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Туристическият бранш чака 
силен летен сезон

интервю На стр. 6 каб На стр. 8-9

Очаквате ли повече поръчки 
през новия програмен период?

Подробности на стр. 4-5

www.bosstore.bg

на фокус На стр. 12-13

Спасяват БДЖ с пари от 
концесията на Летище 

София
Най-важното е 
да сме едно цяло, 
не да оставяме 
всеки да се 
спасява сам

Арх. Борислав Игнатов, председател 
на КАБ:
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Катя ТОДОРОВА

Горивните инсталации 
в отоплителните систе-
ми на девет общински 
сгради в София ще бъдат 
подменени със средства 
по програма „Енергийна 
ефективност и възобно-
вяема енергия“, съобщи-
ха от Министерството на 
енергетиката.

Процедурата, по която 
се финансират мерки в 
104 сгради в страната, е 
на обща стойност 10,440 
млн. евро. В рамките на 

проекта в София ще бъ-
дат подменени горивни-
те инсталации на учи-
лища, детски градини, 
ясли и детска кухня в ра-
йони без централно то-
плоснабдяване. Вместо с 
промишлен газьол, те ще 
се отопляват с дървесна 
биомаса, добита от сани-
тарната сеч в парковете, 
градинките и улиците в 
столицата.

Анализ на общината, 
направен през миналата 
година, е показал, че по 
този начин могат да се 
отопляват около 200 об-

щински сгради. Един от 
основните критерии за 
избора им е в тях да бъ-
дат изпълнени мерки за 
енергийна ефективност 
като подмяна на дограма 
и топлоизолации.

Изчисленията показ-
ват, че с реализацията на 
проекта ще бъдат спестя-
вани годишно по 371,9 т 
емисии въглероден дву-
окис и близо 143 000 лв. 
В момента Столичната 
община подготвя още 70 
сгради, с които да канди-
датства за ново финан-
сиране.

от СЕдМИцАтА

Сменят нафтата за парното с пелети
Реализацията на идеята ще спестява по 371,9 т 
емисии въглероден двуокис годишно

Пелетите ще се произвеждат от отпадъчната дървесина при кастренето на дърве-
тата в столицата

Бившият председател 
на общинския съвет 
и зам.-председател на 
Съюза на архитектите 
в България арх. Илко 
Николов получи награ-
да „Пловдив“ за архи-
тектура с проекта си за 
храма „Св. Николай Чу-
дотворец“. Призът се 

връчва по традиция в 
навечерието на 24 май 
на творци и колективи 
за ярки постижения в 
културния живот на гра-
да. Арх. Николов стана 
негов носител за чет-
върти път. Предишните 
три награди той получи 
съответно през 1994 г. 

за тенис комплекс „Ло-
комотив-Стад“,  през 
2002 г. за Второ РПУ 
- Пловдив, и през 2010 
г. за новия пътнически 
терминал на Летище 
Пловдив.

църквата „Св. Нико-
лай Чудотворец“, която 
се превърна в една от 

емблемите на града със 
своята оригиналност и 
нетрадиционност, отво-
ри врати за миряните на 
9 май миналата година 
и бе осветена лично от 
Пловдивския митропо-
лит Николай. тя е изгра-

дена от една от водещи-
те компании за произ-
водство на метални кон-
струкции и арматурни 
заготовки - ХМц Ад, по 
идея на собственика й 
Кирил Василев, който е 
и основен неин ктитор. 

Издигната изцяло в сти-
листиката на източно-
православните храмове 
в рускоезичните терито-
рии, църквата се радва 
на широка популярност 
сред пловдивчани и гос-
тите на града.

Арх. Илко Николов с престижен приз за храма „Св. Николай Чудотворец“

В СОФИЯ

СИНХРоН-С изгот-
ви и реализира проект за 
пожарна безопасност в 
обновената и официално 
открита наскоро сграда 
на централна жп гара Со-
фия. той е част от проекта 
„Рехабилитация на гаров 
комплекс централна гара 
София“ на Национална 

компания „Железопътна 
инфраструктура“.

СИНХРоН-С се анга-
жира с доставка и монтаж 
на оборудване, тест и пус-
кане в експлоатация на 
системи за пожарогасене с 
газов гасителен агент, ба-
зиран на инертните газове 
аргон и азот. Изградените 

гасителни инсталации са 
свързани към цялостната 
система за пожароизвестя-
ване на сградата и обхва-
щат над 70 технически по-
мещения - сървърни зали, 
помещения с електрообо-
рудване, дизелгенератори 
и трафопостове. 

Възложител на фирма 

СИНХРоН-С по насто-
ящия проект е главният 
изпълнител на обекта, 
дЗЗд „обединение ГБС - 
централна гара София“. 
дейностите се финансират 
и изпълняват в рамките 
на оперативна програма 
„транспорт“ на Европей-
ския съюз.

Синхрон–С завърши проект за пожарна безопасност на Централна жп гара София

СИСТЕМИ ЗА ПОЖАРНА ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ 
проектиране n узаконяване n изграждане n поддръжка 

София 1504, ул. Кракра 19А 
тел: 02/ 944 14 04 

synchron-s@synchron-s.com 
www.synchron-s.com

СИНХРоН-С е с дългогодишна практика в об-
ластта на проектирането, изграждането, пускането 
в експлоатация и обслужването на системи за по-
жароизвестяване и пожарогасене. централна гара 
София е поредната мащабна реализация на компа-
нията, което е висока оценка за професионализма и 
ангажираността на СИНХРоН-С към разрешаване 
на комплексни проблеми в областта на пожарната 
безопасност.

ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ

Награда “Пловдив”  за архитектура бе връчена на арх. Илко Николов на тържест-
вена церемония в Дома на културата “Борис Христов”

Храмът “Св. Николай Чудотворец” , който отвори врати на 9 май 2015 г., се пре-
върна в една от емблемите на Пловдив
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Европейската комисия 
ще подкрепи усилията 
на България за изграж-

дането на газовия хъб 
„Балкан“. това заяви ев-
рокомисарят по проме-

ните в климата и енер-
гетиката Мигел Канете 
след срещата си с преми-

ера Бойко Борисов. Ка-
нете уточни, че страната 
ни има шанс да стане 
регионален газов лидер. 
По думите му, целта на 
Европейската комисия 
е да диверсифицира из-
точниците на природен 
газ, за да не се повторят 
кризите от 2005 и 2009 г. 

България има пълния 
потенциал да се превър-
не в лидер в централна 
и Югоизточна Европа, 
заяви еврокомисарят. 
Идеята за газовия хъб 
„Балкан“ се е развила 
изключително добре за 
една година и има пъл-
ната подкрепа на Евро-
пейската комисия, тъй 

като носи сигурност на 
доставките за Европа, 
каза Канете. По думи-
те му, този газов хъб 
ще даде възможност за 
ползване на различните 
източници на газ, вклю-
чително и на руски, като 
основната цел е дивер-
сифициране както на из-
точниците на газ, така 
и на трасетата и достав-
чиците. Канете подчер-
та, че ЕК ще подкрепи 
всички усилия на бъл-
гарското правителство 
да бъде разработен този 
Европейски газов хъб 
на територията на Бъл-
гария. Бойко Борисов, 
от своя страна, заяви, че 

достъп до газовия хъб 
може да има и за руски 
природен газ, ако се из-
пълняват условията и 
правилата на ЕС. Преми-
ерът посочи, че за раз-
лика отпреди година и 
половина, сега ЕК има 
доверие в българското 
правителство, че проек-
тът ще бъде реализиран. 

По думите му, с ре-
ализирането на интер-
конекторите с Гърция, 
Румъния, Сърбия и тур-
ция България има шанса 
да стане мащабен газов 
пазар. Газовият хъб ще 
е отворен и за руски газ 
- ако се спазват европей-
ските правила. 

107 млн. лв. ще бъ-
дат отпуснати за изгодни 
кредити на млади пред-
приемачи. Със средства-
та те ще имат възмож-
ност да стартират собст-
вен бизнес. това съобщи 
социалният министър 
Зорница Русинова.

Парите са по опера-

тивна програма „Разви-
тие на човешките ре-
сурси“, която вече е по-
дписала споразумение 
с Фонда на фондовете. 
Първите кредити ще за-
почнат да се отпускат от 
началото на следващата 
година. те ще са насо-
чени към хора до 29 г., 

които стартират бизнес 
в райони с висока безра-
ботица.

Кредитирането ще е 
с лихва под пазарните 
нива, тъй като разлика-
та се поема от ЕС. Ще 
участват не само банки 
и микрофинансиращи 
институции, но и лизин-

гови компании.
„Предизвикателство-

то е голямо, тъй като 
страната ни няма много 
опит, банките са по-кон-
сервативни. Но смятам, 
че това ще доведе до ви-
сока инициативност у 
младите хора“, каза още 
Русинова.

доброволен етикет 
за качество в бранша 
въвежда Министерство-
то на туризма, съобщи 
министър Николина 
Ангелкова при подпис-
ването на Меморандума 
за сътрудничество меж-
ду Българската хотели-
ерска и ресторантьор-
ска асоциация (БХРА) 
и девет браншови ор-
ганизации на българ-
ски производители на 
храни и напитки. Вече 
се разработва системата 
от критерии за въвеж-
дането на новия знак 
за качество в сектора. 
целта е да се стимули-

ра предлагането на по-
вече услуги в родните 
хотели и ресторанти. 

Елемент за получа-
ване на новия етикет 
ще бъде предлагане-
то  на  т радиционни 
български продукти, 
произведени по стан-
дарт БдС и браншови 
стандарти за качество, 
каза Ангелкова. При 
подготовката на знака 
ще се взимат предвид 
добрите практики във 
водещи туристически 
страни и Кодексът за 
качество и етика на 
Световната организа-
ция по туризъм.

Промените няма да 
предизвикат допълни-
телни тежести за биз-
неса,  а  ще облекчат 
дейността му, смята 

министър Ангелкова. 
до края на годината ще 
бъдат разработени и 
представени всички де-
тайли, свързани с полу-

чаването и прилагането 
на новия етикет за ка-
чество. Критериите ще 
залегнат и в промените 
в Закона за туризма.

Какви са очаква-
нията на бранша за 
летния туристиче-
ски сезон четете на 
стр.4-5

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:

Средствата ще подпомогнат хора до 29 г., които стартират 
собствен бизнес

Хотелиери и ресторантьори се обединиха около 
идеята на министър Ангелкова за новия сертификат 
за качество

Целта на Европейската комисия е диверсифициране както на източниците на природния ресурс, така и на трасетата и доставчиците

Брюксел подкрепя изграждането на 
газов хъб на територията на България

Министерство въвежда доброволен етикет за качество в туризма

Отпускат 107 млн. лв. за млади предприемачи
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Ирина ГЕНОВА

Прогнозите за този 
туристически сезон са 
за ръст на западноев-
ропейските пазари. В 
това е категоричен Бо-
гдан Христов - зам.-

председател на Бурга-
ската регионална ту-
ристическа камара.

„очакванията ми са 
по-различни от това, 
което се тиражира на-
последък. Според ин-
формацията, с която 
разполагам, ще има 

ръст на западноевро-
пейските пазари - Гер-
мания, Великобрита-
ния, както и Полша. 
Полските туристи оба-
че няма да са драстич-
но повече, защото те 
постепенно през по-
следните години пре-

Увеличават се заявките от Западна Европа и            Русия за почивки по Южното Черноморие

туристическият отра-
съл, който доскоро беше 
изключително доходоно-
сен за турция, постепен-
но спада и лишава стра-
ната от валутни постъ-
пления, коментира вест-
ник „Велт“. Според из-
данието, през март броят 
на туристите в страната 
е намалял с почти 13% 
в сравнение със същия 
период на миналата го-
дина. Най-големи загуби 
турция претърпя, след 
като две от най-важни-
те за бранша държави 

- Русия и Германия, й 
обявиха бойкот, посочва 
вестникът. 

Бедственото положе-
ние на отрасъла се по-
твърждава и от статисти-
ката на авиокомпанията 
Turkish Airlines, която 
миналата седмица обя-
ви най-големите триме-
сечни загуби от 1999-а 
насам.

още от началото на 
годината световните ин-
формационни агенции 
алармират, че ваканци-
ите в слънчевите тур-

ски курорти стават все 
по-трудни за продажба. 
Напрегнатите отношения 
с Русия и поредица от 
смъртоносни бомбарди-
ровки, дело на „Ислям-
ска държава“ и кюрдски-
те бунтовници, плашат и 
отблъскват посетителите 
от шестата най-попу-
лярна почивна дестина-
ция в света, анализира 
Bloombеrg.

Според изданието, за-
творените хотели и отме-
нени полети спират при-
тока на чуждестранна 

валута, от който иконо-
миката силно се нуждае. 
Приходите в туризма 
могат да паднат под 20 
млрд. долара тази година 
за първи път от 2008 г. 
насам, според консултан-
та Eurasia Group.

Базираната в САЩ 
авиокомпания  De l t a 
Airlines Inc. преустанови 
услугата си от Ню Йорк 
до Истанбул, а испан-
ският превозвач Iberia 
временно отмени чети-
ри седмични полета от 
Мадрид.

Ваканциите в турските курорти все по–непродаваеми

Туристическият    бранш чака силен летен сезон

Турция е на прага на катастрофален летен сезон

30 хиляди квадратни 
километра от черномор-
ското крайбрежие да бъ-
дат обединени в 5 бизнес 
парка. това предложение 
отправи директорът на 
Института за оценки и 
анализи в туризма Румен 
драганов при представя-
нето на проект „Сектор-
ни политики, укрепващи 
ангажираността за подо-
бряване на екосистемни-
те услуги в България“. 
Идеята е всеки един 
парк да обединява пред-
ставителите на бизнеса 
както хотели, ресторанти 
и къщи за гости, така и 
производители на мляко, 
месо и зеленчуци. това 
ще става със сключване 
на договор и доброволно 
плащане на такса, която 
може да е в размер на 

20% от туристическия 
данък, като с толкова ще 
бъде намалявана став-
ката, която се плаща на 
общината. Проблемът 
с дивото къмпингува-
не, според драганов, би 
могъл да се реши, кога-
то нормативно се регла-
ментира съществуване-
то на именно такъв тип 
туристически паркове. 
така всеки, който иска 
да почива по този на-
чин, би могъл да стане 
спонсор на парка, като 
купува карта за екоси-
стемни услуги и тряб-
ва да плати размера на 
нощувките, определен 
от съответната община. 
По проекта се подготвя 
стратегия за устойчиво-
то използване на екоси-
стемните услуги по Чер-

номорието, включваща 
и създаването на тези 
бизнес паркове, съобщи 
Пламен Пеев, експерт по 
политики за устойчиво 
развитие.

обект на изследване 
са 12 екосистеми, като 
целта е постигането на 
европейските норми до 
2020 г. - до 15 процента 
да се подобри тяхното 
състояние, както е за-
легнало в Европейска-
та стратегия за биораз-
нообразието. В края на 
юни се очаква да е готов 
окончателният вариант 
на документа, като вече 
няколко общини са зая-
вили, че имат интерес, и 
са декларирали, че виж-
дат потенциал в пред-
ложените в стратегията 
мерки. 

Eксперти искат бизнес 
паркове вместо къмпинги

СТРАТЕГИЯ

Посетителският цен-
тър на големите Римски 
терми във Варна отвори 
врати преди броени дни.

Реставриран за око-
ло 300 000 лв. и с ново 
ефектно осветление, ем-
блематичният за града 
туристически обект вече 
ще посреща своите гости 
с удължено работно вре-
ме - до 22 часа. Римските 
терми са четвъртите по 
големина в Европа, а от 
октомври миналата го-
дина преминаха под уп-
равлението на общината.

„обектът ще е една от 
опорните точки на Пеше-
ходния ринг“, обясни по 
време на официалното 
откриване кметът Иван 

Портних. По думите му, 
амбицията на общината 
през тази година ще е да 
се постави началото на 
един богат културен жи-
вот в пространството на 
термите. В следващите 
години пък ще се търсят 
допълнителни средства 
за цялостната им рестав-
рация.

В открития посети-
телски център има кни-
жарница, място за про-
дажба на билети, бюфет 
и сервизни помещения. 
Идеята на ръководството 
е в следващите месеци 
термите да станат място, 
в което ще се изнасят 
спектакли за възрастни 
и детски представления. 

Могат да се правят и 
коктейли срещу общин-
ска такса.

Според директора на 
Регионалния истори-
чески музей проф. Ва-
лентин Плетньов оба-
че, нивото на стените 
на термите започва да 
се понижава, защото се 
обрушват. За цялостната 
реставрация ще са нуж-
ни около 2 млн. лв. Ще 
се търсят варианти за 
пари от общинската хаз-
на, но и от европейските 
програми. Едно от жела-
нията на ръководството е 
в термите да се провеж-
да светлинен спектакъл, 
подобен на този в Ала-
джа манастир.

Римските терми във Варна 
стават пространство за култура

Очаква се Термите да привлекат интереса на туристите, посещаващи морската ни столица
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Работи се по проект 
за извеждане на най-ва-
жните легенди във всеки 
български град. те ще 
бъдат включени в голя-
мата интерактивна карта 
на осемте културно-ис-
торически дестинации в 
България. това съобщи 
министърът на туризма 

Николина Ангелкова по 
време на откриването на 
летния сезон във Варна. 
По думите й, така ще се 
създаде усещане за ми-
налото на българския на-
род и нашите традиции. 
Ангелкова припомни, че 
министерството залага 
на културно-историче-

ския туризъм от самото 
си съществуване, затова 
са създадени и тези дес-
тинации. Като начало 
проектът ще включва 52 
легенди. до август тряб-
ва да е готова цялостната 
му концепция, а от нача-
лото на следващата годи-
на всяка седмица ще се 

излъчва по една легенда, 
обясни министърът. тя 
призна, че изборът само 
на една легенда за Ва-
рна ще е труден, затова 
градът фигурира в две от 
културно-историческите 
дестинации - Морските 
крепости на България и 
Българските столици на 
царе и патриарси.

Министърът посочи 
още, че многобройните 
туристи, които се очак-
ват за летен туризъм ще 
имат възможността за 
допълнителни атракции. 
това е нещо, което на 
нас ни липсваше до мо-
мента в предлагането 

на целия туристически 
продукт, отбеляза Ан-
гелкова. 

По-рано министърът 
съобщи, че вече е по-
стигнато съгласие меж-
ду Министерството на 
транспорта, информа-
ционните технологии и 
съобщенията и руски-
те власти за удължаване 
на сезона за чартърните 
полети. така в периода 
от втората половина на 
април до 30 октомври 
те ще се извършват без 
предварително съгласу-
ване. Ангелкова посочи 
още, че се търси реше-
ние и на друг основен 

проблем в сектора - не-
достига на квалифици-
рани кадри. По думите 
й, важна стъпка в тази 
посока е създаването на 
Съвет за кадрите в ту-
ризма, който започва да 
действа съвсем скоро. 
Ангелкова коментира, 
че има уверения от по-
солството ни в Москва, 
че са взети мерки ру-
ските туристи да полу-
чават визи в рамките на 
48 часа. По думите й, 
Министерството на ту-
ризма е превело 331 000 
лв. на Министерството 
на външните работи за 
бързо издаване на визи.

Прогнозите за дъж-
довно лято развалят ком-
форта не само на хоте-
лиери и ресторантьори 
във Варна, но тревожат 
и местната власт. Сери-
озните дъждове, паднали 
в района през май, акти-
вираха свлачището под 
Станчовата алея в града. 
Преди година в същия 
участък на Крайбрежна-
та алея се свлякоха то-
нове земна маса и дърве-
та. тогава кметът обяви 
бедствено положение, 
за да се работи бързо и 
да се използват средства 
от Междуведомствена-
та комисия за бедствия 
и аварии към Минис-
терския съвет. Укрепи-
телните дейности, ко-
ито бяха извършени от 
фирма „Инжстройинже-
неринг“, бяха остойно-
стени на 176 000 лв. те 
обаче решават проблема 
само частично. Между 
12 и 15 млн. лв. са необ-
ходими за спирането на 
ерозийните процеси по 

пропадналия скат под 
Станчовата алея в Мор-
ската градина на Варна. 
Най-проблемни са по-
следните 600 м в учас-
тъка, преди острия завой 
откъм спирка „Почивка“. 
там срутванията на зем-
ни маси са ежедневни, 
излизат и много подпоч-
вени води, коментира си-
туацията в началото на 
летния сезон експертът 
по свлачищата в общи-
на Варна, инж. олег Ко-
лев. доскоро градската 
управа се е надявала да 
разреши проблема със 
средства за укрепване на 
терена по линия на фон-
да за бедствия. Многото 
катаклизми и природни 
бедствия от последните 
години в различни части 
на страната обаче попре-
чили на морската сто-
лица да получи парите. 
общината е обмисляла 
и варианти за изгражда-
нето на паркинги близо 
до укрепената част от 
алеята с парите, от които 

да се съберат нужните 
средства за укрепването. 
Факт е обаче, че и този 
сезон районът остава 
рисков както за жители-
те на морската столица, 
така и за летовниците. 
Въпреки предупредител-
ните табели, че скатът е 
опасен и силно ерозирал, 
хората редовно премах-
ват аварийните заграж-
дения и спокойно преми-
нават през алеята в Мор-
ската градина, безпокоят 
се от община Варна. 

откриха и трайно се 
завърнаха по нашите 
курорти“, коментира 
Христов.

Причините за увели-
чения брой на британ-
ските и германските 
туристи той вижда в 
международната ко-

нюнктура. По нашето 
Черноморие ще дойдат 
част от тези туристи, 
които преди са посе-
щавали турция, Еги-
пет, тунис. Сега море-
то ни е предпочетено 
заради спокойствието.

„Нямам данни за 

ръст на руските ту-
ристи, въпреки пред-
варителните прогнози. 
Причините са чисто 
икономически. За го-
дина и половина руб-
лата падна с  около 
50%“, допълни Хри-
стов. Според него, сме 

прибързали с това, че 
международната ситу-
ация ще „нахрани“ и 
нас. Големите очаква-
нията за зимно-пролет-
ните чартърни полети 
не се оправдават, обяс-
ни той.

около 37% ще е ръс-
тът на руските турис-
ти по Южното Чер-
номорие, прогнозира 

пък председателят на 
Бургаската регионал-
на туристическа кама-
ра Иван Иванов. това 
обаче не е толкова оп-
тимистично, след като 
през лято 2015 имаше 
отлив почти на 30% от 
руските летовници в 
сравнение с предход-
ната година. Просто 
страната ни си връща 

традиционното руско 
присъствие по морето.

Прогнозата на Ива-
нов е за ръст от 5-10% 
на германските, бри-
танските, чешките и 
словашките курорти-
сти. Според него, оч-
акваме 18% повече по-
ляци това лято и 21% 
ръст на гостите от Из-
раел.

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 

СВЛАЧИЩЕ ЗА МИЛИОНИ

Станчовата алея в Морската градина 
опасна за преминаване

Увеличават се заявките от Западна Европа и            Русия за почивки по Южното Черноморие

Туристическият    бранш чака силен летен сезон

Варненци и гости се разхождат по Станчовата алея 
и крайбрежния път под “Почивка” , въпреки опасното 
свлачище

Привличаме гости с легенди за всеки град
Министър Николина Ангелкова:
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Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Най-важното е да сме едно цяло, не да оставяме всеки да се спасява сам

Разговаря  
Илияна КАРАЛАНОВА

- Арх. Игнатов, за 
разлика от други ар-
хитекти на висок пост 
отговаряте на минута-
та на журналистически 
въпроси. Принцип ли 
е това, или черта от ха-
рактера?

- Може би и двете. 
Стремя се да бъда ясен, 
точен и конкретен, за да 
мога да постигна целите 
си. Пък и никой не обича 
мъглявите отговори - те 
просто обезсмислят раз-
говора.

- Изглежда, не губи-
те време в приказки, а 
действате по същество.

- Смятам, че това е 
начинът да работим по 
задачите и да вървим на-
пред. Човек се представя 
с работата си и трябва да 
я върши добре.

- Колегите Ви обаче 
негодуват, че сте при-
ели отчета на старото 
ръководство на КАБ без 
критики и забележки. 
Не трябва ли първо да 
се посочат грешките, за 
да се върви напред?

-  А н а л и з и р а л  с ъ м 
грешките за себе си. ос-
новната критика в плат-

формата ми бе, че финан-
совият модел е сбъркан 
и трябва да се промени. 
Преди да стана председа-
тел на КАБ, нямах точна 
информация, за да правя 
анализи. Сега вече разпо-
лагам с всички годишни 
финансови отчети, което 
ми дава възможност да 
следя как са се движили 
приходите и разходите на 
камарата през годините. 

- В какво се състои 
новият финансов модел, 
който предлагате?

- основната идея в 
него е, че камарата не 
може да разчита един-
ствено на членски внос 
за разходите, които прави 

по пряката си дейност. 
По закон КАБ има право 
и задължение да извърш-
ва конкретни услуги и 
да защитава интереси-
те на своите членове. тя 
трябва да се финансира 
от тези външни услуги, 
които са полезни за ця-
лото общество и могат да 
се ползват от всеки. Ако 
този модел се осъщест-
ви, членският внос дори 

може да бъде намален. 
Най-важното е да сме 
едно цяло, а не да оста-
вим всеки да се спасява 
поединично. Не е редно с 
вноските на членовете да 
покриваме заплатите на 
ръководството.

- Има ли този модел 
връзка с базата данни 
за проекти, която смя-
тате да създадете?

- да, нещата са свър-
зани. Първата и най-ва-
жна услуга е издаване на 
удостоверение за проек-
тантска правоспособност 
за всеки конкретен про-
ект. това ще създаде една 
доста добра база данни. 
В момента камарата няма 

никаква информация кол-
ко проекта стартират и 
дали са повече или по-
малко от предходната го-
дина. Реално не знаем 
дали сме в криза, или 
се развиваме, разчита-
ме само на субективното 
си усещане за това. Ху-
баво е да разполагаме с 
конкретни параметри, по 
които да измерваме със-
тоянието на професията.

-  По тези проекти 
работите съвместно с 
колеги, които също се 
кандидатираха за пос-
та председател на КАБ 
- арх. Баровски, арх. 
Бакалов... Не ги ли при-
познавате като конку-
ренти?

- Най-много ме радва, 

че постигнахме единение 
на силите. Преодолях-
ме противопоставянето 
на личностна основа, 
детските болести. така 
можем да планираме 
спокойно бъдещите си 
действия. Не би трябва-
ло между нас, членове-
те на колегията, да има 
противоречия. Хубаво е 
да сме едно цяло, за да 
сме полезни за себе си 
и за обществото. Ина-
че губим много енергия 
във вътрешни неразби-
рателства, вместо да ра-
ботим по същество. В 
тази връзка отидохме при 
зам.-министър Нанков за-
едно с Камарата на инже-
нерите в инвестиционно-
то проектиране (КИИП) 
и поставихме заедно про-
блемите си. С тях сме 
в отлични отношения и 
си обещахме с инж. Ка-
ралеев (председателя на 
КИИП - бел. авт.) да си 
сътрудничим. 

- Това е добра но-
вина, защото винаги 
е имало известна кон-
куренция между двете 
гилдии.

- Не, имало е липса на 
контакт и диалог. Реал-
но ние сме в различни 
сфери на проектирането 
и няма как между нас да 

има конкуренция. По-ско-
ро липсваше координа-
ция. Пускали сме сходни 
писма до министерството 
по идентични проблеми, 
вместо да се съберем и да 
ги обсъдим, за да излезем 
с обща позиция. така и 
за държавата ще бъде по-
лесно да асимилира иска-

нията ни. Няма смисъл да 
се правят двойни и трой-
ни усилия за постигането 
на една и съща цел - те 
са не само неефективни, 
но и объркват отсрещната 
страна.

- Това ли е начинът 
гласът на гилдията да 
бъде чут от властима-
щите?

-  определено, това 
всъщност е и основната 
задача на камарата. 

- Що се отнася до за-
конодателството, въ-
веждането на водещ 
проектант ли е най-
тежкият удар по гилди-
ята?

- това по-скоро е недо-
работен момент, тъй като 
няма достатъчно ясен 

регламент как се изби-
ра водещият проектант, 
какви точно са задълже-
нията му. Но има далеч 
по-големи проблеми в 
законодателството както 
за архитектите, така и за 
инженерите. В момента 
водеща тема за нас е За-
конът за обществените 
поръчки. тъй като дей-
ността ни е специфична, 
интелектуална, е необхо-
димо много внимателно 
да се формулират изис-
кванията към нея. Наши-
ят продукт няма как да 
бъде измерван на кило-
грам или на най-ниска 
цена - по начина, по кой-
то се измерват стоките 
и материалите. трябва 
да се изясни обхватът на 
проекта, средствата, кои-
то той ще спести на въз-
ложителя. Защото един 
добър проект пести пари 
от строителството, а един 
лош води до преразходи, 
понякога и до събаряне. 
Стара истина е, че добре 
премислената задача е 
наполовина решена. В 
тази посока законодате-
лят трябва да стигне до 
становище, което да е 
полезно за всички.

- Как ще се осъщест-
вява диалогът Ви с ре-
гионалните колегии?

- Планирам, след като 
преминат първоначал-
ните ми задължения по 
встъпване в длъжност, да 
се срещна с членовете на 
всички регионални коле-
гии, защото личният кон-
такт е много важен. Про-
блемите в цялата страна 
са сходни. доскоро в ка-
марата се натрапваше ня-
какво противопоставяне 
на регионален принцип, 
което е напълно архаич-
но и ненужно. В крайна 
сметка дали сме в Плов-
див, или във Враца - ма-
терията, с която работим, 
е една и съща. 

- Казвате, че камара-
та трябва да се отвори 
към обществото. Какво 
имате предвид?

- обществото трябва 
да знае за съществува-
нето на КАБ. Когато на-
правим бюджета за след-
ващата година и видим с 
какви оперативни сред-
ства разполагаме, можем 
да организираме съби-
тия, отворени за всички, 
например архитектурни 
уикенди с лекции и дис-
кусии. Има много хора, 
които се интересуват от 
нашата професия, а ние 
сме се изолирали като 
монаси отшелници. Иска 

ми се да станем по-свет-
ски ориентирани хора. 
Не трябва да сме си са-
модостатъчни и да ми-
слим, че знаем всичко.

- Ясно е - творец без 
его не може. Но как се 
справяте с критиките?

- Всяка критика води 
до усъвършенстване, а 
това е най-ценното, което 
човек може да направи в 
живота си. да, по прин-
цип творческите профе-
сии са чувствителни осо-
бено когато става дума за 
критики към произведе-
нията им. Аз самият се 
опитвам да превъзмогна 
тази емоция. Не казвам, 
че съм успял, но рабо-
тя усилено по въпроса. 
Когато има критика, се 
опитвам да отсея от нея 
градивния елемент, който 
може да подобри това, 
което правя. Игнорирам 
обаче нападките, те не 
съдържат полезна инфор-
мация.

- Вие самият крити-
кувате главните архи-
текти. Кое е порочното 
в начина им на работа?

- Проблемът с главни-
те архитекти съществува 
от десетки години. те са 
хора като нас, членове на 
нашата камара, и не мога 
да разбера защо досега 

не е направена една ра-
ботна среща с тях, за да 
може да се чуе и тяхната 
гледна точка. Разглежда-
ме ги като митологични 
същества, като нещо, ко-
ето никога не сме вижда-
ли на живо. Моят подход 
е малко по-различен - ко-
гато има проблем, говоря 
с човека. И понеже всяко 
нещо си има причина, 
освен ако не е някоя лу-
дост, аз искам да я изя-
сня. Едва когато открием 
причината, можем да ре-
шим проблема. По моя 
информация главни ар-
хитекти има единствено 
в България и Русия. При 
това положение възниква 
въпросът трябва ли тази 
длъжност, щом е толкова 
проблемна, изобщо да 
съществува.

-  Колегията твър-
ди, че с Вашия избор 
се връща надеждата за 
КАБ. Ще оправдаете ли 
доверието й?

- Колегите всъщност 
гласуваха за програмата 
ми, не за мен. тя съдържа 
конкретни и ясни стъпки, 
които предстои да прило-
жим. Няма нищо сложно 
и свръхестествено, тряб-
ва просто да проявим 
търпение и воля.

Арх. Борислав Игнатов, председател на Камарата на архитектите в България (КАБ):

Борислав Игнатов е архи-
тект с пълна проектантска 
правоспособност в България 
и щата Ню Йорк, САЩ. За-
вършил магистратура по ар-
хитектура в УАСГ - София, 
1995 г., и в Колумбийския 
университет в Ню Йорк, 
2006 г. През последните де-
сет години работи по про-
екти в САЩ, Китай, Русия и 
България. Носител е на мно-
жество призове и отличия 
за иновативна архитектура. 
Сред тях са награда „Зла-
тен век 2013“ на Министер-
ството на културата, голя-
мата награда на Съюза на 
архитектите в България за 
2012 г., приз „Варна“ за 2012 
г., отличие на САБ - Варна за 
2011 г. и награда „Сталкер“. 
През 2010 г. е избран за Ар-
хитект на годината. Тогава 
печели и голямата награда 
на САБ и КАБ. Специализира 
в съвременното енергоефек-
тивно екологично строител-
ство. През май 2016 г., по 
време на Четиринадесетото 
общо събрание на КАБ, е 
избран за председател на 
Камарата на архитектите в 
България.

Нашият продукт няма как да бъде измерван на 
килограм или на най-ниска цена - по начина, по 
който се измерват стоките и материалите

Има много хора, които се интересуват от нашата професия, а ние сме се изолирали като монаси

Всяка критика води до усъвършенстване, а това 
е най-ценното, което човек може да направи в 
живота си
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- Защо избрахте да 
се реализирате в Бъл-
гария?

-  Към този момент 
пред мен не е стоял въ-
просът да напусна стра-
ната и да търся реализи-
ция в чужбина. Профе-
сионалното ми развитие 
започна още в първите 
години от следването в 
университета. тогава се 
занимавах предимно с 
визуализации. Преди ди-
пломната ми защита вече 
участвах в цялостния 
процес на проектиране. 
Имах шанса да работя с 
водещи български архи-
текти и да се формирам 
като професионалист, 
а по-късно да създам и 
собствено архитектур-
но студио. Заеманият от 
мен пост като главен ар-
хитект на община при-
даде друг поглед върху 
работата ми и ме нау-
чи да чета законите и 
като проектант, и като 

одобряващ. това разкри 
нови хоризонти пред 
мен.

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

-  Изграждането на 
цялостен архитектурен 
проект е сложно зани-
мание и винаги е съпро-
водено с решаването на 
казуси от различно ес-
тество. Например, защи-
тавайки архитектурния 
облик на една сграда, в 
процеса на одобрение на 
проекта възникват реди-
ца спорни моменти при 
тълкуването на норма-
тивната уредба. Възмож-
ността за еднозначното 
прилагане на законовата 
база би се улеснила от 
необходимия набор от 
тълкувателни писма, ре-
гламентиращи работата 
между проектант - одо-
бряващ - проверяващ.

- В каква обществена 
кауза във Вашия град 

бихте се включили?
- Градоустройството 

винаги ми е било при-
сърце .  Вс е  по-че сто  
забелязвам, че не то е 
проблемът, а отделните, 
на пръв поглед дребни 
детайли от него, като: 
паркинги, тротоари, ма-
ломерни зелени площи, 
детски кътове и площад-
ки и други. Големи об-
щественодостъпни зони 
имат възможността да 
бъдат реконструирани 
или реновирани чрез ев-
ропейско финансиране 
например, но простран-
ствата пред дома ни или 
дори пред офиса разчи-
тат на инициативата на 
гражданите и на съот-
ветните районни общи-
ни. Бих се включил в ре-
ализирането на подобни 
инициативи, които отда-
ват значение и са насо-
чени към подобряването 
на вътрешнокварталните 
пространства.

МЛАдИтЕ В БРАНшА

Като главен архитект се научих да чета законите и като 
одобряващ, това разкри нови хоризонти пред мен

ПРОЕкТИ

Арх. Владимир Владов:

Владимир Владов е 
възпитаник на ПМГ 
„Екзарх Антим I“, 
Видин. През 2006 г. 
завършва Универси-
тета за архитекту-
ра, строителство 
и геодезия в София, 
специалност „Ар-
хитектура“. Придо-
бива професионален 
опит от съвмест-
ната си работа с 
арх. Елица Панайо-
това, както и в ар-
хитектурните бюра 
„Атек-ВД“ ЕООД 
и А.С.А ЕООД. Ръ-
ководител на екип в 
софийския офис на 
архитектурна фирма 
„Мото“ ООД, Бур-
гас. От 2011 до 2013 
г. заема длъжността 
главен архитект на 
община Белоградчик. 
Собственик и упра-
вител на „ВВарх“ 
ЕООД.

Жилищна сграда с гаражи на ул. "Константин Петканов" №13

Жилищна сграда в кв. Кръстова вада

◄▲
▼
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Не съм много наясно 
какви европейски сред-
ства ще трябва да дойдат 
по новите програми, за-
щото имахме доста рабо-
та по старите. Говоря за 
проектиране на различ-
ни централни градски 
части, като естетизация, 
нова градска среда и т.н. 
доколкото ми е известно, 
тези програми ще про-
дължат, затова се надя-
вам, че ще имаме и пове-

че поръчки. Истината е, 
че почти всички общест-
вени поръчки продължа-
ват да бъдат с конкурси, 
което е много хубаво, 
но отново с условието 
най-ниска цена. А не ви-
наги най-икономичното 
решение е най-доброто 
решение. Крайно време е 
в нашата държава, освен 
конкурси, да има и дос-
татъчно добри експерти, 
на които да се разчита. 
Специалисти, които ще 
изберат най-доброто и 
като подготовка на про-
екта в обем и съдържа-
ние, и като здравина на 
материалите, и като есте-
тика. общо взето, ар-
хитектите, които имаме 
по-голяма практика, си 
спомняме, че навреме-
то, когато се възлагаха 
подобни обекти, те се 
правеха с изключител-

но модерни методики на 
проектиране и с много 
добри и дългосрочни 
инфраструктури. И чак 
30-40 години след по-
строяването на сгради-
те може да се наложи 
тук-там да се подмени 
някоя амортизирана на-
стилка, но не се влагат 
нови пари. А сега какво 
се случва? Приемат се 
предложенията с най-
ниските цени, след което 
обектите се изграждат 
по технологии, които са 
много далече от съвре-
менните норми за якост 
и естетика. И след 5 го-
дини всичко се скапва и 
трябва да се прави нано-
во. така че, ако дойдат 
нови пари от Европа и 
поръчките се увеличат, 
искрено се надявам и 
тази грешка да се по-
прави.

Арх. Любомир Семерджиев, РК на КАБ - София-град:

Надявам се, че работата 
ще се увеличи

Не мога категорич-
но да определя дали ще 
има повече обекти с ев-
ропейско финансиране, 
малко съм далеч от та-
кива проекти. Забеляз-
вам обаче, че от извест-
но време общините са 
в някаква подготовка. 
доста от администра-

циите бързат да склю-
чат рамкови договори, 
за да имат проектна го-
товност. Когато дойде 
моментът - да канди-
датстват по различни-
те програми, да обявят 
процедура за избор на 
изпълнител. това пред-
полага някакво раздви-
жване. тук обаче виж-
дам и известен проблем 
за нашата гилдия. Ние 
получаваме предложе-
ния от администрация-
та да сключим договор, 
да изпълним проекта, а 
разплащането да стане, 
когато дойде европей-
ското финансиране. Ми-
сля, че това ни притиска 
и е нелоялно. Смятам, 

че плащането на про-
екта трябва да стане, 
когато той се изработи, 
а не впоследствие. И 
трябва да бъде платен 
от собствените средства 
на общината, а не от ев-
ропейското финансира-
не, което е последващо. 
това е един от пробле-
мите, който дискутира-
ме в КАБ. Камарата ще 
работи много активно 
за защитаване на инте-
ресите и труда на ар-
хитекта проектант. Ще 
консолидираме усилия 
и върху други законо-
дателни промени, които 
смятаме, че трябва да 
бъдат направени и ще са 
в интерес на всички.

Арх. Мартин Христов, член на УС на КАБ:

Общините са в 
проектна готовност

Надяваме  с е  пре з 
периода 2014-2020 да 
влязат пари не само от 

санирането, но и от из-
готвянето на интегрира-
ните планове за градско 
възстановяване и разви-
тие. В тях са предвидени 
доста средства за соци-
ални и публично-частни 
партньорства, които са 
свързани с проектиране. 
Всички тези дейности 
ще доведат до по-добро 
материално положение 
не само на архитекти-
те, но и на инженерите 
и другите специалисти, 
ангажирани в строител-
ния процес.

другата ми надежда 
е свързана с развитието 
на КАБ, чието ново ръ-
ководство е твърдо ре-
шено да извади гилдията 
от блатото и да направи 
живота на архитектите 
по-достоен. Председа-
телят на камарата арх. 
Борислав Игнатов е из-
ключително сериозен и 
подготвен колега, който 
повдигна за обсъждане 
много проблеми. Ние, 
от регионалните камари, 
ще му помагаме с какво-
то можем.

Арх. Янчо Апостолов, РК на КАБ - Хасково:

Залагаме много на 
интегрираните планове

Очаквате ли повече    поръчки през новия програмен период?
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За да бъдат средства-
та по новите оперативни 
програми по-бързо ад-
министрирани и усвое-
ни, от КАБ подготвяме 
различни законодателни 
предложения към дър-
жавата. 

Защото механизмите, 
които се прилагат у нас, 
невинаги са добри. При 
енергийната ефектив-
ност на стари сгради 
например обществените 
поръчки се възлагат с 
инженеринг с оправда-
нието, че по този на-

чин процедурата уж е 
по-бърза. Вместо както 
във всички цивилизова-
ни страни първо да се 
направят обследването 
и проектът, а чак след 
това да се търси стро-
ител, се стига до един 
обърнат модел. КАБ ще 
направи предложение за 
промяна в тази порочна 
схема. Но зависи докол-
ко новото ръководство 
на централно ниво ще 
успее да влезе в диа-
лог с държавата. Имам 
надежда, че това ще се 
случи, тъй като още на 
втория ден, след като 
беше избран за предсе-
дател на камарата, арх. 
Борислав Игнатов от-
прави питане към коле-
гите си за предложения 
за промени в законода-
телството. Самият аз 
вече съм подал такива 
идеи.

Един от проблемите в 
нашия ЗУт например е 

сбърканата терминоло-
гия. В закона се казва, 
че проектантите изра-
ботват проекти, но под 
думата „проект“ хората 
от ЕС разбират цялост-
ния процес, а не само 
архитектурната разра-
ботка. Бъркаме и дефи-
ницията за „консултант“ 
- навсякъде в ЗУт тя 
визира т. нар. фирма за 
независим надзор, до-
като на Запад се имат 
предвид специалистите, 
които съпътстват всич-
ки етапи от реализаци-
ята на проекта. Просто 
нашата законодателна 
уредба не съответства 
на европейската прак-
тика. А за да има реална 
полза от парите на ЕС, 
трябва да се промени 
моделът за тяхното ус-
вояване. Ние от КАБ 
сме отворени към об-
съждането на тази тема 
съвместно с министер-
ството и общините.

Моделът за усвояване на 
средствата е погрешен

Арх. Бойко Столинчев, председател на РК на КАБ - 
Пазарджик: Не мисля, че архите-

ктите ще усетят реално 
ползата от европейските 

пари. дори и през но-
вия програмен период 
да има повече работа и 
поръчки, масата няма да 
ги усети. Всички знаем 
как се печелят обекти 
- с най-ниска цена и ви-
наги точно от опреде-
лени екипи. така че не 
смятам, че ще има кой 
знае какво раздвижване 
в сектора. На общото 
събрание на камарата 
дори коментирахме, че 
по програмите постоян-
но се правят промени, 

и се очаква някои от тях 
да бъдат спрени до края 
на годината. Финанси-
ране ще има със сигур-
ност за инфраструктура, 
пътища и магистрали. 
там обаче архитектите 
не участваме. А в про-
ектите за сгради и за 
обекти, в които бихме 
могли да се включим 
и ние, средства няма 
да има. така че не съм 
голям оптимист, че ще 
има някаква особена 
полза за колегите. 

Арх. Ивайло Славчев, РК на КАБ - София-област:

Архитектите няма да 
усетят голяма полза

Очаквате ли повече    поръчки през новия програмен период?



Не очаквам повече по-
ръчки да стигнат до нас, 
проектантите, в близко 
време. Каквито и да са 
изявленията на управля-
ващите по отношение на 
европейското финанси-
ране и ръст на средствата 
през новия програмен пе-
риод, не съм оптимист за 
сектора. Всъщност кой в 
тази държава е оптимист, 
освен правителството?

Стагнацията в бранша 
е факт. Ако има европей-

ски пари, мога да кажа, че 
те не достигат до нас - до 
фирмите и проектанти-
те. Явно потъват някъде. 
другият вариант е да сти-
гат само до тези, до които 
трябва!

Мисля, че 90% от ин-
женерите проектанти в 
провинцията са на ръба 
на фалита. Напразни се 
оказаха надеждите за ра-
бота покрай Национал-
ната кампания за сани-
ране. Всичко, свързано с 

обследването, се прави 
проформа. Възлага ни се 
работа буквално за жълти 
стотинки.

Не вярвам ситуацията 
да се промени към по-
добро в близко бъдеще. 
Резултатът от сегашното 
състояние на бранша е, че 
все по-малко млади хора 
искат да учат за инжене-
ри. Част от тези, които го 
правят, пък са с нагласа 
да търсят работа и да се 
реализират в чужбина.

Никой освен правителството 
не е оптимист

Инж. Соня Велева, РК на КИИП - София:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В 
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ10 30 МАЙ - 5 юНи 2016 г.
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При всички случаи 
през новия програмен 
период ще има повече 
работа, защото за обек-
тите, за които се отпус-
кат европейски пари, 
трябва да се изготвят и 
проекти. А тази дейност 
ще бъде възложена на 
колегите проектанти. 
така че очаквам да има 

раздвижване в нашия 
бранш. друг е въпро-
сът дали реалните сред-
ствата ще достигнат до 
всички, но се надявам 
да няма проблеми. Все 
пак говорим за големи 
инфраструктурни, ВиК и 
други обекти.

Положителен знак за 
страната ни е да влизат 

европейски средства, но 
и да се усвояват по пред-
назначение. добре е, 
когато тези инвестиции 
наистина се реализират. 
Със сигурност през но-
вия програмен период 
ще има раздвижване, а 
то няма как да не се от-
рази благоприятно и на 
икономиката като цяло. 

Надявам се да има положително 
раздвижване в сектора

Инж. Георги Кабасанов, РК на КИИП - Смолян:

САНИРАЙТЕ С
TONDACH®

лесно;

ефективно;

дълготрайно;

сигурно;

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

да се надяваме, че 
изявлението на минис-
тър Ивелина Василева 
за 1% ръст на брутния 
вътрешен продукт в ре-
зултат на оперативна 
програма „околна сре-
да“ показва реалната 
ситуация с тези проек-
ти. добре е европейски-
те средства да влязат в 
българската икономика 
и всички ние да усетим 

ползата от тях. Всичко 
обаче зависи от кмет-
ствата. договорите по 
проектите са сключени 
с тях, а разплащането 
винаги е след реализа-
цията на дейностите. 
Хората чакат да си по-
лучат възнаграждени-
ето за труда, който са 
положили, и се надявам 
това да стане в кратки 
срокове.

Проблемът е, че но-
вият програмен пери-
од не успя да стартира 
през 2014 г., както беше 
предвидено, а закъсня. 
Инженерите проектанти 
имахме и въпроси към 
управляващия орган на 
програма „околна сре-
да“, тъй като липсва-
ха конкретни указания. 
дано в бъдеще тези не-
ясноти се изчистят!

Разплащането по проектите 
зависи от кметствата

Инж. Балчо Балчев, председател на секция „Водно 
строителство“ в КИИП:

Ако има строител-
ство, ще има и проекти-
ране. дали европейски-
те пари обаче ще стиг-
нат до нас, е отделен въ-
прос. Големият проблем 
тук е, че много от тези 
поръчки са с инжене-
ринг и се възлагат на 
доста ниски цени. Пре-
ди време бяха обявили, 

че при санирането в Со-
фия инженерингът ще 
отпадне, но след като 
главният архитект беше 
сменен, стана ясно, че 
отново го намират за 
удачен подход. В това 
има известна логика, 
тъй като за държавата 
и общините е по-лесно 
да контактуват с една 

фирма и да й възложат 
цялата работа. Но обра-
тното също е логично 
- когато проектантът и 
строителят вървят по-
отделно, съществува 
авторски контрол. В мо-
мента няма как да кон-
тролираме строителя, 
тъй като именно той ни 
плаща.

Проблемът е, че работата 
се възлага с инженеринг

Инж. Михаил Толев, председател на секция „Отопление, вентилация, 
климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване“ в КИИП:

Очаквате ли повече поръчки през новия 
програмен период?
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Ресурс от 3,5 млрд. лв. 
е влязъл в българската 
икономика с реализаци-
ята на проекти по опера-
тивна програма „околна 
среда“. „Завъртането“ на 
паричните средства е до-
вело до ръст на брутния 
вътрешен продукт с 1%. 
това стана ясно от из-
казване на министъра на 
околната среда и води-
те Ивелина Василева по 
време на Втората меж-
дународна конференция 
„Предизвикателства на 

кохезионната политика 
на ЕС 2014 -2020“. По 
думите на министъра, 
е отчетен 2,7% ръст на 
частните инвестиции. 
открити са 7000 вре-
менни и 885 постоянни 
работни места. Постро-
ените 50 пречиствател-
ни станции за отпадъч-
ни води, 18 регионални 
системи за управление 
на отпадъците и 2550 км 
ВиК мрежа са подобрили 
живота на хората.

„Кохезионната поли-

тика е много важна - про-
веждането й дава шанс 
на България да използва 
финансовите инструмен-
ти за развитие на зеле-
ната икономика, за про-
веждане на ключовите 
реформи, за прилагането 
на фундаментални прин-
ципи“, допълни Васи-
лева.

Според нея, е важно в 
новия програмен период 
да има добро планиране 
- нещо, което не е било 
налице в предходния.

3,5 млрд. лв. влезли в икономиката 
с проектите по „Околна среда“

Граждани от Силист-
ра търсят подкрепа и 
съмишленици в ини-
циативата за спасяване 
на 87 емблематични за 
града чинари. Поводът 
е решението на общи-
ната за изсичане на дър-
ветата заради ремонт 
на централните улици, 
който ще се изпълнява 
по европейски проект. 
Аргументите на местна-
та власт са, че корените 
на чинарите нарушават 
целостта на тротоарни-
те площи, а височината 
им не е подходяща за 
градска среда. Хората 

обаче са категорични, че 
ако се наложи, ще изля-
зат на протест и ще на-
правят жива верига, но 
няма да позволят расте-
нията да бъдат премах-
нати. дърветата са поса-
дени през 60-те години 
на ХХ в. те са от вида 
дълголетници и живеят 
векове - до 2000 години. 
Според силистренци, 
това са изключително 
ценни растения, които 
няма как да бъдат опас-
ни. дори при добро под-
държане чинарите се 
запазват здрави и осигу-
ряват чист въздух. През 

лятото образуват зелен 
тунел, който дарява сян-
ка и прохлада, а през 
зимата предпазват от 
силен снеговалеж. те са 
естествена изолация от 
шумната и замърсена 
с автомобилни газове 
градска среда, като съ-
щевременно осигуря-
ват дом на много видове 
птици. Затова поддръж-
ниците на гражданската 
инициатива настояват 
проектът да бъде пре-
работен и безценните 
дървета да останат на 
мястото си. Граждани-
те в Силистра събират 
подписи на хартия, а за 
тези, които имат жела-
ние да подкрепят ини-
циативата, но живеят в 
други населени места 
в страната и чужбина, 
могат да направят това и 
на специално създадена-
та фейсбук страница. 

Новият закон за кон-
цесиите, предложен от 
правителството, може да 
остави завинаги Наци-
онален парк „Пирин“ в 
ръцете на концесионера. 
това се казва в становище 
на коалицията от непра-
вителствени организации 
„За да остане природа в 
България“.

Според природозащит-
ниците, новият норматив 
ще доведе до скрита при-
ватизация на обществе-
ните ресурси. Проекто-
законът предлага крайно 
сложна и противоречива 
концепция за концесиите, 
която създава нови въз-
можности за облагодетел-
стване на концесионера за 
сметка на цялото обще-
ство, твърдят еколозите. 
Една от тях е правото му 
да придобива собстве-
ността върху възложените 
от държавата и общините 
строежи за задоволяване 
на обществени нужди, 
както и върху допълни-
телно изградените закон-

ни и незаконни строежи 
във или в съседство на 
концесията. В закона не 
е заложен и максимален 
срок на концесиите за 
строителство и за услу-
ги (досегашният е 35 г.). 
така нормативът създава 
условия за безсрочен и 
цялостен контрол на част-
ни лица върху управлени-
ето на публичните ресур-
си и имоти, какъвто вече 

се наблюдава при конце-
сията за ски зона „Бан-
ско“ в Национален парк 
„Пирин“, дават пример 
природозащитниците.

те предлагат да се на-
прави пълна оценка на 
въздействието на зако-
нопроекта върху всички 
икономически сектори, 
както и да се удължи сро-
кът за неговото обсъж-
дане.

Стартира процедурата 
за кандидатстване по про-
грама „Зелена София“ за 
2016 година. Инициатива-
та е на Столична община 
и се провежда за шеста 
поредна година. целта на 
програмата е да обедини 
желанието и усилията на 
институции и граждани 
да се включат в облагоро-
дяването на обществени 
зелени площи и междуб-
локови пространства. 

На база одобрени про-
екти общината ще пре-
достави на спечелили-
те участници посадъчен 
материал -  фиданки,  
храсти и цветя, както и 

инструменти за засажда-
не и поддържане на рас-
тителността. Ще бъдат 
осигурени още и пейки, 
беседки, кашпи, кошче-
та за отпадъци. общи-
ната разчита етажните 
собствености, неправи-
телствените организации 
и читалищата да вложат 
енергия и творчески идеи 
и със своя доброволен 
труд да създадат и разви-
ят зелените пространства 
около блоковете и зоните 
за отдих и социално об-
щуване. Крайният срок за 
подаване на проектните 
предложения е 06.06.2016 
г. допустими за кандидат-

стване за облагородяване 
са само терени, които са 
общинска собственост. 
Миналата година по про-
грама „Зелена София“ 
бяха финансирани 135 

проекта от предложени 
183. Имаше и няколко 
концепции, които бяха 
отстранени заради адми-
нистративно несъответ-
ствие.

Инициатива за опазване на ценни дървета 
в Силистра търси подкрепа

Бранят парк „Пирин“ от властта на концесионера

Столична община набира идеи за „Зелена София“ 2016 г.

От министерството залагат на по– добро 
планиране за новия програмен период

Оптимистичните данни за родната икономика бяха изнесени на конференция “Предиз-
викателства на кохезионната политика на ЕС 2014-2020”

Ако концесионерът получи пълната власт в “Пирин”, 
такива красиви гледки може да станат рядкост, преду-
преждават еколози 
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Катя КОСТОВА

Закъсалата държавна 
железница на България да 
бъде спасявана със сред-
ства от концесията на Ле-

тище София, планират от 
транспортното министер-
ство.

Искаме парите от кон-
цесията да отидат за ста-
билизиране на БдЖ, но се 
чака одобрението от Евро-

комисията, че това няма да 
е нерегламентирана дър-
жавна помощ. Затова про-
цесите за нотификация и 
на подаване на документи 
за концесията ще се дви-
жат паралелно, каза транс-

портният министър Ивайло 
Московски след заседание-
то на кабинета, на което бе 
даден стартът на процеду-
рата по концесионирането. 
Според него, въпросното 
положително решение за 
България от Брюксел може 
да стане факт до няколко 
месеца.

600-те милиона, които 
се очакват да бъдат поис-
кани от бъдещия стопанин 
на летището на столицата 
като първоначална вноска, 
са записани в тазгодиш-
ния бюджет на страната 
като сума, предназначена 
за финансова стабилизация 
на БдЖ. Въпросът е обаче 
дали тези пари наистина 
ще стигнат до железница-
та до края на 2016 г. Съ-
бирането на офертите за 
летището ще продължи до 
последните дни на септем-
ври. След това при обжал-
ване на избора на конце-

сионер нещата може да се 
забавят до Коледа и дори 
към началото на следваща-
та година, смятат експерти.

БдЖ, макар и с по-мал-
ки дългове от минали го-
дини, продължава да е в 
тежко състояние. Стари-
те влакове не привличат 
достатъчно клиенти и пре-
возвачът не може да из-
държи на конкуренцията 
на автобусите. треновете 
освен това се движат все 
по-бавно заради започна-
лите големи ремонти по жп 
инфраструктурата и изпъл-
нението на проектите за 
модернизацията на някои 
отсечки, финансирани с 
европари.

до допълнително заба-
вяне на плановете за по-
бързо финансово стабили-
зиране на държавните же-
лезници доведе и пропада-
нето на приватизацията на 
„БдЖ - товарни превози“. 
И това държавно транс-
портно дружество не може 
да издържи на конкурен-
цията не само на тировете, 
но и на другите частни жп 
фирми, работещи у нас. 

дълговете на държавния 
железопътен товарен пре-
возвач са около 95,4 млн. 
лв. Според изпълнител-
ния директор на „Холдинг 
БдЖ“ Владимир Владими-
ров, загубите и борчовете 
се дължат на изпълнението 

НА ФоКУС

Чакаме благословията на Брюксел

Можем да  развием 
„БдЖ - товарни превози“ 
Еоод като конкурентно 
и печеливше предпри-
ятие. това е мнението 
на управителя на дру-
жеството инж. Любомир 
Илиев. Според него, ком-
панията се развива много 
добре през последната 
година. Има нужда от 
още известни усилия, за 
да бъде изградено като 
конкурентно предприя-

тие, въпреки някои ис-
торически факти. По ду-
мите му, жп транспортът 
в България се либера-
лизира през 2007 г., въ-
преки че тогава страната 
ни не е била членка на 
ЕС и железниците ни не 
са били подготвени за 
този процес. През 2007 
г., по време на светов-
ната финансова криза, 
с жп транспорт са били 
превозени близо 22 млн. 
т товари. Либерализи-
рането у нас се случва, 
след като две нови жп 
компании са получили 
лиценз - един румънски и 
един български оператор. 
Кризата през 2008 г., как-

то и няколкото външни 
фактора, като фалита на 
металургична компания 
„Кремиковци“, доведоха 
до над два пъти спад в 
превозените товари с же-
лезница до днес, уточни 
управителят на друже-
ството. той посочи, че 
след 2009 г. превозът на 
товари с жп транспорт 
е константна величина. 
от 2009 до 2015 г. с же-
лезница се движат меж-
ду 13 и 14 млн. т това-
ри. това спрямо 2007 г. е 
приблизително два пъти 
по-малко. Същевременно 
с автомобилен транспорт 
през 2010 г. са превозе-
ни 80 млн. т товари, а за 

2015 г. те са 123 млн. т. 
Имаме сериозно увели-
чение от 2-3 млн. т на 
година, което е ръст от 
над 20%“, допълни инж. 
Илиев. тази статистика 
показва, че повечето от 
новите товари се движат 
по сухопътен транспорт. 
Лицензираните жп пре-
возвачи през 2007 г. са 
били два, а в момента са 
десет. Генералният извод 
от тази статистика през 
последните 5 години по-
казва, че всеки, който се 
лицензира като жп опера-
тор на българския пазар, 
не взима дял от автомо-
билния пазар, а от БдЖ, 
каза инж. Илиев. 

Само за новите германски мотриси железницата все още дължи над 60 млн. лв.

Спасяват БДЖ с пари от концесията на Летище София

осигурени са финансо-
ви средства за завършва-
не на реконструкцията и 
удвояване на главния път 
Русе - тутракан - Силистра 
при жп прелеза в чертите 
на Русе. това заяви минис-
търът на регионалното раз-
витие и благоустройството 
Лиляна Павлова по време 
на инспекция на обекта. тя 
отбеляза, че Национална 

компания „Железопътна 
инфраструктура“ най-на-
пред трябва да завърши 
ремонта на подпорната 
стена на жп линията. Зара-
ди строителните дейности 
в момента движението в 
участъка е изключително 
затруднено и се образуват 
тапи в пикови моменти. 

Има предвиден ресурс и 
ще направим необходимо-

то разширение на пътния 
участък, в който сега се 
образува тапа, увери реги-
оналният министър. 

По думите й, вече е из-
работен технически про-
ект по възлагане на дП 
НКЖИ за изграждане на 
втория отвор на железо-
пътния надлез и за удво-
яване на трасето на репу-
бликанския път. Павлова 

напомни, че причината за 
забавянето е цялостната 
актуализация на стария 
проект заради установени 
пропуски. Агенция „Пътна 
инфраструктура“ е в под-
готовка на задание за про-
ектиране и на обществена 
поръчка за актуализиране 
на проекта за удвояването 
на шосето в проблемния 
участък. 

Осигуриха пари за проблемен участък 
на пътя Русе – Тутракан – Силистра

Подобно на аутоба-
ните, и жп линиите със 
стандартно междурелсие 
в Северна България са 
в по-лошо състояние от 
тези в Южна, смятат екс-
перти.

В тази част на стра-
ната засега не се пред-
виждат огромни инвес-
тиции по транспортните 
европроекти. Говори се 
само за модернизацията 
на линията Видин - Со-
фия, но всичко си остава 
само в сферата на об-
съжданията. Преди ня-
колко години предложи-
хме на Брюксел вариант 
за модернизация на се-
гашното трасе и превръ-
щането му в скоростно, 
струващ около 2 млрд. 
евро, но бяхме отряза-
ни. Сега се задоволяваме 
на първо време с отсеч-
ката от крайдунавския 
град до гара Медковец, 
но се чудим откъде да 
вземем пари. За да излезе 
по-евтино, се разработ-

ва проект за скорост до 
100 км/ч за пътническите 
влакове. По останалите 
жп трасета на Северна 
България ще можем да 
разчитаме само на пари 
от хазната и собствените 
приходи на НКЖИ, които 
са ограничени.

По подобен начин сто-

Северна България изостава и с жп линиите

Дружеството може да стане 
конкурентно и печеливше

Инж. Любомир Илиев, управител на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД:

За най-нерентабилната жп линия - теснолинейката от Септември до Добринище, се търси 
концесионер

Поне 20 жп прелеза ще 
бъдат модернизирани до 
края на годината, плани-
рат от НК „Железопътна 
инфраструктура“. толкова 
бяха обновени през изми-

налата 2015 г., а ремонти-
раните гари са 55. За 2016 
г. към тях ще се добавят 
нови 24.

Ремонтната програма 
на НКЖИ предвижда още 

Модернизират 20 жп прелеза

През миналата година бе основно реконструирана жп лини-
ята между столичните гари Захарна фабрика и Владая
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на поръчки за превоз на 
единични товари на общи-
ните, които са нерентабил-
ни. той поиска за целта 
държавата да започне да 
дава субсидии. По думите 
му, в други страни от ЕС 
това отдавна се прави и 
посочи за пример Австрия, 
където държавните желез-
ници получават за нерента-
билни превози по 80 млн. 
евро годишно от хазната.

След като няма канди-
дати за товарната желез-
ница, от транспортното 
министерство смятат да 
се върви към преструкту-
риране и стабилизация на 
дружеството. В тази връз-
ка шефът на БдЖ Влади-
миров каза още, че вече 
има някои идеи. Например 
ремонтните работилници 
на товарните и пътниче-

ските превози ще се обе-
динят и по този начин ще 
се икономисат средства за 
поддръжка на подвижния 
състав. освен това част от 
освободените активи ще 
бъдат продадени.

Плановете за преструк-
туриране на дружеството 
разтревожиха синдикатите 
на железопътните работ-
ници и на среща с ръко-
водството на БдЖ и транс-
портното министерство те 
поискаха да няма съкра-
щения. Синдикатите не са 
против приватизацията или 
оздравяването, но не искат 
това да става по пътя на 
орязване на работни места, 
смята димитър Манолов 
лидер на Кт „Подкрепа“. 
Подобна позиция изрази и 
Пламен димитров, ръко-
водителят на другия голям 

профсъюз у нас КНСБ. той 
поиска още държавата да 
насочи повече инвестиции 
за развитие на жп транс-
порта, както това се прави 
за автомобилните превози.

В отговор на опасени-
ята на синдикатите Вла-
димир Владимиров заяви, 
че през миналата година 
заради пенсиониране или 
по собствено желание само 
от товарните превози са 
напуснали над 400 души. 
По думите му, част от дей-
ностите на това дружество 
заедно с персонала ще ми-
нат към частни фирми и по 
този начин ще се намалят 

рисковете от загуба на ра-
ботни места.

Междувременно станаха 
известни данните за борчо-
вете на БдЖ. държавният 
жп превозвач за послед-

ните 5 години е намалил 
дълговете си почти двойно 
- от 850 на 458 млн. лв. 
Само към банките те са 
паднали от 641 на 245 ми-
лиона. В момента на обли-

гационерите железницата 
дължи 134 млн. лв., над 60 
милиона остава борчът за 
новите германски мотриси 
и още 40 милиона към друг 
доставчик.

НА ФоКУС

Изпълнението на опе-
ративна програма „транс-
порт 2007-2013“ приключ-
ва с 97% усвояване на 
средствата, отчете инж. 
Галина Василева, замест-
ник-ръководител на уп-
равляващия орган на оП 
„транспорт 2007-2013“ и 
оП „транспорт и транс-
портна инфраструктура 
2014-2020“. По програма-
та са финансирани общо 
118 проекта, 11 от които 
големи инфраструктурни 
проекти, на обща стой-
ност над 1 млрд. 911 млн. 
евро. Неусвоените сред-

ства са на стойност около 
60 млн. евро.

Към момента  неза -
вършени са проектите 
за рехабилитация на жп 
отсечките Първомай - 
Свиленград, Септември 
- Пловдив, Пловдив - Бур-
гас, както и изграждането 
на Интермодалния тер-
минал (ИМт), Пловдив. 
Според Христо Алексиев, 
председател на Управи-
телния съвет на дП „На-
ционална Компания Желе-
зопътна Инфраструктура“, 
два са големите инфра-
структурни проекта в же-

лезопътния сектор, които 
ще се финансират по про-
грамата, както и няколко 
по-малки. В момента се 
подготвя проектът за мо-
дернизация на жп линията 
Елин Пелин - Костенец и 
се очаква до края на месец 
май да бъде подаден за 
одобрение от управлява-
щия орган. Неговата стой-
ност е 904 млн. лв. и прог-
нозите са до месец август 
да бъде обявена процедура 
за строителство. другият 
голям проект е втора фаза 
на рехабилитацията на жп 
линията Пловдив - Бургас, 

на стойност 629 млн. лв. В 
ход е процедура за избор 
на изпълнител за участъ-
ците Стралджа - церков-
ски и оризово - Карнобат. 
Предвидено е до месец 
октомври да бъде подпи-
сан договор за строител-
ство.

Проектирането на Ин-
термодален терминал в 
Русе се осъществи през 
изтеклия програмен пе-
риод, предстои по новата 
транспортна програма с 
43 млн. лв. да бъде финан-
сирано неговото строител-
ство. 

Железниците буксуват въпреки 
финансирането по ОП „Транспорт“

ДИАГНОЗА

“БДЖ - Товарни превози” н е издържа на конкуренцията на частните фирми в бранша

ските превози ще се обе профсъюз у нас КНСБ. той той т

Спасяват БДЖ с пари от концесията на Летище София

ят нещата към Кулата и 
Солун. За да може да се 
построи скоростен желе-
зен път по това направ-
ление, също ще трябват 
поне милиард евро.

За най-нерентабилна-
та жп линия - тесноли-
нейката от Септември 
до добринище, се търси 

концесионер, но засе-
га неофициално, без да 
бъде обявена процедура. 
Заговори се дори, че от 
швейцария проявили ин-
терес да я превърнат в 
атракционна железница 
и така да я спасят, но за-
сега няма нищо конкрет-
но.

Северна България изостава и с жп линиите

За най-нерентабилната жп линия - теснолинейката от Септември до Добринище, се търси 
концесионер

свързване с оптичен ка-
бел на участъците между 
гарите Горна оряховица 
и Бяла и Радомир и Бла-
гоевград. Ще се подновя-
ват и няколко жп отсеч-
ки. Сред тях са Змейово 
- Стара Загора, Люляково 
- дъскотна, както и около 
2,5 км от участъка делян 
- дяково. Ще бъде сменен 
третият коловоз на гара 
Владая.

През миналата година 
НКЖИ успя да ремонтира 
основно жп линията в Со-
фия между гарите Захарна 
фабрика и Горна баня в 
столицата. Приключена бе 

и отсечката от Пирдоп до 
Антон на Подбалканската 
линия. По същото направ-
ление са подновени около 
4,5 км в участъка Клисура 
- Христо даново, както 
и 2,5 км между гарите 
Подвис и Ведрово.

Между Разменна - Пер-
ник, Провадия - Синдел 
- Варна вече е положен 
оптичен кабел. Подме-
нени са с по-нови и ус-
тройствата на осигури-
телната техника в участъ-
ка от Пирдоп по Карлово. 
Модернизирани са и две 
тягови подстанции в Ме-
здра и Завет.

Модернизират 20 жп прелеза
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С атрактивни фестивали и културна програма 
привличаме туристи и през лятото

Разговаря 
Николай АНТОНОВ

- Г-н Икономов, на 
прага сме на летния се-
зон. С какво Банско ще 
бъде притегателен цен-
тър за туристите през 
горещите месеци?

- Радващо е, че това, 
което предложих на об-
щинския съвет като кул-
турна програма и бюджет, 
общинските съветници 
го гласуваха без всякакви 
възражения. Всички тра-
диционни фестивали ще 
се проведат отново. Иска-
ме да затвърдим и новите 
два - „Баско бийт“ и бал-
канския „Бохеми Банско“, 
чиито първи издания ми-
налата година мисля, че 
имаха сериозен успех, и 
се надявам да имат още 
по-голям. „Банско бийт“ 
ще бъде на 15 и 16 юли, а 
„Бохеми фест“ - на 3 и 4 
септември. По традиция 
входът и на двата фести-
вала, които ще бъдат на 
централния градски пло-
щад, ще бъде свободен. 
Неизменна част от фести-
валното лято е и джаз фе-
стът в Банско през август. 
Предстои 19-ото издание 
на този престижен музи-
кален форум, догодина 
ще бъде 20-ото, за което 
ще се постараем да отде-
лим малко повече пари. 
За втора година имахме 
през зимата балетен фес-
тивал, а на оперния през 
лятото искаме да качим 
още повече нивото, като 
включим в програмата и 
държавната опера от Со-
фия. През зимата органи-
зирахме кинопанорама с 
най-доброто от междуна-
родния фестивал на пла-
нинарското кино „Банско-
филмфест“, който също 

мина с успех, но трябва 
да работим много, защото 
рекламата му е слаба и не 
се посещава от толкова 
хора, колкото заслужава. 
Сега планираме да има и 
лятна кинопанорама под 
звездите.

- Общината в послед-
но време отделя доста 
средства за реклама, за 
популяризиране на ку-
рорта. В какви изложе-
ния участвахте, какви 
са резултатите и впечат-
ленията Ви? 

- освен участието ни в 
традиционни изложения, 
на които се представяме, 
особено внимание се об-
ръща в последно време 
на рекламата на курор-
та в турция и в Израел. 
Работим туристопотокът 
от тези страни да се уве-
личи.

Като част от стратеги-
ята за популяризиране на 
туристическите услуги, 
участвахме в най-посе-
щаваното международ-
но изложение EMMIT в 
Истанбул. В рамките на 
събитието се проведе ра-
ботна среща с участието 
на генералния консул на 
България в Истанбул Ан-
гел Ангелов и заместник-
министъра на туризма 
Александър Манолев, на 
която бе направена мул-
тимедийна презентация 
на курорта. турският па-
зар е оценяван като висо-
копотенциален за зимния 
сезон в Банско. Участието 
ни в тази туристическа 
борса започва да дава сво-
ите реални резултати, тъй 
като през последните два 
сезона наблюдаваме зна-
чителен ръст на туристи 
от южната ни съседка. 
Последователната ни по-
литика в тази посока ще 
продължи. За втори път 

община Банско и предста-
вители на местния турис-
тически бранш участваха 
и в изложението „Между-
народен средиземномор-
ски туристически пазар“ 
(IMAM2016) в тел Авив. 
Не само курортът Банско, 
а и общината като цяло 
бяха представени като ат-
рактивна целогодишна 
туристическа дестинация 
пред потенциални клиен-
ти и контрагенти от целия 
свят. Бяхме със замест-
ник-кмета Александър 
Мацурев и на тазгодиш-
ното издание на най-голя-
мото изложение в Средна 
Европа - „Holiday world“ 
в Прага, Чешката репу-
блика. Чехия, Полша и 
Унгария са традиционни 

пазари, от които преди го-
дини в Банско са идвали 
много туристи. особено 
през лятото курортът е 
атрактивен за тях.

общината е предвиди-
ла и други представяния 
на туристическите услуги 
на Банско на национално 
и международно ниво в 
София, Белград, Скопие.

- Докъде стигна рабо-
тата по бранда Банско?

- Що се отнася до бран-
да Банско, в момента се 
работи по цялостната 
концепция, заедно с ту-
ристическия бранш. Не-
говите представители за-
почнаха да се активизират 
с идеи и предложения, ко-
ето за мен е радващо, за-
щото без тяхната активна 
работа, без техните виж-
дания няма как да вървят 
нещата. Хотелиери, рес-
торантьори, туроперато-
ри, екскурзоводи, музей-
ни работници трябва да 
генерират идеи, защото те 
знаят какво е необходимо 
на бранша. Ние сме една 
администрация, която ще 
ги подпомага и ще вър-
вим заедно напред.

- Наскоро делегация 
на община Банско, воде-
на от Вас, бе и в Брюк-
сел. Какво се случи 
там?

- Посетихме Брюксел 
за едно мащабно съби-
тие под мотото „Банско: 
природа, традиции, мо-
дерност“, което бе осъ-
ществено в сградата на 
Комитета на регионите 
в европейската столица. 
Представянето на курор-
та бе по покана на зам.-

председателя на групата 
на ЕНП в Европейския 
парламент и ръководител 
на българската делегация 
в нея Мария Габриел. Ев-
родепутати от различни 
държави останаха въз-
хитени от Банско. те не 
очакваха, че има такова 
чудесно място в сърцето 
на Европа, което развива 
целогодишен туризъм и 
е привлекателно за ин-
вестиции. Представяне-
то на Банско в Комитета 
на регионите дава въз-
можност за сближаване 
и задълбочаване на кон-
тактите с други европей-
ски региони, за търсене 
на решения на общите 
предизвикателства пред 
европейските планински 
райони. Банско ще полз-
ва устойчивия европей-
ски опит, особено този на 
италианските ни колеги 
за модернизиране на ски 
зоната в добринище. На-
шата община има какво 
да покаже пред европей-
ските си приятели. На-
шата култура, история, 
кухня и бит имат своето 
запазено място в европей-
ското семейство. С евро-
депутатите разговаряхме 
за изготвянето на единна 
стратегия за развитие на 
планинските райони, за 
европейско финансиране 
за подобряване на инфра-
структурата и инвести-
ции в дребния и средния 
бизнес.

- Имахте идея за съз-
даването на музей на 
планинарството в града. 
Докъде се стигна?

- Аз го кръстих след 

това Музей на Пирин, за 
да бъде по-мащабен про-
ект, чрез който да пред-
ставим както планинар-
ството и ски спорта, така 
и бита на хората, които 
живеят в планината. Има-
ме един прекрасен про-
ект, с който участваме в 
Програмата за трансгра-
нично сътрудничество 
България - Македония. 
той е за музей в дома на 
изкуствата, като идеята 
е да бъде една смесица 
между традиционен му-
зей с експонати и една 
супермодерна зала, която 
виртуално ще пренася по-
сетителите в планината. 
Надявам се да бъде одо-
брен за финансиране и до 
две-три години да бъде 
изграден.

- Как виждате Банско 
в бъдеще, след 30 години 
например?

- Искам след 30 г. гра-
дът максимално да се въз-
ползва от даденостите. 
Ние винаги говорим само 
за туризъм, но той не е 
всичко, което може да се 
случва в Банско. толко-
ва малки хубави апарта-
менти има изградени, тук 
средата за живеене е стра-
хотна. Иска ми се да при-
влечем млади хора, които 
да започнат да работят 
нещо в IT-сектора напри-
мер, т. е. освен ските и 
туризма, да има и нещо 
друго, да се развиват и 
други, отрасли. Искам да 
имаме природосъобразно 
земеделие, производство 
на биопродукти, живот-
новъдство и всичко да си 
бъде в този регион.

Георги Икономов, кмет на Банско:

Георги Иконо-
мов е роден през 
1968 г.  в  Бан -
ско. Завършил е 
„Счетоводство 
и  ко н т р ол “  в 
УНСС. Работил 
е като данъчен 
инспектор и съ-
дружник в сче-
товодна фирма. 
От 2007 до 2009 
г. е бил предсе-
дател на общин-
с к и я  с ъ в е т  в 
града. Бил е де-
путат в 41-вото 
Народно събра-
ние. От 2011 г. е 
кмет на Банско. 
На последните 
избори печели 
втори мандат 
като кмет още 
на първия тур. 

Поли ВАСИЛЕВА

Големи  жилища  - 
старо строителство, се 
предлагат все повече на 
имотния пазар в Монта-
на, съобщават от мест-
ните агенции за продаж-
ба на недвижимости. В 
момента няма обявени 
гарсониери, нито пък 

двустайни апартамен-
ти. Според брокерите, 
това е знак, че децата 
продават жилищата на 
отишлите си от света 
родители или че града 
напускат и тези, които 
досега са се задържали в 
него заради големите си 
апартаменти.

Най-скъпият имот в 
момента се предлага за 

190 000 лв. това е нова 
четириетажа къща в 
самия център, с разгъ-
ната площ от 120 кв. м 
на етаж. За триетажен 
дом със същата площ на 
етаж, с тавански поме-
щения и гараж се търси 
нов собственик срещу 
180 000 лв. За двуетажна 
къща с лятна кухня пък 
се искат 140 000 лв.

Интере сна оферта 
има и за обзаведен апар-
тамент от 110 кв. м с га-
раж и таван в идеалния 
център. За него се искат 
100 000 лв. Къщите в 
другите селища на об-
ластта не поскъпват, тъй 
като и търсенето не е 
голямо, допълват броке-
рите. За двуетажна къща 
- ново строителство, ко-

ято се намира на брега 
на дунав при Лом, се 
искат 30 000 лв. За двуе-
тажна къща с лятна кух-
ня, гараж и двор от 1,3 
дка в град Брусарци се 
искат само 11 000 лв. А 
в красивото планинско 
село Еловица къща с го-
лям двор се предлага за 
скромните 4000 лв. Ня-
кои собственици са обя-
вили дори цени от 2 до 
3 хиляди лв. очевидно 
с желание да се отърват 
от имотите, които не са 
им нужни. те обаче се 
нуждаят от доста големи 
ремонти, смятат броке-
рите. Според тях вил-
ни имоти в затънтените 
села не се търсят заради 
невъзможността да бъ-
дат опазени от крадци.

Големите жилища излизат на имотния 
пазар в Монтана
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Лилия ЦВЕТАНОВА

около 8 млн. лв. са 
осигурени по оператив-
на програма „Региони в 
растеж 2014-2020“ за Ве-
лико търново. С тях ще 
бъдат обновени 40 улици, 
площадни пространства в 
старата част, както и клю-
чови сгради. това съобщи 
кметът даниел Панов по 
време форума „Региони 
в растеж“, на който при-

съства и министър Лиляна 
Павлова.

Благодарение на сред-
ствата историческата част 
на старата българска сто-
лица ще придобие нов 
вид, като същевременно 
ще бъде запазена автен-
тичността й.

Калдъръмените улици 
ще бъдат съхранени, като 
настилката по тях ще бъде 
основно пренаредена. ос-
таналите отсечки ще се 
преасфалтират нацяло. 

За първи път ще бъдат 
ремонтирани и улици в 
старинния великотърнов-
ски квартал „Варуша“. 
Концепцията е създадена 
по начин, който позволява 
реконструкцията да се ре-
ализира на няколко етапа, 
в зависимост от налично-
то финансиране във вре-
мето. В инвестиционното 
проектиране са включени 
редица дейности - ремонт 
на улиците и тротоарите, 
подмяна на осветлението 

и на други елементи от 
техническата инфраструк-
тура. Ще бъдат създадени 
и зелени буферни зони. 

Панорамните площад-
ки по ул. „Стефан Стам-
болов“ са включени в 
отделни проекти. Пред-
вижда се модернизиране 
на площад „Съединение“ 
- пространството между 
сградите на музей „Въз-
раждане и Учредително 
събрание“, регионалната 
библиотека „П. Р. Славей-

ков“, Археологическия 
музей и катедралния храм 
„Рождество на Света Бо-
городица“.

Нова визия ще има и 
теренът на старото воен-
но училище. За проекти-
рането ще бъде обявен 
международен конкурс. 
Идеята е зоната да се 
превърне в новото Ларго 
на града - с администра-
тивни и бизнес сгради, 
конгресен център, военен 
музей и др. одобрената 

инвестиционна програ-
ма на общината включва 
проекти за 44 млн. лв. за 
подобряване на градската 
среда, информира кметът 
на общината. По време 
на форумът стана ясно, 
че Велико търново е сред 
деветте града в България, 
които са генератори на 
икономическия растеж в 
страната. В голяма степен 
това се дължи на успеш-
ното усвояване на евро-
пейски средства.

РЕГИоНИ

Модернизират улици и емблематични сгради 
във Велико Търново

Поли ВАСИЛЕВА

Агроцентър отвори 
врати в технологичния 
парк на Монтана. Изгра-
ден е от фирмата, коя-
то първа е купила терен 
в парка. това е станало 
преди 5 години, а изграж-
дането на базата е започ-
нало през 2014 г. центъ-
рът предлага и обслужва 
селскостопанска техника, 
произведена във водещи 
заводи на Великобрита-
ния и Италия. По тази 
причина за откриването 
на центъра дойде посла-
никът на Великобритания 

Ема Хопкинс.
Базата се простира на 

площ от 1200 м и в нея 
има зали за продажба и 
ремонт на техника, ма-
газин и склад за резерв-
ни части, конферентна 
зала за обучения и сре-
щи с клиенти, офиси за 
персонала. центърът е 
достъпен и за хора с ув-
реждания. Стойността 
на инвестицията е 2 млн. 
лв. В центъра са открити 
8 работни места за висо-
коквалифицирани специ-
алисти за гаранционно и 
извънгаранционно под-
държане на техниката.

Радвам се, че много 

фирми си купиха терени 
в нашия парк, каза кме-
тът на Монтана Златко 
Живков. той вече отес-
ня. Преди месец завод за 
палети откри швейцар-
ска фирма. В момента 
в парка се строят още 
2 предприятия. Над 200 
души от града са намери-
ли препитание в него.

обикалям страната 
и търся партньори на 
наши британски компа-
нии, посочи посланикът 
Ема Хопкинс. Много от 
тях искат да инвестират 
в България. Паркът на 
Монтана е добър пример 
за тях, каза дипломатът.

Агроцентър отвори врати в Технологичния парк на Монтана 

Посланикът на Великобритания Ема Хопкинс присъства на откриването на центъра

Цвета ИВАНОВА

Най-големият спортен 
комплекс във Видинска 
област бе открит в Ново 
село. Жителите на ця-
лата община се стекоха 
за тържественото пре-
рязване на лентата му. 
Присъстваха областни-
ят управител на Видин 
Момчил Станков, депута-
тът от района Владимир 
тошев и кметът на общи-
ната Георги Стоенелов.

Комплексът е изгра-
ден върху площ от 38 
дка около съществуащия 

стадион в селото. Стади-
онът е превърнат в мо-
дерно футболно игрище 
с изкуствена тревна на-
стилка, на което могат 
да се провеждат срещи 
и според критериите на 
УЕФА, има и терен за 
минифутбол, игрища за 
баскетбол, волейбол, те-
нис на корт, както и ле-
коатлетическа писта с 4 
коридора. По трибуните 
могат да се съберат 700-
1000 зрители. Съоръже-
нието има два паркинга и 
пречиствателна станция 
за отпадни води. 

Спортният комплекс 

е изграден с европейски 
средства - 5,7 млн. лв., 
осигурени чрез Програ-
мата за развитие на сел-
ските райони.

На новооткритото иг-
рище се състояха и пър-
вите любителски срещи 
между детските отбори 
на Видин и Ново село и 
тимовете на „Бдин“ - Ви-
дин и „Славия“ - Ново 
село. Ще привличаме 
спортисти от областта и 
страната, които могат да 
провеждат тук състезани-
ята си, както и трениров-
ки и лагери, каза кметът 
Георги Стоенелов. 

Поли ВАСИЛЕВА

Паметна плоча на за-
гинали Ботеви четници 
е поставена на връх Ми-
лин камък край Враца, 
съобщиха от общината. 
На нея са изписани име-
ната на 20 души, които са 
намерили смъртта си на 
това място. Битката при 
Милин камък се смята 
за единствената успеш-
на битка, която четата е 

водила срещу преследва-
щите ги черкези и баши-
бозуци. Плочата е проек-
тирана и монтирана като 
елемент към съществува-
щия паметник, издигнат в 
чест на героите на също-
то място. този монумент 
също е обновен, допъл-
ниха от общината. 

Паметната плоча е ос-
ветена от отец димитър 
при откриването в при-
съствие на кмета Калин 
Каменов 

Възпоменателната про-
грама край плочата на 
върха включваше бесе-
да на историка тихомир 
Машов от регионалния 
музей за събитията, свър-
зани с четата, стихове, 
народни и патриотични 
песни, изпълнени от деца 
от училищата на селата 
девене и Баница. Жени 
от състави на читалища-
та от тези села също се 
включиха във възпомена-
телната програма.

В Ново село откриха най–големия 
спортен комплекс във Видинско

За визията на старото военно училище 
ще бъде обявен международен конкурс

НА МИЛИН кАМък

Паметна плоча бележи героизма 
на Ботеви четници

Любители на спорта от цялата община се стекоха за откриването на комплекса
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обществено обсъжда-
не на проекта „Изгражда-
не на социални жилища в 
IV микрорайон“ се състоя 
в Благоевград. той е част 
от Интегрирания план за 
градско възстановяване 
и развитие и одобрената 
Инвестиционна програма 
на община Благоевград, 
информира кметът д-р 
Атанас Камбитов. Проек-
тът е по оперативна про-
грама „Региони в растеж 
2014-2020“, приоритетна 
ос 1 „Устойчиво и ин-
тегрирано градско разви-
тие“. Предвижда се из-
граждането на три сгради 
за социално слаби хора, 
които нямат възмож-
ности, нямат дом и това 

е единствената им алтер-
натива за подслон. Става 
дума за общо 202 жили-
ща, всяко с квадратурата 
около 50 кв. м. „Нашето 
предложение е сградите 
да бъдат изградени чрез 
инженеринг, според уста-
новената в другите стра-
ни членки на Европей-
ския съюз практика. това 
е най-добрият начин за 
общината - строи се най- 
бързо, най-качествено и 
са защитени интересите 
на възложителя. При въз-
лагането на инженеринг с 
проектирането и изпълне-
нието е натоварен изпъл-
нителят, като се определя 
цена, която не подлежи на 
коментар“, поясни кме-

тът на Благоевград д-р 
Камбитов. Стойността на 
проектите е 9 500 000 лв., 
а срокът на изпълнение 
на проекта е 24 месеца. 
Паралелно с изгражда-
нето на социалните жи-
лища ще бъде подобре-
на и инфраструктурната 
среда в района. Планира 

се ремонт и асфалтиране 
на улиците „Ветрен“ и 
„Роден край“. те са вклю-
чени като инвестиционен 
приоритет „Градска сре-
да“ в цялостната концеп-
ция за развитие на реги-
она.

Към този момент об-
щина Благоевград има 

525 социални жилища, в 
които се настаняват хора 
от социално слаби групи. 
общинският екип, кой-
то работи по проекта за 
такива жилища в IV мик-
рорайон на Благоевград, 
вече е внесъл предложе-
ние в общинския съвет 
Благоевград за изменение 

на Наредбата за реда и 
условията за установява-
не на жилищните нужди 
на граждани, ползване 
и управление на общин-
ските жилища“. На първо 
място в социалните жи-
лища ще се настаняват 
родители с деца, вклю-
чително и непълнолет-
ни родители, многодетни 
семейства и такива с деца 
с влошено здраве и ув-
реждания. Втората група 
са хора в риск от бедност 
и социално изключване, 
чийито среден доход на 
член от семейството за 
предходните 12 месеца 
от всички източници е 
по-нисък от прага на бед-
ност, уточниха по време 
на общественото обсъж-
дане от екипа на д-р Кам-
битов.

След края на предста-
вянето и дебатите при-
съствалите граждани и 
експерти имаха възмож-
ност да дадат мнения и 
предложения в поставена 
за целта кутия. 

Реализацията ще стане с възлагане на 
инженеринг, каквато е европейската практика

Социални жилища за близо 10 млн. лв. 
изграждат в Благоевград

Няколко  с а  нови -
те проекти на общи-
на Велико търново за 
спортна инфраструкту-
ра. Едната разработка 
е за мултифункциона-
лен спортен терен, фут-
болно игрище и малка 
лекоатлетическа писта, 
които ще се намират до 
западните трибуни на 
стадион „Ивайло“. дру-
гите концепции са за 
основен ремонт на юж-

ните трибуни и осветле-
нието. Администраци-
ята ще инвестира още 
4 млн. лв. в завършва-
нето на съоръжението 
и превръщането му в 
модерно спортно бижу. 
Вече са готови проек-
тите за реконструкция 
на южните трибуни, за 
изграждането на малка 
лекоатлетическа писта 
до западния сектор и 
тренировъчните игри-

ща. Ще бъде възстано-
вено изцяло и осветле-
нието. Финансиране ще 
се търси от Министер-
ството на младежта и 
спорта, както и по нови-
те европейски програ-
ми. досега в спортния 
комплекс бяха вложе-
ни над 5 млн. лв., при-
влечени чрез различни 
финансови механизми. 
В резултат стадионът 
вече е една от най-до-

брите бази в страната. 
В рамките на първия 
етап от реконструкци-
ята бе обновен футбол-
ният терен. В него бяха 
инвестирани около 600 
хил. лв. днес стадион-
ът разполага с напълно 
съвременни системи за 
отводняване, отопле-
ние и поливане. По вре-
ме на втория етап от 
проекта бе извършен 
основен ремонт на ле-
коатлетическата пис-
та. Финансирането бе 

осигурено по програма 
„Растеж и устойчиво 
развитие на региони-
те“. Средствата бяха в 
размер на 2,4 млн. лв. 
трасето в момента е 
единственото в Бълга-
рия с обособен девети 
коридор. Реализирани 
бяха и допълнителни 
дейности. Построена 
бе нова ограждаща кон-
струкция, както и сис-
тема за отводняване на 
трибуните. В петте въ-
трешни спортни зали в 

южния сектор бе извър-
шен основен ремонт. С 
реализацията им ста-
дион „Ивайло“, който 
отскоро разполага и с 
резервна футболна вра-
та, ще отговаря напъл-
но на международните 
изисквания за провеж-
дане на мачове от евро-
пейските турнири. Ком-
плексът ще може да се 
ползва и като резервен 
терен за мачове от про-
фесионалния български 
футбол.

Община Велико Търново с нови разработки за спортна инфраструктура
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Реконструираното и 
модернизирано рибарско 
пристанище в Поморие 
бе открито на 21 май от 
министър-председателя 
Бойко Борисов и минис-
търа на земеделието и 
храните десислава та-
нева.

до момента е реали-
зиран първият етап на 
проекта за обновяването 
на пристана, който въз-

лиза на 11 667 059,08 лв. 
75% от средствата са от-
пуснати от Европейския 
фонд за рибарство, а ос-
таналите - от държавния 
бюджет.

„Спомням си, преди 2 
години тук имаше само 
един малък каменен въл-
нолом, а днес виждам 
ново модерно съоръже-
ние“, каза премиерът 
Бойко Борисов. той по-

жела на рибарите от ра-
йона наслука и им пода-
ри икона на св. Николай 
Чудотворец.

Новият комплекс се 
намира на мястото на съ-
ществуващото рибарско 
пристанище в най-юго-
източната част на града. 
той е с площ 41 309 кв. 
м. С реконструкцията на 
рибарския хелинг и пре-
връщането му в пристан 
за 112 лодки и 8 малки 
кораба рибарското сели-
ще претендира да стане 
едно от най-модерните 
по родното Черномо-
рие. тук вече има рибна 
борса, сграда за админи-
стративно обслужване и 
ремонтни работилници. 
Предвидени са още два 
склада, паркинг и пом-
пена станция за отпа-
дъчни води, трафопост и 
електрогенератор.

текущите срокове и 
графиците за изпълнение 
на проекта за изгражда-
не на столичното метро 
представи изпълнител-
ният директор на „Ме-
трополитен“ ЕАд инж. 
Стоян Братоев. 

„от  януари ме сец 

строителството на тре-
тия метродиаметър в Со-
фия, а през месец юли 
очакваме завършването 
на втория лъч с новата 
метростанция „Витоша“, 
посочи инж. Братоев.

„третият лъч е най-
сложният за изпълнение 

досега, защото започва-
ме от нулата“, коментира 
той. Експерти на „Ме-
трополитен“ ЕАд са мо-
билизирали екипи, тъй 
като в този участък няма 
изградено депо, нито сис-
теми, а и трасето преми-
нава през много труден 
терен, което допълнител-
но усложнява проекта, 
допълват от компанията.

Според инж. Стоян 
Братоев, краткосрочната 
прогноза до 2020 г. е Со-
фия да има изградени 56 
км метро, 53 метростан-
ции и 50% дял на метро-
то в градския транспорт. 

Първите 10 км в учас-
тъка между Ябланица и 
Боаза от оставащото за 
доизграждане трасе на 
автомагистрала „Хемус“ 
вече са препроектирани. 
това съобщи министърът 

на регионалното разви-
тие и благоустройството 
Лиляна Павлова по време 
на блицконтрол в Пар-
ламентарната комисия 
по регионална политика, 
благоустройство и местно 

самоуправление. тя до-
пълни, че Агенция „Път-
на инфраструктура“ има 
готовност да обяви търга 
за избор на изпълнител 
веднага след като Вър-
ховният административен 

съд се произнесе оконча-
телно по жалбите за пре-
кратяване на последната 
процедура за изграждане 
на участък от магистра-
лата. Строителството ще 
бъде финансирано със 
средства от държавния 
бюджет. За останалите 
участъци от магистра-
лата, за да се избегнат 
сложните съоръжения, се 
налага цялостно препро-
ектиране на ново трасе 
между Боаза и Велико 
търново.  Проектната 
скорост на участъка ще 
бъде 120 км/ч. очаква се 
в края на май или нача-

лото на юни поръчката 
за изработване на новия 
проект да бъде обявена. 
След това ще стартират и 
процедурите за промяна 
в парцеларните планове и 
екооценката, информира 
още Павлова. тя уточни, 
че това ще отнеме малко 
повече време, през което 
усилията ще бъдат фоку-
сирани в изграждането 
на първите километри от 
магистралата. Министъ-
рът заяви, че усилено се 
работи и за подобряване 
на състоянието на път-
ната инфраструктура в 
Северна и особено в Се-

верозападна България. 
Павлова съобщи, че вече 
е започнал ремонтът на 
обходните пътища на ди-
мово и на Враца, на пътя 
до Белоградчишките ска-
ли, участъка Макочево - 
Криводол, свлачищата по 
трасетата между Видин и 
Връшка чука и около Ме-
здра, както и на още два 
участъка, намиращи се в 
областите Плевен и Ло-
веч. С европейски сред-
ства ще бъдат рехабили-
тирани проходът Петро-
хан и пътят до пещерата 
Леденика, каза още реги-
оналният министър.

ИНФРАСтРУКтУРА

Напредва подготов-
ката за изграждане на 
трета лента по пътя Асе-
новград - Смолян. След 
открита процедура за 
възлагане на обществе-
на поръчка, от АПИ е 
възложено изработва-
нето на прединвестици-
онно проучване за из-
граждане на разширение 
на пътя Асеновград - 
Смолян на Консорциум 
МоСтИ на „Мости Бъл-
гария“ Еоод и полската 
„Мости Катовице“ оод. 
целта на поръчката е да 
се определят участъци, 
в които е възможно да 
бъде изградена допъл-
нителна трета лента за 
движение на тежкото-
варни автомобили и да 
се определят и необхо-
димите инвестиции за 
строителството й.

Предстои от  АПИ 
да се запознаят на мяс-
то с предложенията на 
проектантите. Първо-

началната информация 
е, че възможностите са 
за 19 км трета лента. 
„Нас ни удовлетворя-
ват тези участъци, които 
виждаме в прединвес-
тиционното проучване, 
тъй като те са с дължина 
между 800 м и 1.7 км, 
което означава, че ще 
има добра възможност 
за изпреварване“, каза 
областният управител 
на Смолян Недялко Сла-
вов.

След като от път-
ната агенция приемат 
участъците, в които да 
има трета лента, ще се 
премине към работно 
проектиране, отчужда-
ване и фактическо стро-
ителство. Желанието на 
областната управа на 
Смолян е третата лента 
да е факт до 2019 г. за 
елитния световен кон-
грес на ски учителите 
„Интерски“, на който 
домакин е Пампорово.

Препроектирани са първите 10 км от АМ „Хемус“
С европейски средства ще бъдат рехабилитирани 
проходът Петрохан и пътят до пещерата Леденика

АПИ обсъжда вариантите за трета 
лента на пътя Асеновград – Смолян

Рибарско пристанище за близо 
12 млн. лв. откриха в Поморие

Изграждането на метростанция „Витоша“ 
приключва през юли

На откриването на комплекса присъстваха премиерът 
Бойко Борисов и министърът на земеделието и храните 
Десислава Танева
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областите, които се 
включиха във водната 
реформа, ще могат да се 
възползват от над 2 млрд. 
лв. европейски средства 
за инвестиции в подобря-
ването на ВиК сектора. 
това съобщи министърът 
на регионалното разви-
тие и благоустройството 
Лиляна Павлова по време 
на петата Годишна водна 
конференция. тя уточни, 
че парите са за подобря-
ване на ВиК инфраструк-
турата и изграждане на 
пречиствателни станции. 
това е значителен ресурс, 
но обемът на инвестици-
ите, нужни за модерни-
зация на ВиК сектора и 
постигане на по-добро 
ниво на ефективност, 

отговарящо на европей-
ските изисквания, е над 
11 млрд. лв. това е един 
„неблагодарен“ сектор, 
защото нуждите от инвес-
тиции са огромни, имат 
ниска възвръщаемост и 
следователно е неатрак-
тивен за инвеститорите. 
Едновременно с това ин-
вестициите са невидими 
за гражданите, коменти-
ра още министърът. тя 
призова за обединяване 
на усилията, за да се по-
стигне нужната промяна 
в сектора. Павлова отчете, 
че до този момент е свър-
шена работа по подобря-
ване на законодателството 
за управление на водите и 
са реализирани успешно 
промените, на които се 

основават трите стълба 
на водната реформа. това 
са структурирането на 28 
ВиК асоциации - по една 
за всяка област, сключва-
нето на договори между 
асоциациите и ВиК опе-
ратори за управление на 
активите и определянето 
на дългосрочна стратеги-
ческа визия за инвести-
циите в сектора. от всич-
ки 28 области само 4 все 
още не са съпричастни с 
реформата и с усилията 
ни да управляваме по-до-
бре водния ресурс, посочи 
министърът. По думите й, 
поради недоброто упра-
вление на сектора и оста-
релите ВиК системи загу-
бите на вода в страната са 
недопустимо големи. 

Нови 417 млн. лв. към 
депозитите си са приба-
вили българските дома-
кинства, с което общата 
сума на спестените от 
тях пари е вече 43,237 
млрд. лв. Според данни 
на БНБ, само преди ме-
сец парите по влогове на 
граждани са били 42,82 
млрд. лв. Намаление има 
обаче при депозитите на 
фирмите - те са надолу 
със 143 млн. лв., което е 

втори пореден отлив на 
спестявания от началото 
на годината и третия ме-
сец от началото на 2016 г.

63,6 млрд. лв., или 
малко над 70% от БВП, 
са достигнали спестя-
ванията на банките към 
края на април, сочи ста-
тистиката на БНБ. те са 
се увеличили за една го-
дина с 8,6%. 

Анализ на финансовия 
пазар у нас през първите 

месеци на 2016 г. показва 
промяна в предпочитана-
та форма за съхранение 
на средствата от страна 
на домакинствата. до-
като през 2015 г. спес-
тяванията се насочваха 
предимно към срочни 
депозити, то през пър-
вите месеци на 2016 г. 
предпочитани са овър-
найт депозитите. този 
избор,според експерти-
те, е в резултат на пони-

жението на лихвите по 
депозитите. Граждани-
те предпочитат да могат 
да оперират с парите си 
в разплащателна смет-
ка, средствата от която в 
края на календарния ден 
се прехвърлят в депозит-
на заедно с начислената 
лихва.

По отношение на ва-
лутната структура и до-
макинствата, и фирмите 
у нас запазват предпочи-

танията си да депозират 
главно в левове. тези, ко-
ито откриват втора смет-

ка, обикновено избират 
да правят вложенията по 
нея в евро.

областите, които се отговарящо на европей основават трите стълба 

Нужни са над 11 млрд. лв. за 
модернизация на ВиК сектора

СТАТИСТИкА

Продължават да растат спестяванията на домакинствата в банкови влогове

Модерна инстала -
ция, която ще сортира 
стъклените отпадъци 
по цвят, преди да бъ-
дат рециклирани, ще 
заработи до края на 
годината в село Рав-
но поле. Съоръжени-
ето ще бъде с нов тип 
оптична система, коя-
то се въвежда за първи 
път в България. Инвес-
тицията е на стойност 
1,5 млн. лв., съобщиха 
от „Екопак България“. 
организацията, която е 
собственик на линията, 
очаква капацитетът да 
бъде повишен от 5 т/ч 

на 15 т/ч, загубите от 
технологичния процес 
да намалеят с до 10%, 
а съдържанието на за-
мърсители в готовата 
суровина да се понижи 
два пъти. Заради по-
добреното качество на 
разделеното по цвят 
стъкло (с 25 г/т приме-
си) „Екопак“ вече са се 
договорили за изкупу-
ването му с трите заво-
да за стъкло в София, 
Плевен и Пловдив.

Има заявен и вън-
шен интерес от съседни 
страни да пречистват 
стъклените си отпадъци 

у нас. 
Сортираща инстала-

ция ще има възможност 
да поеме отпадъците 
и на други организа-
ции, тъй като увеличава 
тройно капацитета на 
работата. В момента на 
площадката за стъкло 
работят общо 15 души, 
а след модернизацията 
дейността ще се осъ-
ществява на три смени. 
Инвестицията е в от-
говор на европейските 
стандарти и готовност 
за планираните зави-
шени цели за рецикли-
ране на Европейската 
комисия - 75% до 2025 
г. и 85% до 2030 г. ор-
ганизацията въвежда и 
заключваща система на 
жълтите контейнери, в 
които се събират пласт-
маса и метал. Проектът, 
който е на стойност над 
100 хил. лв., вече е за-
почнал в Русе и Хаско-
во. до края на годината 
предстои да бъде въве-
ден в шумен и Перник.

Лилия ЦВЕТАНОВА

Повече от 1200 работ-
ни места са открити в 
новия завод за електри-
чески бойлери на „теси“ 
оод в шумен. Прези-
дентът Росен Плевне-
лиев и кметът на града 

Любомир Христов, при-
съствали на откриването 
на предприятието, при-
зоваха бизнеса да инвес-
тира и да създава заетост 
за хората от региона. В 
завода се провежда и 
професионално обучение 
на работниците, което е 
пример как реално може 

да се осъществи връзка-
та между бизнеса и обра-
зованието.

Собственикът на ком-
панията Жечко Кюрк-
чиев е с амбиции да я 
превърне в третия най-
голям производител на 
електрически бойлери в 
Европа.

Нов завод в Шумен открива 
1200 работни места

Министър Лиляна Павлова: 

Президентът Росен Плевнелиев заедно с кмета на Шумен и инвеститорите 
преряза лентата на новото предприятие

Инвестират 1,5 млн. лв. в инсталация 
за стъклени отпадъци
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Извънредна провер-
ка извърши екип на Ми-
нистерството на енерге-
тиката в мини Перник. 
Нелегални въглекопачи 
периодично проникват 
в галериите и добиват 
незаконно материал. това 
е трети случай, конста-
тиран от началото на го-
дината при съвместна 
акция на проверяващите 
и сектор „Противодей-
ствие на икономическата 
престъпност“ в од на 
МВР - Перник.

На място са задържани 
няколко лица, извършва-
щи добив на въглища без 
предоставена концесия 
по Закона за подземни-
те богатства. Предстои 
да им бъдат наложени и 
административно-нака-
зателни актове според 
действащото законода-
телство за извършване на 
добива на подземни бо-
гатства без предоставени 
права.

от Министерството 
на икономиката и лич-

но министър Божидар 
Лукарски настояват за 
криминализиране на не-
законния добив на под-
земни богатства. Мините 
в Перник са само едно 
от местата, от които се 
добива природен ресурс 
без концесия и каквито 
и да било разрешителни. 
С цел минимизиране на 
щетите и предотвратява-
не на инциденти в рудни-
ците Министерството на 
енергетиката извършва 
освен регулярните, и из-

вънредни проверки на 
обекти в цялата страна.

Хората на Перник са 
обезпокоени от незакон-
ната дейност на мината 
и реалната опасност от 
срутване на земни маси в 
района.

Предстои среща на 
инициативен комитет на 
жители от града със зам.-
министър Жеко Станков 
от Министерството на 
енергетиката. На нея ще 
се дискутират мерки за 
преустановяване на неза-
конния добив в района.

Жители на Логодаж 
скочиха срещу възмож-
ността за откриване на 
нова кариера за добив на 
строителни материали. 
С протестна подписка 
до енергийното минис-
терство хората от бла-
гоевградското село се 
обявяват против добив-
ната дейност в землище-
то на населеното място. 
те настояват издаденото 
разрешение на фирма 
„Интерпром“ Еоод да 
бъде отменено.

В селото вече рабо-
тят две кариери. „още 

една ще наруши еколо-
гичното равновесие в 
района, ще съсипе то-
тално пътищата и ще 
унищожи всички въз-
можности за развитие 
на туризма“,  изрази 
опасенията си кметът 
Пламен Червенков.

Новат а  кариера  е 
предвидена само на 
500 м от къщите в се-
лото, на по-малко от 1 
км от центъра на насе-
леното място. Наблизо 
е кладенецът, който е 
основен водоизточник. 
На по-малко от 1000 м 

по въздушна линия е 
и язовир „Стойковци“, 
което прави начинани-
ето напълно неприем-
ливо, категорични са в 
Логодаж.

освен шума и запра-
шеността от кариерата 
хората се тревожат, че 
кариерата ще унищожи 
вододайната зона, която 
захранва водопровода 
на селото и язовира. 
Ще се замърсят земе-
делските земи, а идеята 
за изграждане на вил-
но селище край язови-
ра ще остане само на 

хартия.“ Категорични 
сме, че няма да допус-

нем още една кариера 
да заработи в района“, 

алармира кметът на Ло-
годаж.

Жителите на симит-
лийското село Брестово 
са готови да се вдигнат 
на бунт, за да спасят 

имотите си и прочути-
те Коматински скали 
от атаките на иманяри-
те. Хората се заканиха 

да сформират и селско 
опълчение, за да спа-
сят природния феномен. 
от години местните се 
борят срещу търсачи-
те на съкровища, кои-
то се активират особено 
през пролетните месеци. 
Иманярите нападат ра-
йона и копаят не само 
около скалите, но и в 
нивите им и съсипват 
земеделската продукция. 
от селото са подавали 
многократно сигнали, 
но досега нищо не е 
спряло златотърсачите. 
Гранична полиция също 
се е включила с патрул 
в борбата срещу има-

нярите, но резултатът е 
почти нулев. По думи-
те на кметския намест-
ник Живко Стаменов, са 
нужни по-строги мерки, 
за да може да се опазят 
имотите на стопаните, 
както и природният фе-
номен. още повече че за 
Коматинските скали има 
изготвен проект от об-
щина Симитли. Амбици-
ите на местната управа 
са да бъде облагороден 
целият район край Ко-
матинските скали. Ще се 
построят беседки, ще се 
поставят пейки, кошчета 
за боклук и чешма.

През 2003 г. Брестово 

стана известно в цялата 
страна като нашенския 
Клондайк. тогава фирма 
за геоложки проучвания 
и сондажи бе готова да 
инвестира 270 000 дола-
ра, за да търси в района 
злато на площ от 198 кв. 
км. Но така и не се стиг-

на до проучване на райо-
на. Експерти твърдят, че 
това е едно от най-бога-
тите на находки селища 
в страната. Хората пък 
вярват, че по тези места 
има купища жълтици, 
заровени от хайдути и 
комити. 

Жители на с. Брестово на бунт срещу иманярски набези

На 1 април 2016-а перничани изля-
зоха на пореден протест срещу про-
блема с мините в града. 

от години незаконният добив от 
въглищните мини, някои от които 
затворени, се е превърнал в сенчест 
бизнес, за който никой не носи отго-
ворност. През 2015-а дори се стигна 
до обявяване на бедствено положение 
и евакуиране на къщи, застрашени от 

падане заради незаконната дейност в 
съседство.

Активисти от града до момента 
са направили няколко подписки и са 
поставили редица искания към енер-
гийния министър теменужка Петкова, 
депутатите от региона, общинския съ-
вет, както и главния прокурор за спра-
вяне с проблема за незаконния добив 
на въглища.

ЗА кОЙ ЛИ ПъТ 

Една от действащите вече кариери в Логодаж добива доломитизиран варовик

Това е един от подходите за нелегален достъп до мината

Поредна акция срещу незаконния добив на въглища

КАЗУСИ

От икономическото министерство 
предлагат криминализиране на деянието

Проверяват мини за незаконен добив 
на подземни богатства

В Логодаж не искат поредна кариера за строителни материали
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това модерно таван-
ско жилище се намира в 
трибека, Манхатън, на по-
следния етаж на построе-
на през ХVIII век сграда. 
Пространството тогава се 
е използвало за склад, но 
от предишното му пред-
назначение вече няма и 
следа. Ако има някакви 
белези, то те са останали 
само като елементи в ин-
териора. С преустройство-
то на този лофт се залавя 
архитектът Андрю Франц, 
а резултатът от усилията 
му е наистина удивителен. 
Апартаментът се простира 
върху площ от 280 кв. м. 
той впечатлява не само 
с интериора си, но и със 
стъкления покрив, който 
предлага невероятна гледка 
към нощното небе. Франц 
решава да запази отво-
рения план на простран-
ството и да насочи фокуса 
върху директната връзка, 
която апартаментът има с 
намиращата се най-отгоре 
градина. до нея се стига 
през „тераса“, която със 
стъклените си стени и по-
крив е буквално вградена 
в жилището като пълен с 

растителност аквариум. 
отвореното състояние на 
покрива позволява навли-
зането на обилен въздушен 
поток и проветряване на 
всички помещения. През 
нощта дворът изпълнява 
ролята на вътрешен фенер, 
който осветява лофта от-
долу. Интериорът от части 
носи духа на индустриал-
ното минало на сградата.

това си личи и по ту-
хлените стени, и по раз-
личните метални елементи 
при мебелите, както и по 
запазените дървени колони 
в средата на дневната.

Направеното по поръчка 
стоманено стълбище с дър-
вени стъпала и площадки 

се спуска от гредите на 
стария покрив. Жилището 
е раздвижено на няколко 
нива и е обединено с по-
мощта на междуетажен 
корниз от орехово дърво, 
който служи като концеп-
туална отправна точка. 
В проекта са включени и 
нови енергийноефектив-
ни механични системи и 
уреди. Новата покривна 
тераса оползотворява ре-
генерирани облицовъчни 
павета от пясъчник и гру-
па от местни растителни 
видове, изискващи малко 
вода. те в същото време 
служат и като изолация за 
жилищното пространство 
отдолу.

ИНтЕРИоР

Архитектът Андрю Франц трансформира пространството в жилище с големи отворени зони 
и плавен преход към външната среда

Склад от ХVIII век се превръща в луксозен апартамент
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Най-значимите и впе-
чатляващи постижения в 
иновативната керамична 
архитектура бяха отли-
чени за 7-ма поредна го-
дина. Победителите на 

Wienerberger Brick Award 
2016 г. бяха официално 
обявени на 19 май в кон-
цертната зала на австрий-
ските радио и телевизия 
(ORF- Radiokulturhaus). 

Конкурсът тази годи-
на събра рекорден брой 
участници. В него се 
включиха повече от 600 
проекта от 55 страни.

Присъдените награди 
бяха в следните катего-
рии: „Жилищни сгради“, 
„обществени сгради“, 
„Реконструкции“, „Град-
ски решения“ и „Специ-
ални решения“. 

Поради голямото раз-
нообразие от проекти 
предварителната селек-
ция от независимо жури 
имаше нелеката задача 
да подбере 50 номина-
ции - финалисти. от този 
списък друго независимо 
жури, състоящо се от че-
тирима международно 
признати архитекти, из-
бра победителите. 

тази година два про-
екта бяха отличени с го-
лямата награда. Единият 

приз отиде при „офис 
сграда 2226“ на архитект 
дитмар Еберле, която 
се намира в Лустенау, 
Австрия. цялата сгра-
да се управлява без при-

нудителна вентилация 
и климатизация, както и 
без отопление. Самото 
име на проекта подсказ-
ва, че преобладаващата 
вътрешна температура 
варира между 22 до 26 
градуса по целзий през 
цялата година. това е 
възможно благодарение 
на 76-сантиметровите 
дебели тухлени стени. 
Единственият енергиен 
източник е топлината, из-
лъчвана от хора, компю-
три и осветителни тела.

Втората голямата на-
града бе отредена на 
проекта „Къща 1014“, 
намиращ се в истори-
ческия център на град 
Гранолерс ,  Испания.  
той е отличен пример 
за оползотворяване на 
пространството в град-
ските райони. дългото 
и тясно пространство с 
ширина само 6,5 м показ-
ва екстремни условия на 
строителната площадка. 
Използването на тухли 
пък прокарва както тра-
диционна, така и модер-
нистична линия, което 
съществено допринася за 
цялостния облик на сгра-
дата. този проект стана и 
победител и в категория-
та „Градски решения“.

термитите са послу-
жили като вдъхновение 
за проекта от Виетнам, 
спечелил в категорията 
„Жилищни сгради“. Име-
то „Гнездо на термити“ 
идва от разпределението 
в сградата, където всички 
коридори, галерии и стаи 
се събират заедно в едно 
централно помещение. 
За да се преборят с тро-
пическия мусон, архите-
ктите от ателие „Tropical 
Space“ са решили да по-
строят къщата изцяло от 
тухли.

Аудиторията на здрав-
ния център AZ Groeninge 
в Белгия е победител в 
категорията „обществе-
ни сгради“. докато ос-
новната сграда се харак-
теризира с традиционен 
дизайн, за новия корпус 
е замислена контрасти-
раща обвивка. Създава 
се впечатление, сякаш 
потъва в земята и само 
част от нея се вижда на 
повърхността. „тухлите 
са поставени вертикал-
но, за да се подчертаят 
извивките на сградата“, 
обяснява архитект Берт 
дехулу (Bert Dehullu).

В категорията „Рекон-
струкция“ победител е 
проектът Marilia от сту-
дио SuperLimão в Сао 
Пауло, Бразилия. Къ-

щата на Руа Марилия 
(Rua Marilia), датираща 
от 1915 г., е една от по-
следните исторически 
тухлени сгради в района. 
„Имахме възможност да 

създадем проект, който 
тачи историята, има от-
ношение към строител-
ния материал и опазва 
околната среда“, подчер-
тава архитектът

Специалната награда 
отиде при архитектур-
ното  дуо  „дуплекс“ 
(Duplex) от швейцария 
за проекта Клъстър Хаус 
в цюрих.

„Впечатлен съм от ка-

чеството и международ-
ния характер на тазго-
дишните номинации. те 
онагледяват как различни 
архитектурни концеп-
ции могат да доведат до 

уникални проекти, дори 
при екстремни климатич-
ни или пространствени 
условия. По този начин 
иновативните проекти 
победители подчертават 
разнообразните възмож-
ности за приложение на 
тухлата като строителен 
материал“, коментира 
Хаймо шойх, главен из-
пълнителен директор на 
Wienerberger AG.

Wienerberger Brick Award 2016 събра рекордните 600 проекта от 55 държави

Връчиха световните награди за 
иновативна керамична архитектура

Призьорите в петте категории, както и носителите на голямата награда и специалната 
награда бяха представени на 19 май в концертната зала на австрийското радио и теле-
визия (ORF- Radiokulturhaus) 

Проектът “Офис сграда 2226” e  доказателство, че консу-
мацията на енергия може да бъде намалена със сред-
ствата на архитектурата

Втората голяма награда - за “Къща 1014” , е успешен 
пример за оползотворяване на пространствата в истори-
ческите градове

Къщата “Гнездо на термити” м оже да служи като прото-
тип за евтини жилища в тропическите райони

Проектът Клъстър Хаус (Cluster House) е изключителен 
пример на достъпни цени и висококачествени жилища

Проектът Марилия (Marilia) представя изкусен и ефективен начин за разширяване на 
съществуваща сграда

От разстояние екстериорът на сградата Ей Зет Грьонинге 
(AZ Groeninge) се проявява като пикселизиран образ. 
Само когато се приближим достатъчно, тя се разтваря в 
отделни тухлени формати
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Пловдив, ул. “11 август”  № 5 
рекламен офис: 032/634 655, www.katrafm.com

Седмичен хороскоп за периода 30 май-5 юни

Не искайте живо-
тът ви да е само цветя 
и рози. Какъвто и да е 
той, все можете да на-
мерите причина да му 
се радвате. Пък и е на-
учно доказано, че възхо-
дите без наличие на па-
дения вредят точно тол-
кова на психиката, кол-
кото и кофти моменти-
те, траещи перманент-

но. Не се напъвайте да 
се показвате доволни 
и щастливи! И нега-
тивните емоции могат 
да съдържат градивен 
елемент и да водят до 
развитие. Всички сме 
чували твърдението: 
„По-добре недоволен 
човек, отколкото довол-
но прасе“ (Сократ). Е, 
бъдете човек!

Няма лошо 
без хубаво

Стойте далеч от аг-
ресивни хора, защото, 
каквито сте си паци-
фисти, като нищо ще 
ви пометат по пътя си. 
Не е лошо и да „отгле-
дате“ известно коли-
чество спортна злоба 
в себе си, защото през 
следващите ме сеци 
предстоят борби и съ-
ревнования, в които е 

желателно, ако не да 
победите, поне да се 
класирате в челната 
десетка. В желанието 
си да балансирате по-
някога се натъквате на 
непреодолими пречки, 
затова не се чувствай-
те длъжни да го игра-
ете синя каска, ами си 
гледайте собствения 
интерес.

В топ 10

С вашата целеустре-
меност и перфектно 
начертани стратегии 
може да си навлечете 
гнева на партньори и 
колеги. Нищо чудно, 
като ви гледат как дъл-
баете в проблемите и 
разрешавате казусите 
със самочувствието на 
всевластен господар, 
да ви се разсърдят, че 

не взимате под вни-
мание и тяхното мне-
ние. Не дай си боже 
да се скарате кой ще 
свърши работата, по-
добре и да се стигне 
до преврат, в който да 
ви отнемат властта. За 
да се предпазите, бъде-
те по-толерантни към 
подчинените си. И те 
душа носят.

Диктатура на 
пролетариата

Не се страхувайте 
от съвършенството - 
няма да го постигнете, 
е казал Салвадор дали 
и думите му важат в 
пълна степен за зодия 
овен през тази сед-
мица. С каквото и да 
се захванете, няма да 
го свършите идеално. 
Но поне пред вас не 
стои дилемата дали да 

казвате нещата, които 
мислите, или да замъл-
чите. За да избегне-
те ситуациите, в които 
можете да пострадате 
заради острия си език, 
бъдете по-хрисими и 
дипломатични. С други 
думи, избягвайте край-
ностите. Въпреки че 
точно на вас не знам 
как ще ви се получи.

Ако ви се струва,  
че околните не гово-
рят български, а хин-
ди, урду, корейски или 
друг екзотичен език, 
повредата вероятно е 
във вашия телевизор. 
Ухото ви не е настрое-
но да чува друго мне-
ние, освен на своя при-
тежател. Не казвам, че 
това не е нормално за 

една от най-властните 
зодии, но в никакъв 
случай не е социално 
приемливо поведение. 
Затова, ако искате ра-
ботите да вървят, ко-
ригирайте чуваемостта 
си към чуждите мне-
ния и предложения. 
Големият брой гледни 
точки може само да ви 
обогати.

Изгубени в 
превода

Ако ви тормозят фи-
нансови неволи, знай-
те, че не сте единстве-
ните. отънелият порт-
фейл по дефиниция е 
общочовешки проблем, 
затова се успокойте - 
нищо драматично и 
фатално не ви е споле-
тяло. даже обратното, 
след като се знае, че 
парите развалят чове-

ка, е по-добре или да 
ги нямаме, или мак-
симално бързо да се 
освободим от тях, за 
да си останем чисти 
и неопетнени. шега-
та настрана, изгрява 
слънце и на вашата 
улица. През следващи-
те седмици положени-
ето с капиталите ви ще 
е задоволително.

Шепот на 
банкноти

Епидемията, наре-
чена европейски пари, 
може да обхване и вас, 
особено ако работите в 
областта на ВиК, път-
ното строителство или 
туристическия отрасъл. 
Що се отнася до по-
следния сектор, имайте 
предвид, че програмите 
за трансгранично съ-
трудничество предлагат 

нелош вариант за фи-
нансиране на проекти. 
Ако се вярва на минис-
тър Ивелина Василе-
ва, възможностите на 
„околна среда“ също 
са златна мина. В слу-
чай че нямате претен-
ции към благините от 
Брюксел, развихрете 
предприемаческия си 
талант на родна почва! 

Треска за злато

Радвайте се и на теж-
ките моменти, скъпи 
телци, защото именно 
трудностите изграж-
дат характера. те ще 
ви помогнат да станете 
по-гъвкави и адаптив-
ни, а не да тъпчете на 
едно място. Бъдете по-
критични към себе си 
и околните и, моля ви, 
най-накрая си размър-

дайте... онези части, 
които имат най-голяма 
нужда от размърдване! 
Но пък да не тръгне-
те да се записвате на 
курс по шах. Заемете 
се с активен спорт и се 
запасете с ударни дози 
ендорфин, допамин, 
серотонин и всякакви 
ощастливяващи хормо-
ни. 

Хормонът на 
щастието

Реплики от типа „аз 
съм късоглед и пея в 
хора“ няма да ви спа-
сят от отговорности 
през  т ази  седмица .  
Колкото и да се прави-
те на разсеяни и сви-
рещи втора цигулка, 
дойде време да ви за-
бележат. И просто няма 
мърдане. Вече не важат 
оправданията, че това 

или онова не зависи 
от вас, че само пома-
гате, а не сте главното 
действащо лице. Сега 
всичко е във ваши ръце 
и е крайно време да 
осъзнаете, че ако не из-
лезете от удобната ано-
нимност, някой друг с 
удоволствие ще заеме 
шефското място - ме-
раклии колкото щеш. 

Излезте от 
анонимност

Като ви гледам как 
храбро се борите с 
проблемите, чак ми 
става весело. още по-
вече че и вие самите 
се забавлявате с нес-
годите. Плашите ги, 
като им се смеете в 
лицето. Помнете само, 
че истинският саму-
рай трябва да избягва 
голямото количество 

саке,  прекомерната 
гордост и извънмер-
ния разкош. Предвид 
факта, че не сте фено-
ве на лукса и разточи-
телството, нито пък 
страдате от излишна 
надменност, за прео-
доляване остават само 
високоградусовите на-
питки. Просто не пре-
калявайте с тях!

С дрегера шега 
не бива

Четох наскоро, че 
Рибите са сред трите 
зодии, без които наши-
ят свят не би оцелял. 
Специални,  целена-
сочени и постоянни, 
невероятни приятели, 
на които винаги може 
да се разчита - поне 
така ви описваха ко-
легите астролози. Е, 
като махнем досадно-

то мрънкане и честото 
послъгване, което сте 
превърнали в запазе-
на марка, всичко ос-
танало е поразително 
точно. освен с тези ху-
бости ненагледни, през 
седмицата ще бъдете 
надарени и с почти 
свръхестествен късмет, 
който хич не си и по-
мисляйте да изпускате.

На лов за 
златни рибки

Всеобщ фурор е най-
точното описание на 
емоцията, която ще пре-
дизвиквате у околните 
през настоящата седми-
ца. Спомнете си само 
как всички българи обо-
жествяваха Поли Гено-
ва след четвъртото мяс-
то на „Евровизия“! Е, и 
с вас ще се случи нещо 
подобно, без значение 

дали пеете,  пишете 
счетоводни отчети или 
обикаляте строителни-
те площадки. С каквото 
и да се захванете, ще 
бъде обречено на ус-
пех. Недейте обаче да 
се надувате и да смята-
те, че винаги ще е така. 
Използвайте конфигу-
рацията на звездите с 
доза скромност.

Като Поли на 
„Евровизия“БЛИЗНАЦИТЕЛЕЦ

Вълкът кожата 
си мени...ОВЕН

РАК ЛЪВ ДЕВА

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ

КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
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