевград, Хасково, 
София, Пловдив, Стара 
Загора. 

Предстои да се направи 
точен анализ на данните 
от проведените обществе-
ни поръчки и тези, които 
са в ход. Така ще стане 
ясно какъв ресурс е из-
харчен до момента и ще 
се даде по-точна прогно-
за за разходване на сред-
ствата, информира Лиляна 
Павлова. По думите й, до 
момента е ясно, че има 
възможност за намаляване 
на лимитите, които прави-
телството е приело като 
пределни цени за различ-
ните видове дейности по 
Националната програма 

за енергийна ефективност, 
включително за обследва-
не и проектиране. Регио-
налният министър преду-
преди, че ще има по-сери-
озен контрол и строгост 
към общините относно 
реализирането на програ-
мата заради засечени на-
рушения и слабости при 
обявяването на поръчките 
за избор на изпълнители. 
По думите й, забележки-
те са свързани основно с 
конструктивното обслед-
ване на сградите, тъй като 
има опити на общини да 
обявят дейности в тази 
посока, въпреки че изгот-
вените доклади не съдър-

жат подобно изискване.
Павлова  предупре -

ди кметовете, че ще има 
стриктен контрол, и ги 
посъветва да отменят об-
ществените поръчки, кои-
то са изчислени по стари-
те лимити, за да няма на-
рушения. Санкции ще има 
и за тези, които не подават 
регулярно информация за 
напредъка по програмата. 
очакванията ни са тя да 
бъде основна за строител-
ния бранш и общините 
през първото шестмесе-
чие на годината, подчерта 
Павлова. Това значи ин-
вестиции за регионите, 
работни места и активна 

дейност за бизнеса, което 
е мотивация за общини-
те по-бързо да действат с 
обществените поръчки и 
процедурите, призова тя. 
Регионалният министър 
отчете сериозен успех по 
приключилата европейска 
програма „Енергийно об-
новяване на българските 
домове“, финансирана от 
оперативна програма „Ре-
гионално развитие 2007-
2013“. По нея за по-малко 
от година са санирани 156 
сгради от одобрени 293 
в цялата страна. Това е 
грандиозен успех, имайки 
предвид, че буквално на-
ваксвахме програмата от 

нулата, защото предишно-
то правителство я замрази 
за 2 години, напомни Пав-
лова. Резултатите сочат, че 
в тях вече се отчита спес-
тяване на енергия между 
40 и 50%, което говори 
за ползите от програма, 
паралелно с променения 
градски облик и среда. 
министърът информира, 
че на заседание на мС 
ще бъде взето решение 
останалите незавършени 
по програмата 137 сгради 
да бъдат прехвърлени за 
изпълнение по Национал-
ната програма за енер-
гийна ефективност през 
общините. 

До момента са сключени споразумения за около 
2000 обекта в цялата страна

Лилия ЛОЗАНОВА

Вторият блок във Ве-
лико Търново, който бе 
саниран по програмите за 
енергийна ефективност, 
бе открит официално от 
кмета даниел Панов и ми-
нистъра на регионалното 
развитие Лиляна Павлова. 
Въпреки минусовите тем-
ператури, церемонията бе 
уважена още от минис-
търа на околната среда и 
водите ивелина Василева, 
заместник-председателя 
на парламента димитър 
Главчев, евродепутата Ева 
Паунова и областния уп-
равител проф. Пенчо Пе-
чев. обновената сграда 
се намира на ул. „Венета 
Ботева“ №1 и се състои от 

18 апартамента. Собстве-
ниците подали документи 
още през 2012 г., когато е 
била в сила Национална-
та програма за енергий-
на ефективност. Тогава 
безвъзмездното финан-
сиране покриваше 50% 
от ремонтните дейности. 
С отварянето на мерките 
по оперативна програ-
ма „Регионално развитие 
2007-2013“ жилищната 
сграда е включена в тях, 
а финансовото самоучас-
тие на собствениците е 
покрито с европейски 
средства. масивната 6-ет-
ажната сграда е строена 
през 1987 г. По време на 
ремонта е подменена до-
грамата, направена е то-
плоизолация на външните 
стени, на покрива и на 

част от пода. Външните 
ограждащи стени са из-
градени от фасадни сто-
манобетонови панели.

Лиляна Павлова изрази 
надежда, че собственици-
те ще усетят ползите от 
санирането, а съседите им 
ще имат повече стимул и 
желание да се включат в 
програмата. При всички 
сгради, които санирах-
ме, виждаме спестяване и 
намаляване на разходите 
за отопление. Хората, ко-
ито живеят в тях, плащат 
от 40 до 60 процента по-
ниски сметки за отопле-
ние, посочи министърът. 
Тя припомни, че в цялата 
страна са финансирани 
общо 158 сгради, 4 от ко-
ито са в старопрестол-
ния град. По думите й, 43 

млн. лв. е бюджетът на 
община Велико Търново 
за новия програмен пери-
од по оП „Региони в рас-
теж“. Павлова посочи, че 

местната администрация 
сама ще определи про-
ектите за региона, които 
смята за най-важни. има 
осигурени средства и за 

ремонт на професионал-
ните и държавните гимна-
зии, които са на територи-
ята на града, посочи още 
регионалният министър.

Откриха втори обновен блок във Велико Търново

община Благоевград 
обяви обществена по-
ръчка за надзор при из-
пълнение на строител-
но-монтажни и ремонт-
ни работи по Национал-
ната програма за енер-
гийна ефективност на 
многофамилни жилищ-
ни сгради. обособените 

позиции са четири, като 
в тях са включени по 
няколко блока в различ-
ни райони на града.

максималният фи-
нансов ресурс за из-
вършване на услугата, 
предмет на настоящата 
обществена поръчка, 
не може да надвишава 

сумата от 761 597,60 
лв. За първата обособе-
на позиция са заделени 
176 415,89 лв., за вто-
рата - 150 285,64 лв., 
за третата - 217 905,65 
лв . ,  за  четвъртата  -  
216 990,42 лв. Крите-
рият за оценка в насто-
ящата поръчка е „най-

ниска цена“. оферти за 
участие се подават в де-
ловодството на община 
Благоевград в срок до 
17:30 ч. на 7 март тази 
година. Предложенията 
ще бъдат отворени на 8 
март от 10.00 ч. в зала 
101 в сградата на кмет-
ството. 

Министър Лиляна Павлова: 

Първият саниран блок у нас, завършен в края на август 
2015 г., бе именно в Благоевград

Търсят фирма за надзор на 
санирането в Благоевград

Националната програма за енергийна ефективност ще e 
основна за строителния бранш
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2100 пътни знака и 
33,8 километра предпаз-
ни мантинели за най-
малко 1,5 млн. лв. са от-
краднати и повредени 
от вандали по републи-
канските шосета през 
изтеклата година. Това 
сочат данни на Агенция 
„Пътна инфраструкту-
ра“ (АПи). цената на 
знаците е от 154,40 лв./
кв. м до 465,87 лв./кв. м, 
а на мантинелите тръгва 
от 47,22 лв./м и стига до 
273,90 лв./м.

металните табели и 
пътните огради стават 
честа жертва на крадци-

те, които после ги пре-
дават в пунктовете за 
скрап, посочиха от АПи.

„Най-скъпите манти-
нели бяха откраднати от 
мост близо до Бобошево 
на шосе, водещо към ав-
томагистрала „Струма“, 
обясни шефът на пътна-
та агенция инж. Лазар 
Лазаров. Според него 
посегателствата върху 
този тип съоръжения 
стават основно по тра-
сета, през които минават 
по-малко автомобили.

„Режат ги с флексо-
ве, оксижени, товарят и 
ги предават за вторични 

суровини. А уж на пун-
ктовете е забранено да 
ги приемат. Най-много се 

краде в района около Бо-
тевград и по стария пър-
вокласен път през Вити-

ня“, каза още Лазаров.
По  думите  му,  от 

края на миналата годи-

на всички мантинели по 
Ам „Тракия“ са застра-
ховани.

С 20 дни е удължен 
срокът за подаване на 
оферти в търга за про-
ектиране и строителство 
на железопътен участък 
София - Елин Пелин. Той 
е част от проекта „модер-
низация на железопътна 
линия София - Пловдив: 
железопътни участъци 
София - Елин Пелин и 
Елин Пелин - Септем-
ври“. Предложенията ще 
се приемат до 25 февру-
ари, а офертите ще бъдат 

отворени на следващия 
ден. Стойността на про-
екта е 125 243 734 лв., а 
срокът за изпълнение - 48 
месеца.

Заданието включва из-
готвяне на технически 
проект, ПУП, провежда-
не на отчуждителни про-
цедури, подготвителни 
и строително-монтажни 
дейности. Споразумени-
ята за безвъзмездно фи-
нансиране на одобрените 
при първата покана пред-

ложения по механизма 
за свързана Европа бяха 
подписани в края на 2015 
г. два от трите проекта за 
България са железопътни. 

междувременно стана 
ясно, че заради нацио-
нални приоритети НКЖи 
не е кандидатствала за 
финансиране по „Свърза-
на Европа“ с жп участъка 
„Видин - медковец“. Спо-
ред анализите на железо-
пътната компания, това 
трасе е по-малко перспек-

тивно и ако няма доста-
тъчно товари, то ще бъде 
забравено. Участъкът е 
включен в приоритетния 
коридор 22 за ЕС, който 
трябва да свърже Атина и 

Будапеща през България 
и Румъния. По проекта се 
предвижда да се изгради 
скоростна жп отсечка, ко-
ято през територията на 
България ще преминава 

от Кулата през София до 
Видин и дунав мост - 2. 
досега за проучванията 
по линията „Видин - мед-
ковец“ са инвестирани 
около 10 млн. евро.

България и Румъния 
ще търсят финансиране 
от еврофондовете за из-
граждане на още един 
мост над дунав при град 
Русе. В момента се водят 
преговори между две-
те страни и се обсъждат 
варианти новото съоръ-
жение да бъде малко по-
нагоре по реката. То ще 
бъде с магистрален габа-
рит на шосето и по него 
ще се движат само авто-
мобили. дунав мост-1 е 
строен през петдесетте 
години на миналия век 
и единственото му дву-
посочно платно вече не 
може да поеме нормално 

целия трафик в тази част 
на реката. от бъдещото 
съоръжение ще тръгва 
нова автомагистрала за 
Велико Търново, чие-
то проектиране вече е 
в ход. Аутобанът ще се 
изгражда най-напред в 
участъците, които са най-
натоварени и създават 
проблеми за трафика. Та-
кава е отсечката от пътя 
Русе-Свиленград при мо-
ста до гр. Бяла. Почти 
по същия начин стоят 
нещата и със спрягания 
от години скоростен че-
тирилентов път от дунав 
мост-2 при Видин до ав-
томагистрала „Хемус“ в 

района на Ботевград. от 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПи) ин-
формираха, че проектът 
за изграждане на отсеч-
ката между мездра и Бо-
тевград вече е готов. Съ-
щото важи и за участъка 
от Видин до 4-лентовия 
обход на монтана, който 
беше пуснат наскоро. от 
него ще тръгва нова авто-
магистрала към Велико 
Търново. Заради еколо-
гични оценки има заба-
вяне на проектирането 
на отсечката от монтана 
до Враца. Предвижда се 
най-напред да започне 
строителството на обхода 

на димово. целта е ос-
новният трафик да влезе 
по Е-79, а не да върви по 

третокласните пътища. 
Срокът за завършване 
на техническия проект е 

краят на януари, след ко-
ето започват оценките на 
имотите по трасето.

иНФРАСТРУКТУРА

Откраднаха пътни знаци и мантинели за 1,5 млн. лева 

Търсят средства за строежа на още един мост над Дунав

В края на февруари отварят офертите за 
жп трасето София - Елин Пелин
Изграждането му ще се финансира 
по Механизма за свързана Европа
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Чужди компании са 
проявили интерес към 
инвестиции в индус-
триални зони в Северо-
западна България. Това 
заяви министърът на 
икономиката Божидар 
Лукарски на среща с 
бизнеса в монтана. 

Немска фирма, рабо-
теща в сферата на ме-
сопреработвателната 
промишленост, плани-
ра да инвестира в сво-
бодна зона Видин. има 
и преговори с няколко 
производители на авто-

мобили, най-известният 
сред които е „Ауди“. 
Германците се интере-
суват от изграждане на 
производствени мощ-
ности за компоненти и 
резервни части за коли 
- не само леки, но и 
тежкотоварни, каза още 
Лукарски.

По думите му, в се-
гашния си вид Зако-
нът за насърчаване на 
инвестициите, както и 
Законът за публично-
частните партньорства 
не отговарят на интере-

сите на инвестицион-
ния процес в Североза-
падна България. Зато-
ва министерството на 
икономиката подготвя 
проект за изменение на 
тези нормативни доку-
менти.

Предложението за 
намаляване на корпо-
ративния данък за фир-
мите в Северозападна 
България също може 
да бъде подкрепено от 
парламентарните гру-
пи, смята министърът 
на икономиката.

Обмислят намаляване на корпоративния 
данък за фирмите в региона

Над 1500 нови работни 
места се очаква да бъдат 
открити в „Тракия иконо-
мическа зона“ през 2016 
г. В индустриалния район 
край Пловдив ще стар-
тират проекти на обща 
стойност около 50 млн. 
евро. Това съобщи инж. 
Пламен Панчев, предсе-
дател на „Къстер Тракия 
икономическа зона“.

Според инвеститори, 
зоната е подходяща за 
изграждане на производ-
ствени мощности, защо-
то комбинира важни фак-
тори: намира се близо до 

магистралата, има лети-
ще, гарантиран достъп до 
електричество, а управа-
та й е осигурила подкре-
пата на местната власт 
за стартиране на нови 
проекти. Близостта до 
Техническия университет 
пък „захранва“ инвести-
торите с необходимите 
квалифицирани кадри. 

до няколко дни бъл-
гарската компания „Би-
офреш“ очаква Акт 16 за 
модерната си база в зона 
„марица“. Предприяти-
ето включва производ-
ство на козметика от ро-

зово масло, роботизиран 
склад и офис помещения. 
досега компанията е вло-
жила над 5 милиона евро 
и продължава да инвес-
тира, посочи инж. Пан-
чев.

През март започва 
строителство на сорти-
ровъчен завод за употре-
бяван текстил, в който ще 
бъдат инвестирани около 
2,5 млн. евро. Предвиде-
но е и изграждането на 
преработвателни пред-
приятия за сокове и кон-
серви за над 5 млн. евро, 
каза още инж. Панчев.

Т у р и с т и ч е с к и я т 
бранш очаква 2016 го-
дина да е по-спокойна 
по отношение на биз-
неса и туристите, които 
ще посещават България. 
Необходимо е обаче 
страната ни да подобри 
присъствието си на евро-
пейските пазари, смята 
председателят на Бъл-
гарската асоциация на 
туроператорите Светла 
Атанасова. Според нея, 
трябва да се увеличат и 
полетите между Русия и 
България. Надяваме се, 
че като цяло ситуацията 
на чуждите пазари ще се 

подобри. оптимисти сме 
относно предстоящия 
сезон - както зимния, 
така и летния, каза Ата-
насова. Според нея оба-
че трябва да се помисли 
още в посока подобря-
ване на транспортната 
достъпност на България, 
тъй като 80% от тури-
стите идват със самолет. 

от Българската хоте-
лиерска и ресторантьор-
ска асоциация са опти-
мисти, че ще се намерят 
повече средства за външ-
на и вътрешна реклама. 
Нужно е да се увеличат 
нискотарифните поле-

ти и страната ни да има 
позитивно послание към 
света, смята председа-
телят на Българската 
хотелиерска и ресторан-
тьорска асоциация Бла-
гой Рагин. По думите 
му, зимният туризъм ще 
отчете много добри ре-
зултати, тъй като и трите 
курорта имат прекрасни 
възможности за това. По 
отношение на летния ту-
ризъм Рагин заяви, че 
има ръст в летните за-
писвания. Като проблем 
обаче той изтъкна липса-
та на достатъчно подгот-
вени кадри.

Откриват 1500 нови работни места край Пловдив

Туроператорите очакват добри 
резултати от зимния сезон

Близо 45 млн. лв. ще 
бъдат отпуснати за из-
граждане на центрове 
за ремонт на битови 
електроуреди. Средства-
та са от общия бюджет 
на оперативна програ-
ма „околна среда 2014-
2020“, който е в размер 
на 563 млн. лв. идеята 
е старите домакински 
уреди и техника да вля-
зат повторно в употре-
ба, а не да се превър-
нат в отпадъци, които 
замърсяват околната 
среда. С парите от ЕС 
ще може да се финан-
сират и дейности, свър-

зани с ремонт на печки, 
хладилници и т.н. Една 
от целите на мярката по 
оП „околна среда“ е 
да се улесни достъпът 
на гражданите до цен-
тровете за подготовка 
за повторна употреба. 
В резултат хората по-
често ще избират да по-
правят повредените уре-
ди, вместо да купуват 
нови. За финансиране по 
програмата ще могат да 
кандидатстват общини-
те и бизнесът, посочват 
от министерството на 
околната среда и водите. 
от там подчертават, че 

средства ще се дават за 
поправка на стари уре-
ди, а не за гаранционно 
обслужване на нови. Бе-
нефициентите по про-
цедурата сами ще тряб-
ва да намерят терените, 
върху които ще изградят 
новите центрове, както и 
да уредят собствеността 
върху земята. За експло-
атацията на центровете 
за ремонт ще се издава 
документ съгласно зако-
нодателството по упра-
вление на отпадъците. 
Така ще се гарантира 
качеството на услуга, 
която ще предлагат.

Изграждат центрове за ремонт 
на електроуреди с пари от Европа

Чужди компании с интерес към Северозапада

И у нас ще заработи подобен автомобилен завод, ако плановете на немците 
се осъществят
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министерството на 
транспорта подготвя 
списък на жп гарите в 
страната, които са него-
ва собственост. целта е 
да се прецизира кои от 
тях вече не изпълняват 
функции и могат да ста-
нат източник на строи-
телни материали. Повод 
за кампанията е идеята 
на директора на Наци-
оналния исторически 
музей проф. Божидар 
димитров реставраци-
ята на Голямата бази-
лика в Плиска, която в 

момента се извършва, 
да е с въпросните гаро-
ви материали. оказва 
се, че тази идея не е чак 
толкова екстравагантна. 
Причината за това е, че 
камъните, вградени в по-
стройките на редица жп 
гари, са взети от ори-
гиналните крепостни и 
дворцови стени на ста-
рата българска столица 
по нареждане на мидхат 
паша в периода 1866-
1870 г. С тях са построе-
ни гаровите съоръжения 
по първата жп линия у 

нас, която е била и част 
от маршрута на прочу-
тия „ориент експрес“.

министерството на 
транспорта смята да 
дари на Ним няколко 
жп гари, складове и во-
донапорни кули, които 
да бъдат разрушени, и 
с камъните им да бъде 
възстановена Голямата 
базилика в Плиска, чи-
ято реставрация е в ход, 
потвърдиха от транс-
портното ведомство. В 
публичното простран-
ство веднага се появиха 
и критики за това. Аргу-
ментът - няма смисъл да 
се рушат гарите, които 
поради историческото 
си значение биха могли 
да се запазят, реставри-
рат и използват като ту-
ристическа атракция или 
да имат друга функция. 
Според проф. димитров 
набелязаните от БдЖ и 
НКЖи гари не са обя-
вявани за паметник на 

културата. За тях няма 
становище от НиНКН, 
чиято комисия определя 
дали даден обект ще е 
паметник на културата 
от местно, национал-
но и световно значение 
„Паметник на културата 

трябва да е хубава сграда 
с архитектура, а това, 
което се предоставя от 
транспортното минис-
терство, е фабрична ар-
хитектура. може ли во-
донапорна кула или жп 
гара да е паметник на 

културата?, коментира 
проф. Божидар дими-
тров.

Според него на ход са 
археолозите - при спор 
те били компетентни да 
се произнесат кой камък 
откъде е.

Лилия ЛОЗАНОВА

Приключва основният 
ремонт на сградата на 
железопътната спирка 
„Трапезица“ във Велико 
Търново, която е с кра-
сива архитектура и се 
намира в подножието 
на историческия хълм. 
Реконструкцията стана 
факт след настояване и 
многократни разговори 
между кмета на староп-
рестолния град даниел 
Панов с представители 
на министерствата на 
транспорта и туризма, 
съобщиха от община-
та. Процедурата бе про-
ведена от Национална 
компания „Железопът-
на инфраструктура“, а 
избраният изпълнител 
трябваше да възстанови 
облика на жп гара „Тра-
пезица“ от преди 108 
години. 

освен основна рекон-
струкция на фасадата, 
покрива и вътрешността 
на сградата, дейностите 
включват също оформя-
не на тротоарно прос-
транство, озеленяване 
и ново изграждане на 
перона. Възстановяват 
се електрификацията и 
водоподаването, монти-

ра се и осветление.
Железопътната спирка 

има своето важно място 
в историята на България. 
На 22 септември 1908 
г. там слиза цар Фер-
динанд. Пешком той се 
отправя до храма „Свети 
Четиридесет мъченици“, 
където прочита декла-
рацията, с която обявява 
българската независи-
мост.

даниел Панов продъл-
жава да води разговори 
с отговорните институ-
ции за прехвърляне на 
собствеността на гара 
„Трапезица“ на общи-
на Велико Търново с 
цел създаването на нов 
музей и обогатяване на 
туристическия продукт. 
Кметът на старопрестол-
ния град има уверение, 
че това ще стане факт, 
а железопътната спирка 
ще бъде действаща и със 
статут на паметник на 
културата. В момента на 
нея спират пътнически-
те влакове по посока Г. 
оряховица и обратно по 
задбалканската линия.

историческата сграда 
се намира непосредстве-
но под крепостта Тра-
пезица, която е обект на 
социализация и частична 
реставрация по проект, 

който се финансира с 
близо 3 млн. лв. от азер-
байджанската фондация 
„Гайдар Алиев“. Непо-

средствено до гарата е 
изградена първата стан-
ция на фуникуляра, кой-
то ще осигурява достъпа 

на туристи до среднове-
ковната крепост. цялото 
пространство около две-
те сгради ще бъде обла-

городено, подходите ще 
бъдат асфалтирани, ще 
бъдат оформени паркинг 
и тротоари. 

ПРоЕКТи

Ремонтираха 108-годишната 
жп гара „Трапезица“

Рушат съоръжения по линията на „Ориент експрес“, 
с камъните реставрират Плиска

Цар Фердинанд слиза на перона й, за да обяви независимостта на България

контрапУнкт

Гарата в Хитрино е сред определените за разрушаване заради каменните си 
основи
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Ако минималистични-
ят стил в интериора ви 
се струва краен, но съ-
щевременно се задъхвате 
от традиционно мебели-
рани жилища и офиси, 
на помощ идват смелите 
решения. Техен прицел 
са стените. освен игра 
с цветовете дизайнери-
те все по-често експе-
риментират върху тях с 
личните откровения на 
обитателите на съответ-
ното жизнено простран-
ство. Така площите от 
пода до тавана разголват 
вкусове, емоции, глед-
ни точки. декорирани по 
смел начин, стените „раз-
казват“ нещо преживяно 
или бленувано. Те стават 
споделени пространства. 
могат да отвеждат в да-
лечни светове или пък на 
срещи с непознат.

Акцентирайки на един 
основен детайл на стена-
та, помещението със си-
гурност придобива уни-
кален облик. Всеки сам 
избира дали да приложи 
този дизайнерски трик в 
хола, спалнята или антре-

то. освен ефекта „уау“, 
който ще получавате при 
всяко влизане на нов гост 
в дома или офиса, със си-
гурност печелите и това, 
че поне една стена в дома 
или офиса няма да е за-
крита с мебели. Позитив-
ното пък в това е, че ще 
ревизирате обзавеждане-
то и ще запази само най-

необходимото и функци-
оналното от него. други-
ят плюс е повече въздух, 
открито пространство и 
свободно придвижване 
в помещението, в което 
сте избрали да сложите 
„автограф“.

Въображението е най-
верният съюзник в реше-
нието какъв да е сюжетът 

на стената. А само лич-
ното търпение определя 
колко дълго снимката, 
картината или послание-
то да останат върху нея. 
С минимални усилия и 
буквално за часове може 
да върнете традиционния 
едноцветен релеф и стан-
дартната визия на поме-
щението. 

иНТЕРиоР

Стени с личен автограф
Снимки, послания и рисунки до тавана са едновременно провокация и бягство от излишни мебели

Споделени пространства
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църква във формата 
на елегантна дамска 
обувка построиха в 
един от парковете на 
тайванския град Бу-
дай. Нестандартната 
сграда е конструирана 
от 320 стъклени пане-
ли в син цвят. Храмът 
е висок 17 метра и е 
построен за година и 
половина. Все още не 
е ясно дали местно-
то население възпри-
ема на сто процента 
авангардното архите-
ктурно решение, но е 
сигурно, че необичай-
ното съоръжение вече 
се превърна в една от 
забележителностите за 
туристите. инициати-
вата за създаването му 
е на местната админи-
страция.

Авторите на проек-

та са се вдъхновили 
не само от приказката 
за Пепеляшка, но и 
от една тъжна стара 
китайска история. Тя 
разказва за съдбата на 
бедното момиче Вонг, 
което не успяло да се 
омъжи заради тежко 
заболяване на крака-
та. Въпреки че сват-
бата била планирана, 
тя не се осъществила 
и девойката прекара-
ла остатъка от живо-
та си в местен храм. 
Провокирани от тази 
история, архитектите 
решили да проектират 
зданието именно по 
този начин, като целта 
им била да изострят 
вниманието на обще-
ството към сериозната 
болест, която засяга 
крайниците. 

Неделни служби в 
новата църква няма да 
има. Тя ще бъде пред-
назначена предимно 
за провеждането на 
сватбени церемонии. В 
романтична обстанов-
ка влюбените двойки 
ще могат да се разхо-
дят и да си направят 
незабравима фотосе-
сия, както и снимки 
за спомен с гостите. 
В специална зона пък 
ще бъде  оформена 
сладкарница, където 
ще се предлагат най-
различни изкушения. 
Планира се в сградата 
да бъде експонирана и 
художествена изложба.

Х р а м ъ т  щ е  бъ д е 
официално открит на 
8 февруари, когато е 
китайската Нова го-
дина.

Храм във формата на обувка 
отваря врати в Тайван
Нестандартната сграда ще бъде осветена 
в навечерието на китайската Нова година
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Пловдив, ул. “11 август”  № 5 
рекламен офис: 032/634 655, www.katrafm.com

Седмичен хороскоп за периода 1-7 февруари

В началото на февру-
ари кипите от енергия 
и желание за действие. 
На ентусиазма ви би 
завидял дори управител 
на етажната собстве-
ност, събрал документи 
за саниране на панелка 
с над 36 апартамента. 
Само че за разлика от 
безплатната дограма, 
вашите проекти са скъ-

поструващи начинания, 
които трябва добре да 
обмислите. Колкото и 
новаторски да са идеи-
те ви, в тях има много 
„за“ и „против“, които 
трябва да претеглите, 
осланяйки се на вроде-
ната си интуиция. Ня-
мате гаранции за успех, 
но шансът е на ваша 
страна. 

Като в кампания 
за саниране

откритите  с блъ -
съци не са силната 
ви страна. обичате 
всичко да обмисля-
те, претегляте, пре-
цизирате... Началото 
на февруари обаче е 
време да  покажете 
сила на характера, и 
то по най-директния 
начин. Конфликтните 
моменти не бива да ви 

притесняват, защото в 
спора се ражда исти-
ната. Периодът е си-
лен за нови бизнес на-
чинания, в които вие 
ще бъдете активната 
страна. Вслушвайте 
се в предупреждения-
та на партньори и ко-
леги, когато трябва да 
избегнете подводни 
камъни по пътя си.

Покажете 
характер

Статусът  ви тази 
седмица определено 
е звезден. и това не е 
защото карате луксозен 
автомобил, пътувате 
през седмица в чуж-
бина, а на масата ви 
често присъстват из-
вестни личности. Вие 
сте ВиП, защото сте си 
го заработили с много 
пот на челото. и през 

февруари работа няма 
да ви липсва. Това е 
най-доброто,  което 
може да ви се случи, 
тъй като в офиса, сред 
визитки, телефона и 
папки с документи, 
вие сте в стихията си. 
Ще ви ухажват важни 
делови партньори, а 
сделките ще вървят 
като по вода. 

ВИП статус

Подхождате с еднак-
ва доза ентусиазъм, без 
значение дали стро-
ите магистрали, или 
асфалтирате квартал-
ната улица. Вашата ог-
ромна енергия обаче 
е достойна за големи 
проекти и нищо чуд-
но да задминете 300-
те километра, с които 
Бойковото правител-

ство толкова се гордее. 
Единственото условие 
е да балансирате не-
укротимия си темпе-
рамент, да потиснете 
страстите и да се отда-
дете на чист професи-
онализъм. Ще постиг-
нете целите си докрай, 
ако се въздържате от 
поемане на чужди от-
говорности.

Във водовъртежа на 
събитията най-много 
ще пострадат вашите 
подчинени. огненият 
ви темперамент, съ-
четан с желание да 
сложите ред в хаоса, 
може да доведат до 
неочаквани съкраще-
ния в службата. от-
стоявайте позиции-
те си смело, тепърва 

ще се открива поле 
за новите ви идеи и 
ще намирате съмиш-
леници. много врати 
се отварят пред вас, 
затова бъдете честни, 
не правете компро-
миси и игнорирайте 
недоброжелателите. 
определено няма да 
сте в редиците на гу-
бещите. 

Подчинените 
го отнасят

Колкото и да сте се 
затъжили за офиса след 
титаничните празни-
ци през декември и 
януари, тази седмица 
работата няма да бъде 
естественото ви със-
тояние. освен ако лю-
бимият ви литерату-
рен герой не се казва 
дон Кихот, а борбата с 
вятърни мелници не е 

търсен ефект, по-добре 
се откажете от опити-
те да градите карие-
ра именно сега. има 
къде-къде по-забавни 
начини да прекараш 
началото на февруари 
от неравната борба с 
камари документи и 
отегчението от без-
крайни оперативки.  
Ние ли да ви учим?

Дон Кихот, 
но не съвсем

Работата не е заек, 
че да избяга, е казал 
народът  и  сякаш е 
имал предвид точно 
зодия Водолей. Тази 
седмица не е препоръ-
чително да се прето-
варвате. Примирете се, 
че има и такива дни, 
в които да успокоите 
топката и да подредите 
мислите си. Необходи-

мо е да преразгледате 
плановете си с оглед 
на нова информация 
или промяна в обсто-
ятелствата. Подкрепа 
от страна на влиятел-
ни партньори може да 
подейства стимулира-
що на бизнеса ви през 
следващата седмица. 
Засега само чертайте 
стратегии.

Работата
не е заек

имали сте и по-до-
бри времена, но не сте 
от тези, които ще сед-
нат да се тръшкат при 
първия изпречил се на 
пътя им проблем. Сега е 
моментът да поставите 
стабилна основа, върху 
която ще градите бъде-
щите си успехи. В нача-
лото на февруари имате 
близки срещи от третия 

вид с бюрокрацията и 
бумащината, но вроде-
ната ви смиреност ще 
ви помогне да се пре-
борите с тях, при това с 
мирни средства. Ако все 
пак някой злоупотреби с 
пословичното ви търпе-
ние, спрете да се прави-
те на майка Тереза и го 
поставете там, където 
му е мястото.

Близки срещи 
с бюрокрацията

Чувствате се така, 
сякаш всичко се из-
плъзва от ръцете ви, 
но не се поддавайте на 
депресията. изпитан 
лек в борбата с лошите 
мисли е работата - фи-
зическа и интелектуал-
на. Активността гаран-
тира здрав дух в здраво 
тяло, пък и нищо чудно 
да ви осигури така же-

лания финансов прос-
перитет. Когато в сре-
дата на месеца нещата 
потръгнат, настроени-
ето ви така ще се по-
добри, че дори нови-
те такси за винетките 
няма да повлияят на 
позитивната ви нагласа 
към света. Та нали и 
европейските пътища 
струват пари...

С труд всичко 
се постига

Ако парите не ви 
правят щастливи, зна-
чи не ги харчите пра-
вилно, сочи изследва-
не на учени от Колум-
бийския университет. 
Колкото и да не ви се 
вярва, Стрелци, широ-
ките пръсти през тази 
седмица са правилната 
стратегия. инвестира-
ното в началото на фев-

руари ще се възвърне 
трикратно, а прояве-
ната щедрост към под-
чинените ще доведе до 
невероятни резултати в 
службата. Не пестете и 
от бюджета за реклама 
- ако го разпредели-
те правилно сега, цяла 
година ще ви засипват 
поръчки от нови и ста-
ри клиенти.

„Да“ на 
широките пръсти

Гарантирам ви, че 
п р е з  т а з и  с ед м и ц а 
няма да изтеглите къ-
сата клечка. Забележи-
телен период, наситен 
с незабравими събития 
и силни моменти. Една 
от точките, по които 
ще бъдете напред с ма-
териала, е трудовото 
възнаграждение.  То 
тръгва рязко нагоре от 

началото на февруари, 
за да достигне прият-
ни размери в края на 
годината. Почти си-
гурно е, че ще бъде 
гарнирано с напълно 
заслужено издигане в 
служебната йерархия. 
оттам нататък всичко 
е във ваши ръце - как-
то печеленето, така и 
харченето.

Заплатата 
тръгва нагоре

Успехът, който ви оч-
аква през следващите 
седмици, пък и през 
цялата 2016 година, си 
има цена. Но всяка се-
кунда от напрегнати-
те дни и безсънните 
нощи, които ще ви съ-
пътстват по пътя към 
сполуката, ще си за-
служава. В началото на 
февруари повече къс-

мет очаква тези, които 
се занимават със собст-
вен бизнес. дамската 
част е в стихията си. 
Силният пол също се 
домогва до финансови 
придобивки, но малко 
по-бавно и с повече 
препятствия. мислете 
в дългосрочен план и 
не се плашете от ри-
скове.

Успехът си има 
цена

БЛИЗНАЦИТЕЛЕЦ

До последна 
капка асфалт

ОВЕН

РАК ЛЪВ ДЕВА

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ

КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
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