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Северозападът в търсене 
на изход от кризата

интервю На стр. 6 каб На стр. 8-9

Обръща ли се достатъчно внимание 
на състоянието на храмовете у нас?

Подробности на стр. 4-5

www.bosstore.bg

на фокус На стр. 12-13

Парите за ремонт на църкви в 
пъти по-малко от необходимите Имаме остра 

нужда от 
качествена 
промяна на 

общите градски 
пространства

Арх. Ангел Захариев:
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12 млн. лв. безвъзмезд-
но финансиране по Опе-
ративна програма „Добро 
управление 2014 -2020“ е 
предназначено за рефор-
ма в кадастъра. Проектът, 
чийто срок е две години, 

включва замервания, раз-
витие на картата и изчист-
ване на грешките. Това 
заяви министърът на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството Лиляна 
Павлова, която заедно с 

министъра на земедели-
ето и храните Десислава 
Танева откри във Варна 
първата национална съв-
местна среща на екипите 
на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър и 

областните служби „Земе-
делие“.

Според Павлова 90% от 
територията на страната 
ще бъде покрита с кадас-
трална карта след предсто-
ящите промени в Закона за 
кадастъра и имотния ре-
гистър, които са внесени 
за разглеждане в Народ-
ното събрание. По думите 
й, реформата е предизви-
кателство за екипите на 
двете министерства, но е 
необходимост, която дълго 
време е отлагана.

Към днешна дата едва 

22% от страната има ка-
дастрално покритие, от-
чете регионалният ми-
нистър. Реформата цели 
всеки гражданин да може 
да получава информация 
на едно гише, независимо 
къде се намира. В бъдеще 
нито една общинска или 
държавна администрация 
няма да има право да из-
исква скици от граждани 
и фирми. Това ще става 
само по служебен път 
като част от стратегията 
за електронно управле-
ние. Услуги ще могат да се 

получават онлайн с елек-
тронен подпис. Имотите 
ще имат т.нар. „имотно 
ЕГН“, като се премине от 
поименна към поимотна 
система. Кадастърът ще 
е дигитален и всеки ще 
може да влезе и да види 
историята на даден имот, 
евентуалните тежести вър-
ху него, както и предиш-
ните му собственици. Това 
ще допринесе за опазване 
на неприкосновеността 
на частната собственост, 
изброи заложените цели 
министърът.

ОТ СЕДмИцАТА

Европа ни отпуска 12 млн. лв. за 
реформа в кадастъра

След промените в закона картата ще 
покрива 90% от територията на страната

Дигитален кадастър, достъпен за всеки, ще дава пълна информация за имотите

Катя КОСТОВА

Ремонтираната част от 
първокласния път от Ви-
дин за Враца бе пуснат 
преди дни. Това стана в 
присъствието на премиера 
Бойко Борисов и строи-
телния министър Лиляна 
Павлова.

Тя подчерта, че ремон-
тът е бил завършен само 
за 35 дни. Павлова при-
помни, че участъкът от 
първокласния път меж-
ду Видин и монтана е 
ремонтиран през 2006 г., 

след което започна из-
граждане на ВиК съоръ-
жения и пътят бе разко-
пан. Заради недобросъ-
вестното отношение на 
изпълнителя, който не за-
върши работата си, трасе-
то остана разровено цели 
4 години, посочи Павлова.

Според поетия ангажи-
мент от страна на минис-
тър-председателя беше 
предоставено финансира-
не от държавния бюджет 
за ремонт на трасето. 
АПИ и мРРБ предоста-
вихме възможност и така 
беше ремонтирана и ВиК 

частта под пътя, отбеляза 
министърът.

Лиляна Павлова комен-
тира още, че с отпусна-
тите от правителството 
средства в размер на 140 
млн. лв. ще бъдат напра-
вени инвестиции в 250 
км пътища в Северна и 
приоритетно в Североза-
падна България. 25 млн. 
лв. се инвестират в 60 км 
пътища по направлението 
Видин - монтана.

Още за инфраструк-
турата и развитието на 
Северозападна България 
на стр. 4-5

Три години след жес-
токия пожар, изпепелил 
сцената на Драматичния 
театър в Пловдив, обно-
вената сграда посреща 
отново публика. За офи-
циалното откриване дой-
доха премиерът Бойко 
Борисов, председателят 
на парламента цецка ца-
чева, министърът на кул-
турата Вежди Рашидов, 
председателят на финан-
совата комисия менда 
Стоянова, шефът на Ко-
мисията по култура и 
медии Славчо Атанасов, 
депутати и гости. „От 
10-те ремонтирани при 
мен театри лош няма. В 
Пловдив е най-модер-
ният без съмнение, но 
градът ви го заслужава“, 
каза от сцената Вежди 
Рашидов. Той благода-
ри на премиера Борисов 
за протегнатата ръка и 
на министър Владислав 
Горанов, който „с неу-
доволствие - като всеки 
финансов министър“ от-
пуснал парите - над 4 
млн. лв., за възстановява-
нето на театъра. Директо-
рът на Драмата Кръстю 

Кръстев отличи работата 
на „Главболгарстрой“ АД 
- Пловдив, извършило 
ремонта на съсипаната 
от пожара през август 
2013-а сграда. Ренови-
раната зала разполага с 
най-модерна озвучителна 
и осветителна техника, 
подобрена е и акустика-
та. Възстановен е огро-
мен кристален полилей, 
около който е монтиран 
осветителен мост. Двете 
балконски ложи вече са 
оформени като места за 
меценати. 

„Пловдив ще става все 
по-хубав, с общи усилия 
правим всичко възможно. 
можете да разчитате на 
нас и през 2019 година, 
когато ще сте Европейска 
столица“, обяви преми-
ерът Борисов, след като 
разгледа свършеното от 
строителната компания в 
залата и зад кулисите.

Обновената Драма 
вдигна завеса с постанов-
ката „Възгледите на един 
учител за народната про-
света“ на Камен Донев 
с участието на ансамбъл 
„Филип Кутев“.

Завършиха път Е–79 през Димово Ремонтираният от „Главболгарстрой“ АД – Пловдив 
Драматичен театър отново посреща публика

ОБЕЩАНО-ИЗПЪЛНЕНО

Министър Вежди Рашидов подари на трупата на 
Драмата пано с фотоси на опожарената сцена и с 
визията след ремонта
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44 проектни предло-
жения на обща стойност 
около 10 млн. евро ще 
получат финансиране по 
програмата за трансгра-
нично сътрудничество 
между България и маке-
дония. Това обяви зам.-
министърът на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството Деница 
Николова на заседание 
на съвместния Комитет 
за наблюдение на програ-
мата, което се състоя в 
Кюстендил. По думите й, 
те покриват всички при-
оритетни оси на програ-
мата в областта на устой-
чивия туризъм, околната 
среда и повишаване на 
конкурентоспособността 
на бизнеса. Най-много 
предложения са подадени 
за общините Благоевград, 
Кюстендил, Сандански, 
Сатовча и Струмяни.  
Преобладават бенефи-
циентите от неправител-

ствения сектор, следвани 
от общините и областни-
те администрации. По-
лучихме 217 проектни 
предложения в рамки-
те на първата покана по 
програмата. 134 от тях 
са оценени като добри и 
бихме ги финансирали, 
ако имахме по-голям бю-
джет, каза Николова. Тя 
подчерта, че основната 
цел е създаване на ус-
ловия за икономически 
растеж и по-голяма за-
етост в трансграничния 
регион. Фокусът ни не е 
просто върху усвояването 
на средствата, а върху 
резултатите, които по-
стигаме с изпълнението 
на проектите, каза зам.-
министърът. По думите 
й, въпреки че бюджетът 
по трансграничните про-
грами е по-малък, по-
стигнатите резултати са 
видими и значими за ре-
гиона. Ресурсът на пър-

вата покана е около 6,5 
млн. евро и с него могат 
бъдат финансирани 28 
проекта. Поради големия 
брой предложения, по-
лучили високи оценки, 
комитетът взе решение да 
прехвърли допълнително 
близо 3,5 млн. евро от 
бюджета на програма-
та. С тях ще бъдат фи-
нансирани допълнител-
но 16 проекта в рамките 
на първата покана. През 
следващите месеци пред-
стоят процедури по про-
верки на терен за всеки 
конкретен проект, както 
и на бенефициентите, за 
да се избегне двойно фи-
нансиране, обясни Нико-
лова. Тя допълни, че през 
септември могат да бъ-
дат сключени договори за 
финансиране, което озна-
чава, че още следващата 
година ще могат да отче-
тат първите резултати от 
изпълняваните проекти.

Николай АНТОНОВ

С първа копка кметът 
на община Банско Геор-
ги Икономов даде нача-
лото на изпълнение на 
проекта за затваряне и 
рекултивация на старо-
то депо за твърди бито-
ви отпадъци в Банско. 
Той е на стойност от 1 
819 000 лв., като сред-
ствата са осигурени от 
Предприятието за уп-
равление на дейностите 
по опазване на околна-
та среда към минис-
терството на околната 
среда и водите. 

Старото депо за би-
тови отпадъци е разпо-
ложено в местността 
Св. Георги на площ от 
56 965 кв. м. Предвиде-
ните дейности по про-
екта включват техни-
ческа рекултивация на 
сметището, при която 
ще бъдат предепони-

рани над 70 000 куб. м 
битови и строителни 
отпадъци за срок от три 
месеца. След този етап 
ще бъде извършена би-
ологична рекултивация, 
която ще продължи три 
години - теренът ще 
бъде затревен, което ще 
позволи създаване на 
устойчиво зелено прос-
транство. 

„Трябва всички да 
осъзнаем, че един от 
големите проблеми на 
съвременното обще-

ство е управлението 
на отпадъците. Устой-
чивите мерки в тази 
посока ще позволят 
да съхраним природа-
та за поколенията след 
нас, коментира кметът 
Икономов. Паралелно 
с благодарностите към 
правителството за пре-
доставеното финанси-
ране кметът съобщи, че 
предстои да се търсят 
средства за рекултива-
ция и на депото в град 
Добринище.

ОТ СЕДмИцАТА

Те покриват всички приоритетни оси в областта на устойчивия туризъм, околната среда 
и повишаване на конкурентоспособността на бизнеса

44 проекта са одобрени по програмата за 
трансгранично сътрудничество с Македония

Стартира ремонтът на 
30 км от пътя Варна - 
Добрич, заяви министъ-
рът на регионалното раз-
витие и благоустройство-
то Лиляна Павлова при 
откриването на втория 
етап от обновяването на 
булевард „3 март“ в мор-
ската столица. Проектът 
за пътния участък между 
двата града е одобрен, 
договорът за финансира-
не е сключен и търгът е 
в ход. Получихме много 
оферти и ако няма об-
жалване, ще започнем 
рехабилитацията още на-

есен, увери Павлова. Тя 
допълни, че отсечката е 
в много лошо състояние 
и е важно час по-скоро 
ремонтите да стартират.

министърът подчер-
та, че през последните 
години правителството 
е предоставило над 22 
млн. лв. допълнителна 
подкрепа на общината 
за реновиране, ремонт и 
рехабилитация на всич-
ки основни булеварди 
в града. „Това е много 
сериозен ресурс като ин-
вестиция от държавния 
бюджет за развитието на 

Варна“, каза Павлова. Тя 
бе категорична, че под-
крепата ще продължи, 
като от изключителна 
важност е много бързо 
да започнат проектите 
по линия на Оператив-
на програма „Региони 
в растеж 2014-2020“. 
Средства от европейска-
та програма ще бъдат 
насочени в три основни 
направления - ремонт, 
рехабилитация на улици 
и улична мрежа, модер-
низиране на градската 
среда и междублокови 
пространства. 

Започва ремонт на 30 км 
от пътя Варна – Добрич

Рекултивират старото 
депо за отпадъци в Банско
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Катя КОСТОВА

Десетилетие след вли-
зането ни в ЕС най-бе-
дният район в общност-
та търси изход от упа-
дъка. Проблемите обаче 

са повече от идеите за 
решаването им.

Един от големите ми-
нуси на Северозападна 
България са лошите пъ-
тища, което е сред ос-
новните проблеми, от-
блъскващи инвеститори-

те. За шосетата има лъч 
надежда с отпуснатите 
неотдавна допълнителни 
пари от хазната и стар-
та на проектите по ОП 
„Регионално развитие“ 
за новия програмен пе-
риод. В началото на май 

правителството одобри 
допълнително 32 млн. за 
пътни проекти, като по-
вече от половината - 19 
милиона, отиват в Севе-
розападна България. 

До края на лятото със 
средства от целевото 
финансиране на мС ще 
се ремонтира отсечка-
та от 22 км от Димово 
до медовница и 10 км 
от пътя между Враца и 
Криводол. 10,5 км ще 
бъдат обновени от шосе-
то между областния цен-
тър монтана и с. Топо-
лец. Освен това напълно 
ще бъде завършен учас-
тъкът Видин - Димово. 
Ще се ремонтира пъ-
тят, водещ до Белоград-
чишките скали. С пари 
от бюджета на пътната 
агенция ще се ремон-
тира малък участък от 
шосето Видин - Връшка 
чука.

По ОП „Региони в 
растеж“ от лятото започ-
ва и цялостна рехаби-
литация на трасето през 
прохода Петрохан, който 

свързва по най-краткия 
път столицата със Се-
верозапада. Отделно се 
планира основен ремонт 
на пътя за пещерата „Ле-
деника“.

„Това е новата проме-
нена политика на прави-
телството за целенасоче-
но финансиране на път-
ната мрежа в Северна 
България с фокус върху 
Северозападния район“, 
подчерта преди време 
строителният министър 
Лиляна Павлова.

П р о бл е м и т е  с  а в -
тотрафика в най-бедния 
район на  ЕС по  на -
правлението към моста 
„Нова Европа“ между 
Видин и Калафат ще се 
решат едва след изграж-
дането на 4-лентовия 
път от най-западното ни 
дунавско пристанище 
и Ботевград. Реализа-
цията на скоростното 
шосе между Ам „Хе-
мус“ и Видин ще става 
с пари от хазната, което 
прави прогнозирането 
на завършването й дос-

та трудно. Вече е готов 
4-лентовият обход на 
монтана. В скоро вре-
ме може двулентовият 
обиколен път на Враца 
също да стане 4-лентов.

НА РЕЛСИ

Не така оптимистично 
обаче стоят нещата с жп 
проектите. Причините 
са, че направлението от 
Видин до мездра не е 
достатъчно натоварено с 
транзитни товари от и за 
Европа. Така то трудно 
може да се класира за 
еврофинансиране. От-
делен е проблемът, че 
за да се реконструира 
за по-висока скорост и 
евентуално да се удвои, 
за линията ще са необхо-
дими огромни средства, 
които не са по джоба 
дори на ЕС. По най-гру-
би сметки цената е око-
ло 2 млрд. евро.

Наскоро на специал-
но организиран бизнес 
форум във Враца ми-

С пари от хазната и еврофондовете започват пътни ремонти

За четвърт век най-големият реализиран проект в района бе изграждането на новия 
мост на Дунав

Поли ВАСИЛЕВА

За развитие на среда-
та за живот в градовете 
на Северозападна Бъл-
гария са запазени 217 
млн. лв. от оперативна 
програма „Региони в 
растеж“. Това съобщи 
в монтана министърът 
на регионалното разви-
тие и благоустройство-
то Лиляна Павлова по 
време на конференцията 
„Неразкритият потенци-
ал на Северозапада“. Тя 

информира участниците 
с какви средства ще мо-
гат да разполагат мест-
ните администрации и 
какви са възможностите 
за развитие на региона. 
В програмата „Региони 
в растеж“ са включени 
13 общини. Всяка от тях 
трябва да има свой ин-
тегриран план за градско 
развитие, който да реа-
лизира занапред. Става 
въпрос за облагородя-
ване на градската среда, 
ремонт и изграждане на 
улици, площади, подле-

зи, тротоари, паркове, 
оформяне на зелени пло-
щи, пешеходни зони и 
кътове за отдих - всичко, 
което ще промени об-
лика на градовете и ще 
подобри начина на живот 
на населението. 70 млн. 
лв. са отделени за пови-
шаване на енергийната 
ефективност на сградния 
фонд. С 23 млн. лв. са 
подпомогнати професи-
оналните гимназии. В 19 
училища с тези средства 
ще бъдат създадени ла-
боратории и кабинети 

за професионална под-
готовка. В тях трябва да 
се обучават кадри, не-
обходими на бизнеса по 
места.

Правителството ще 
създаде фонд за София 
и за Северна България, 
каза още министър Пав-
лова. От тях бизнесът ще 
получава дългосрочни и 
нисколихвени кредити 
за строеж на молове, ба-
сейни, паркинги и частни 
училища. Работи се и по 
план за развитие на Родо-
пите, Странджа, планин-

ските и полупланинските 
райони. От този фонд ще 
се възползват 51 общини 

с 646 населени места. За 
него са предвидени 565 
млн. лв. 

217 млн. лв. са запазени за развитие на общините

Обща индустриална 
зона може да се окаже 
примамката за инвес-
титори в Северозапада, 
смята кметът на Враца 
Калин Каменов. По вре-
ме на дискусия „Региони 
в растеж“ той предложи 
кметовете на общините 
от трите северозападни 
области да се коопери-
рат и да обособят ин-
вестиционен хъб. Той 
може да е по подобие 
на направения между 
Пловдив и околните об-
щини, които си препра-
щат инвеститори или се 
сдружават, ако не могат 
да отговорят сами на из-

искванията им. „Ако в 
монтана има инвести-
тор, но няма подходящ 
терен, кметът може да 
го прати във Враца или 
обратното, може и във 
Видин“, описа предло-
жението си Каменов.

Само заедно северо-
западните общини могат 
да реализират потенци-
ала на региона и да се 
измъкнат от трудното си 
положение, посочи още 
кметът на Враца. Според 
участниците в дискуси-
ята е необходимо вся-
ка община да анализира 
състоянието на бизнес 
парка и общинските те-

рени, да подобри адми-
нистративното обслуж-
ване, за да е в готовност 
да отговори на нуждите 
на потенциалните ин-
веститори.

„Враца, монтана и 
Видин са близо до 2 гра-
ници и столицата и това 
е перспектива. Трябва 
обаче този потенциал да 
бъде разкрит и да бъде 
изтъкван пред предпри-
емачи, инвеститори и 
финансови институции. 
Проблемите са разре-
шими, но трябва актив-
ност, ако искаме нашият 
регион да се развива“, 
посочи Каменов.

Три области с обща индустриална зона
СТРАТЕГИЯ

Министър Лиляна Павлова:

Северозападът в търсене на    изход от кризата

Северозападът може да приложи успешната формула на бизнеса в Пловдив, където 9 
общини и 2 клъстера се обединиха в “Тракия икономическа зона” 
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нистърът на икономи-
ката Божидар Лукарски 
обяви, че е изработена 
инвестиционна програма 
в подкрепа на слабо раз-
вити региони в страната, 
сред които е и Северо-
западна България. Той 
напомни, че по Закона за 
насърчаване на инвести-
циите (ЗНИ) е заложен 
диференциран подход 
за приоритетно стиму-
лиране в икономически 
необлагодетелстваните 
региони.  Най-голяма 
подкрепа могат да по-
лучат инвестициите в 
регионите с най-висока 
безработица в България.

Това ще става посред-
ством по-ниските пра-
гове за сертифициране 
на бизнес вложенията и 
ползване на насърчител-
ните мерки.

Въпро сният  з акон 
дава възможност и на 
общините за приемане 
на наредби за насърча-
ване на инвестициите с 
общинско значение (за 
инвестиции под 2 млн. 
лв. и до 10 наети работ-
ници) и предоставяне 
на различни насърчи-
телни мерки на местни 
и чужди инвеститори. 
Те могат да включват 
индивидуално админи-

стративно обслужване 
в съкратени срокове, 
предоставяно от общи-
ната, и придобиване на 
право на собственост 
или ползване на имоти 
частна общинска соб-
ственост без търг или 
конкурс.

В общини с безра-
ботица 25% по-висока 
от средната за страната 
инвеститорите могат да 
ползват и възможността 
по реда на Закона за кор-
поративното подоход-
но облагане да им бъде 
преотстъпван до 100% 
от дължимия корпора-
тивен данък, за да бъде 

инвестиран в нови про-
изводствени дейности, 
смята още министър Лу-
карски.

Лъч светлина е идеята 
за изграждане на техно-
логичен парк на стой-
ност 19 млн. лв. на мяс-

тото на бивша казарма 
във Враца и изграждане 
на център за инкубиране 
на иновативни малки и 
средни предприятия.

Не на последно място 
голям проблем за разви-
тието на Северозапад-

на България е и липсата 
на кадри. Перспективи-
те също не са розови. 
Оказва се, че едва 1% от 
учащите в родните ви-
сши учебни заведения са 
жители от тази част на 
страната.

Производствена база 
на компания за прера-
ботка и консервиране на 
плодове откри в Летница, 
Ловешко, президентът 
Росен Плевнелиев. Очак-
ва се в нея да бъдат наети 
на работа 400 души.

„Гордея се, когато тех-
нологии и машини на-
мират своята реализация 
тук, в родината. Изпит-
вам чувство на особена 
гордост, когато инвести-
циите в тези технологии 
на световно ниво идват 

от Германия, една дър-
жава, с която и лично 
аз, и българският народ 
имаме своята специална 
връзка“, каза държавният 
глава.

Собствениците  на 
компанията обясниха, че 
причина да открият база 
именно в района на Лет-
ница са изключителните 
климатични условия, до-
брите почви и вкусните 
плодове.

междувременно Пле-
вен също се отчете с 

инвестиция. Кметът на 
общината Георг Спар-
тански преряза лентата 
на обновения плувен ба-
сейн в Професионалната 
гимназия по лозарство и 
винарство. „През 70-те 
години на миналия век, 
когато е направен басей-
нът, подобен обект се е 
струвал незначителен 
на големите строителни 
фирми, затова той е из-
пълнен от „Паркстрой“. 
Сега, в новите икономи-
чески условия, искрено 

се молим да имаме таки-
ва инвестиции. Затова, 
когато имаме пари, тряб-
ва да ги харчим разумно, 
а когато нямаме - поне да 
не пречим на бизнеса да 
ги влага в подобни ини-
циативи“, посочи Спар-
тански.

По думите му, положе-
нието със стадионите и 
спортните зали в града е 
катастрофално и се изис-
кват изключително много 
усилия тези съоръжения 
да бъдат ремонтирани. 

Цвета ИВАНОВА

мостът „Нова Евро-
па“ между Видин и Ка-
лафат навърши 3 годи-
ни. Той бе открит през 
юни 2013-а и от тогава 
до сега неговата попу-
лярност нараства. По-
лезността му надхвър-
ли дори прогнозните 
стойности. Очакваше се 
през първата година по 
него да преминат 416 
000 моторни превозни 
средства. малко след 
третата му година броят 
им ще надхвърли 2 млн. 
За денонощие по него 
преминават в двете по-
соки по 2000 камиона, 
а в пиковите дни - по 
2600. За преминаване 

се чака, има дни, когато 
трафикът създава 5-6-ки-
лометрова опашка. Само 
леките автомобили се 
пропускат веднага. 

Инвестицията си ос-
тава най-голямата за ре-
гиона. България е вло-
жила в изграждането му 
225 млн. евро, а Румъ-
ния - 48 млн. евро.

Строителството на 
моста започва през 2000 
г., когато в Брюксел е 
подписано споразуме-
ние между България и 
Румъния за изгражда-
не на мост между Ви-
дин и Калафат. Румъния 
иска друго място и по 
тази причина бави до-
пускането на своя бряг 
на строителите от ис-
панската фирма FСС - 

изпълнител на проекта. 
През годините е допус-
нато забавяне, пускови-
ят срок е удължаван с 
близо 2 години. Пет бъл-
гарски правителства се 
занимават със строежа 
- от Иван Костов до Пла-
мен Орешарски. По тази 
причина прерязването 
на лентата е поверено 

на двама работници - 
българин и румънец. На 
откриването присъстват 
премиерите по това вре-
ме на двете страни Пла-
мен Орешарски и Вик-
тор Понта. Сред гостите 
са и председателите на 
двата парламента - ми-
хаил миков и Виктор 
Згоня. 

Натовареността на 
моста продължава да 
расте. През 2014-а тя е 
с 27% по-висока от про-
гнозната, а през 2015-а 
- с 40% от постигнатата 
през предишната година. 
Трафикът дори разру-
шава настилката. Досега 
два пъти са ремонтира-
ни лентите в посока от 

България към Румъния. 
За това лято ремонти в 
българския участък не 
са предвидени. Пробле-
ми има в румънския, но 
датата на началото на 
ремонтите още не е обя-
вена, съобщиха от дру-
жеството за управление 
на движението по голя-
мото съоръжение. 

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 

 Кметът на Плевен Георг Спартански (вдясно) даде 
символичен старт на летния сезон 

В пиковите дни по моста преминават 2600 камиона 

С пари от регионалната европрограма тази година ще тръгне ремонтът на пътя през 
Петрохан

Инвестиции в Плевен и Ловеч връщат самочувствието на региона

Мостът „Нова Европа“ при Видин – Калафат надмина очакванията

Това ще става посред стративно обслужване 

Северозападът в търсене на    изход от кризата
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Стремежът за бързо „усвояване“ на еврофондовете е за сметка на претупване на проучванията и проектирането и
 крайният резултат е незадоволителен

ИНТЕРВЮ

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Стремежът за бързо Стремежът за бързо Стремежът за бързо Стремежът за бързо Стремежът за бързо ““ на еврофондовете е за сметка на претупване на проучванията и проектирането и на еврофондовете е за сметка на претупване на проучванията и проектирането и на еврофондовете е за сметка на претупване на проучванията и проектирането и на еврофондовете е за сметка на претупване на проучванията и проектирането и

Имаме остра нужда от качествена промяна 
на общите градски пространства

Разговаря 
Елвира ГЕНОВА

- Арх. Захариев, част 
сте от Група Град и ар-
хитекти за позитивна 
промяна на обществена-
та архитектура в Бълга-
рия. Кое провокира тази 
активност?

- Група Град се появи 
спонтанно преди няколко 
години като реакция на 
натрупаните проблеми в 
областта на архитектурата 
в България и ширещи-
те се лоши практики при 
възлагането, проектира-
нето и изпълнението на 
проекти за градска среда. 
Започнахме да разговаря-
ме между колеги за тези 
проблеми и стигнахме до 
заключение, че трябва да 
обединим усилията си за 
решаването им. Решихме 
да формираме една група 
от съмишленици, която 
впоследствие прерасна 
във фондация. В Група 
Град се обединихме ко-
леги на сходна възраст 
и споделящи общи цен-
ности, разпознаваеми за 
публиката имена с вече 
утвърдена архитектурна 
практика. Всеки от нас 
застана със своя автори-
тет зад общ манифест и 
действия в посока на по-
зитивна промяна на об-
ществената архитектура в 

България. 
- Само желанието за 

промяна не е достатъч-
но, за да се случи тя в 
която и да е област. Има 
ли Група Град реални 
победи на архитектур-
ния фронт?

- От днешна гледна точ-
ка можем да кажем, че 
появата на Група Град е 
част от общия процес на 
формиране на истинско 
гражданско общество в 
България. Нашата първа 
цел беше да се даде глас-
ност на проблемите и да 
се адресират причините 
за появата им. Бяхме едни 
от първите изразяващи ре-
ална критика и наричащи 
нещата с истинските им 
имена. Постепенно запо-
чна да се събира все по-
голяма маса от хора, които 
обръщаха внимание на 
качеството на заобикаля-

щата ни градска среда не 
само сред архитектите, но 
и сред други специалисти. 
Днес, няколко години по-
късно, съществуват вече 
десетки неправителствени 
организации, занимаващи 
се с тази област, пробле-
мите се назовават откри-

то, без страх, упражнява 
се реален обществен на-
тиск върху администраци-
ята и има широка общест-
вена подкрепа за реална 
промяна. В тези години 
успяхме да организирахме 
градски дебати по реал-
ни казуси, участвахме по 
многобройни форуми, съ-
бития и инициативи, свър-
зани с архитектура и град-
ска среда, представяхме 
добрите европейски прак-
тики и иновативни методи 
на планиране, предоставя-
хме независими анализи 
и експертни мнения по 
някои казуси. Работихме 
активно по формиране-
то на две широки граж-
дански коалиции - София 
зелена столица и Инициа-
тивен комитет за реформа 
в системите за планиране. 
В резултат на всички течи 
усилия можем да твър-

дим, че заедно с колегите 
от другите партньорски 
организации постигнахме 
няколко много важни ре-
зултата: 

• Повишихме значи-
телно ангажираността на 
публиката и успяхме да 
разширим кръга от хора, 
занимаващи се с пробле-
мите на градската среда.

• Убедихме политици-
те, че без диалог и под-
крепата от НПО сектора 
не могат да направят до-
бри градски политики и 
проекти, и сега вече има 
реални опити за такъв ди-
алог.

• И публиката, и поли-
тиците осъзнаха нуждата 
от по-дълбока реформа 
в системите и методите 
на планиране, както и за 
необходимостта от по-ши-
роко гражданско участие 
в процесите и в момента 
се работи в посока на про-
мяна в нормативната база.

• Има широк консенсус 
за провеждането на „зе-
лени“ политики в града, 
включително и ангажира-
ност на политиците в тази 
посока.

• Успяхме да повлияем 
положително върху разви-
тието (или неразвитието) 
на някои конкретни про-
екти.

- В каква посока тряб-
ва да се променя град-
ската среда у нас?

- Като цяло имаме ос-
тра нужда от качестве-
на промяна на общите 
градски пространства. 
Без качествена промяна 
на общите градски прос-
транства няма как да има-
ме промяна в качеството 
на живот на хората. Ус-
пешните инвестиции в 
зелени площи, площади, 
пешеходни зони, градско 
изкуство и атракции се 
отразяват положително 
на общото усещане за 
удовлетвореност от жи-

вота, повишават работос-
пособността, чувството 
за идентичност и интег-
рираност в обществото, 
намаляват социалните ди-
спропорции. На всички 
вече е ясно, че колкото 
повече успешни (от пазар-
на гледна точка) частни 
инвестиционни проекти 
се появяват в градовете 
ни, толкова повече се про-
явява контрастът с лошото 
състояние на публичната 
градска среда. Тези кон-
трасти засилват социални-
те и териториалните нера-
венства в града. Пораждат 
чувството за несправед-
ливост и неудовлетворе-
ност от живота на голя-
мата част от градското 
население. Тази картинка 
се допълва и от факта, 
че вече много български 
граждани пътуват редов-
но извън страната, а едно 
от първите впечатления 
от пристигането в някой 
чужд град е състоянието 
на общите градски прос-
транства и така сравнени-
ята с родната действител-
ност са неизбежни. Това е 
едно тежко наследство на 
десетилетия пропуснати 

инвестиции в публичната 
градска среда и инфра-
структура. 

Благодарение на ев-
рофондовете и на други 
финансови инструменти 
през последните някол-
ко години се направиха 
значителни инвестиции 
в инфраструктура и бла-
гоустройство, но за нас 
като архитекти, които по-
знаваме добрите световни 
и европейски практики, 
крайният резултат не е 
задоволителен. Незадо-
волителният резултат се 
получи, защото усилията 
бяха фокусирани върху 
бързото „усвояване“ на 
средствата за сметка на 
претупване на първите 
фази на проекта - проуч-
ванията и проектирането. 
Ние считаме, че общест-
вените проекти трябва да 
преначертават посоката 
за развитие на града, да 
са поле за прилагане на 
иновации и да водят до 
качествена промяна в жи-
вота на обитателите. ма-
сово обаче резултатът е 
точно обратният: остаре-
ли концепции и решаване 
на проблеми на парче в 
комбинация с некачест-

вено изпълнение. За да се 
избегне това, е необходи-
мо много по-голямо вни-
мание в подготвителната 
част на проектите: създа-
ване на цялостни визии и 
стратегии за развитие на 
градовете, изготвяне на 
качествени проучвания 
и задания, провеждане 
на истински конкурси за 
проекти, активен контрол 
на процеса на реализа-
ция. Изисква се сериозно 
планиране, технологично 
време, сериозен финансов 
ресурс, подходяща екс-
пертиза и силна политиче-
ска воля. 

- Каква е визията Ви 
за София, тъй като ра-
ботите и живеете в този 
град? Какво му липсва 
най-много?

- За нас като архите-
кти и урбанисти може би 
най-големият проблем на 
София е, че страда от лип-
сата на ясна визия в каква 
посока да се развива. Ако 
четете действащите стра-
тегически документи, ще 
разберете, че градът се 
стреми да е много неща 
едновременно, но липс-
ва ясният фокус, който 

трябва да обедини послед-
ващите усилия, за да се 
получи тази забележима 
промяна, за която всички 
мечтаем. След като е ясна 
и категорична посоката 
на развитие, много по-
лесно могат да се развият 
конкретните политики и 
проекти, подчинени на 
общата визия. Трябва да 
мислим глобално, защото 
София се съревновава на 
европейската сцена с гра-
дове като Букурещ, Бра-
тислава и Дъблин, като в 
същото време използваме 
максимално локалните да-
дености и ресурси. 

Те з и  р а зм и с л и  н и 
н а ка р а ха  д а  и н и ц и -
и р а м е  г р а ж д а н с кат а 
и н и ц и ат и в а  „ С о ф и я 
- зелена столица“(http://
sofiagreencapital.com/ ), за-
щото вярваме, че именно 
развитието на София като 
„зелен“ град е верният 
път, от една страна, за по-
зитивна промяна в качест-
вото на живот, и от дру-
га, да имаме конкурентно 
предимство в съревнова-
нието с другите европей-
ски градове за привличане 
на инвестиции.

Следва на стр. 11

Арх. Ангел Захариев:

Арх. Ангел Захариев е роден през 1978 г. 
в София. Завършил специалност „Архитек-
тура“ в Университета по архитектура, 
строителство и геодезия (УАСГ), София, 
през 2003 г. През 2004-та специализира в 
Институт по жилищна политика и град-
ско развитие (Institute of Housing and Urban 
Development Studies - IHS) към университет 
„Еразмус“, Ротердам, Холандия. 

От 2003 до 2007 г. е докторант към ка-
тедра „Градоустройство“, Архитектурен 
факултет, УАСГ.

От 2004 г. до сега е хоноруван преподава-
тел и гост лектор към Архитектурен факул-
тет, УАСГ.

През 2005 г. основава заедно с арх. Асен 
Милев архитектурното бюро АиА АРХИ-
ТЕКТИ. Арх. Ангел Захариев е носител на 
редица архитектурни и градоустройствени 
награди - Архитект на годината, Сграда на 
годината, Архинова, Студент на годината 
и др. Автор е на многобройни публикации в 
областта на градоустройството и архитек-
турата. Бил е лектор, ментор и участник 
в многобройни уъркшопове и симпозиуми в 
страната и Европа. Един от основателите 
на фондация Група Град.

Обществените проекти трябва да преначертават 
посоката за развитие на града, да са поле за 
прилагане на иновации и да водят до качествена 
промяна в живота на обитателите. Масово обаче 
резултатът е точно обратният

Убедихме политиците, че без диалог и подкрепа 
от НПО сектора не могат да направят добри 
градски политики и проекти
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- Защо избрахте да се 
реализирате в Бълга-
рия?

- В нашата професия 
пътуването и живият до-
сег до образци в архи-
тектурата и изкуството 
от миналото и съвреми-
ето, както и контактите 
с други колеги са мно-
го важни за обогатява-
нето и израстването ни 
като професионалисти. 
И аз, както вероятно и 
повечето хора, обичам 
да пътувам и винаги, ко-
гато имам възможност, 
го правя. Не мога обаче 
да си представя, че бих 
живял и работил трайно 
извън България, далеч 
от родното си място и 
семейството. Това не ме 
прави щастлив. Преди 
25 години родителите ми 
- арх. Елка Николова и 
инж. Николай Николов, 
основаха във Велико Тър-
ново проектантска фир-
ма, в която работят и до 
днес. Към техния екип 
се присъединихме и ние 
със съпругата ми - арх. 
Ася Николова, както и 
други колеги архитекти и 
инженери. Семейството 
ми е с дългогодишни тра-
диции в проектантския 
процес и най-нормалното 
е ние, младите, да про-
дължим по този път и да 
надграждаме това, което 
имаме. Важно е в про-

фесионалното развитие 
да има приемственост и 
традиции. А в България 
те липсват и това е ос-
новният проблем, който 
пречи на просперитета 
на страната ни. Затова се 
опитваме да възпитава-
ме децата си в любов и 
отговорност към хрис-
тиянските ценности, се-
мейството и традициите. 
В противен случай човек 
се превръща в дърво без 
корен.

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

- Трудностите са част 
от ежедневието ни и за да 
вървим напред, сме длъж-
ни да се справяме с тях.

Една от тежките зада-
чи, с които се налага да 
се справяме ежедневно, е 
да успеем да убедим кли-
ентите си, че работата ни 
не я вършат компютрите. 
Че зад „хартийките“, ко-
ито получават в края на 
проектирането, се крие 
сериозен интелектуален 
труд, към който следва 
да се отнасят с респект и 
уважение. Проектирането 
не свършва с предаването 
на проектната документа-
ция. За съжаление обаче 
трудът ни се подценява 
от инвеститорите и из-
пълнителите. При подго-
товката на документация 
за обществени поръчки 

държавните и общински-
те администрации също 
не оценяват проектант-
ската работа подобаващо. 
А тя започва от празния 
лист, където се очаква 
да се решат отговорно 
проблемите на хората, 
свързани с обитаване, 
месторабота, градска сре-
да, транспорт и т.н. Стой-
ността на завършения 
проект (по всички части, 
не само архитектурната) 
обикновено не достига 
и 1/10 от стойността на 
строителните дейности. 
А съм убеден, че в по-
вечето случаи само кух-
ненското обзавеждане на 
една стандартна, дори не 
и луксозна къща е по-
скъпо от проектантския 
хонорар за същата сграда. 
По време на реализация-
та на даден проект, когато 
има най-много нужда от 
чести консултации с про-
ектантския екип, инвес-
титорът и изпълнителят 
предпочитат да си спес-
тят хонорара за авторски 
надзор (задължителен по 
всички проектни части 
съгласно ЗУТ) и проек-
тантът разбира за строи-
телството едва когато го 
потърсят да подпише до-
кументацията за завърш-
ване на конструкцията и 
въвеждане на сградата в 
експлоатация. Разбира се, 
монетата винаги има две 

страни. Затова в процеса 
на работа се старая да от-
странявам всички пробле-
ми, които зависят от мен.

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

-  Имам уникалния 
шанс да работя във Вар-
ненския свободен универ-
ситет и едновременно с 
това да се уча от едни от 
най-изтъкнатите българ-
ски проектанти в сферата 
на градското планиране 
- проф. Иван Никифоров, 
проф. Любен Сиврев, 
проф. Атанас Ковачев. 
Това трайно насочи и ин-

тересите ми към темите, 
свързани с градското раз-
витие. Участвам с удо-
волствие винаги, кога-
то се обсъждат въпроси, 
свързани с планирането 
на нашия град. През по-
следните две години с 
още шест екипа от Ве-
лико Търново работихме 
по актуализацията на ус-
тройствения план за те-
рена на бившето военно 
училище. Той се намира в 
центъра на града и за съ-
жаление е в много тежко 
състояние. С удоволствие 
бих се включил в кампа-
ния за популяризиране 

на велосипедния транс-
порт във Велико Търново 
като важна част от ал-
тернативния транспорт, 
въпреки общото мнение, 
че в града ни няма такива 
условия. Другата кауза, 
която считам за важна, е 
регенерацията на произ-
водствените територии 
в града и максималното 
им ползване. Според мен 
трябва да се насърчават 
инвестициите в рехаби-
литация на съществува-
щи производствени зони 
и превръщането им в 
привлекателна градска 
среда.

Длъжни сме да съхраним и продължим дългогодишните традиции в проектантския процес

мЛАДИТЕ В БРАНшА

Приемствеността в професията 
е важна за реализацията

ПРОЕкТИ

Арх. Петър Николов:

Петър Николов е роден на 11.05.1979 
г. във Велико Търново. През 1997 г. за-
вършва ПМГ „Васил Друмев“ в родния си 
град. Висшето си образование получава в 
УАСГ - София. Дипломира се в Катедра 
„Промишлени и аграрни сгради“ при проф. 
Асен Писарски и проф. Любен Сиврев. През 
октомври 2006 г. след покана от проф. 
Иван Никифоров и проф. Любен Сиврев и 
проведен конкурс е назначен за асистент 
във Варненски свободен университет към 
Катедра „Архитектура и урбанистика“, 
направления „Градоустройство“ и „Про-
мишлени сгради“. В периода 2007-2010 
г. преподава и в университет „Унион“ в 
Белград. Същевременно практикува в се-
мейната проектантска фирма „НИКЕЛ“ 
във Велико Търново.

Работи по инвестиционни проекти за 
жилищни, обществени и индустриални 
сгради, градоустройствени проекти и кон-
курси. Има изнесени доклади на национал-
ни и международни конференции.

Центрове за настаняване от семеен тип, Велико Търново

Обемно-пространствена концепция за актуализация на ПУП за нов център на територията на бившето военно учили-
ще във Велико Търново

Производствена и складова сграда CONTIPRESS на Кро-
ношпан България, Велико Търново



8 27 юНи - 3 юли 2016 г.
БРОЙ 23 (1147) КАБ

О б г р и ж в а н е т о  н а 
църквите е мисия и го-
лямо дело за всеки ар-
хитект, който се докосне 
до такъв тип професи-
онална задача. Заедно с 
двамата ми синове, също 
от гилдията, работих 
по възстановяването на 
православната църква 
„Всех Святих“ в Русе. 
Тя е строена през 1898 
г. и бе разрушена за една 
нощ през 1975 г. Трябва-
ха повече от 20 години и 
много упорита работа, за 
да я видим възстановена. 
Размерите на конструк-
цията, планировката и 
фасадата на емблематич-
ната за русенци църк-
ва са възстановени по 
снимки, а проектиране-
то отне две години. И 
това не е частен случай. 

Първоначално всичко 
започва с голям енту-
сиазъм, но после след 
изготвянето на проекта 
започват съгласувателни 
процедури с различни 
институции - църковни и 
държавни. Това е голямо 
изпитание, защото е за-
дължително да се спази 
канонът, но и архитектът 
проектант да успее да 
внесе рационален еле-
мент. В конкретния слу-
чай възстановеният храм 
бе започнат на терен в 
близост до старото му 
място. В оригинал църк-
вата е била издигната на 
6 стъпала и не е имала 
сутерен. Във време оба-
че, в което се краде от 
църквите и български 
ценности се изнасят зад 
граница, беше разумно 
изложбената зала за ико-
ни и църковна утвар да 
е в сутерена. От глед-
на точка на сигурността 
след консултации зало-
жих това в проекта. Пър-
воначално беше одобре-
но, но впоследствие от 

митрополията не дадоха 
съгласие. Това наложи 
преработка на проекта и 
успяхме вместо на 6 стъ-
пала, да издигнем храма 
на 9, за да му придадем 
по-монументален вид. 
Другият проблем около 
строителството и рестав-
рацията на храмове, раз-
бира се, са средствата. 
Повечето начинания се 
осъществяват с дарения 
и това също тегли време 
и понякога налага ком-
промиси.

Сега сме предложили 
проект за възстановяване 
на софийската църква 
„Покров Богородичен“. 
Там също залагаме на 
сутеренна част, в която 
сме проектирали зала за 
семинари, срещи и бе-
седи, за църковно пеене, 
ателиета за иконопис и 
дърворезба, библиотека. 
Всичко това е целесъо-
бразно и в първонача-
лен етап е харесано от 
висшите духовници. В 
очакване сме на оконча-
телно одобрение.

Арх. Тончо Тончев, РК на КАБ - Русе, автор на проекта 
за възстановяване на храм „Всех Святих“ в града:

Съгласуването с различни институции 
усложнява работата ни

Подхождам към въ-
проса със смесени чув-
ства. В момента има 

подготвени много про-
екти за ремонт на църк-
ви и манастири.  Ще 
се отпускат и немалко 
средства. Това е поло-
жително явление. Опа-
сявам се обаче, че някои 
от материалите, с които 
ще се изпълняват тези 
реставрации, може да 
се окажат некачествени. 
Притеснява ме и липса-
та на компетентност у 
част от специалистите. 
Некачественото проек-
тиране и изпълнение на 

места също са проблем. 
Затова покрай хубави-
те примери очаквам да 
има и лоши. Дано само 
промените, които се пра-
вят по тези обекти, да 
са обратими. На места 
в България общините 
нехаят за паметниците 
на културата. С проме-
ните в Закона за култур-
ното наследство им се 
дават някои права, които 
е добре да бъдат съпът-
ствани и от съответните 
отговорности.

Арх. Слави Славов, регионален инспектор към Главна 
дирекция „Инспекторат за опазване на културното 
наследство“ към Министерството на културата:

Притеснява ме некачественото 
проектиране и изпълнение

Обръща ли се достатъчно внимание    на състоянието на храмовете у нас?

преди

сега

Храм “Всех Святих”  - Русе



927 юНи - 3 юли 2016 г.
БРОЙ 23 (1147)КАБ

Имам опит с реставра-
цията на църкви, тъй като 
преди 2 години се занима-
вах с такъв проект в Севе-
розападна България, в ра-
йона между Враца и мон-
тана. Влязохме в много 
добри контакти с църков-
ното настоятелство, по-
лучихме съдействие и от 
двете общини за издирва-
нето на стари документи 
и т.н. Но идеята беше да 
кандидатстваме с проект 
за евросубсидии, тъй като 
администрациите нямаха 
възможност да отделят 

пари за реставрация. А в 
този регион има уникал-
ни църкви с много бога-
та история. Има могили, 
останали от времето на 
Руско-турската война, за-
пазени са каменни плочи 
с вдълбани йероглифи и 
разни други ценности, 
които си струва да бъдат 
изучени и съхранени. То-
гава разработихме 4 про-
екта и кандидатствахме за 
финансиране по европей-
ска програма. След кла-
сирането обаче се оказа, 
че има пари само за 300 
проекта, всички други от-
паднаха. А много ни се 
искаше да реставрира-
ме църквата, да подме-
ним хидроизолацията и 
покрива, защото имаше 
много течове, които раз-
валяха и стенописите, и 
целия интериор на храма. 
Идеята ни беше да въз-
становим всичко в ориги-

нален вид, без да правим 
изкуствени намеси и без 
да използваме нови мате-
риали. 

Нашият подход към по-
добни обекти е винаги 
един и същ. Най-напред 
намираме сведения за 
самата сграда, отиваме 
на място, правим оглед, 
проучвания, изследвания, 
снимков материал. И чак 
след като съберем всичко, 
тогава продължаваме с 
другата работа. Защото 
максималната информа-
ция ни дава възможност 
да направим по-реален 
проект, да включим точно 
това, от което се нуждае 
сградата. Всеки обект има 
нужда от различна намеса 
и тя трябва да е адекват-
на. За съжаление обаче, 
не можахме да намерим 
финансиране и проектите 
ни останаха нереализи-
рани.

Арх. Веселин Серкеджиев, „ВБ Архитектурно студио“:

Всеки обект има нужда 
от адекватна намеса

Никой не се инте-
ресува в какво състоя-
ние са храмовете у нас. 
Нито държавата, нито 
църквата отделят нуж-
ното внимание на тези 
сгради, някои от които 
са и паметници на кул-

турата. И тук говоря не 
само за малките населе-
ни места, а и за големи-
те градове, и за столица-
та. Причината да не се 
поддържат храмовете е 
свързана с цялостната 
политика на държавата, 
която не отделя сред-
ства за тяхното възста-
новяване. Практиката 
сочи, че досега всич-
ки ремонти се правят с 
пари от дарения. Така 
е било винаги. А що се 
отнася до самото изпъл-
нение, смятам, че до-
като го има Института 
за недвижимо културно 
наследство, ще се спаз-
ват и някакви правила. 

Ако обаче ремонтите на 
църкви започнат да си 
извършват кампаний-
но, вече никой няма да 
следи дали се спазват 
изискванията и редът за 
реставрация и консерва-
ция. Защото програмата 
в този случай не отся-
ва качеството, а държи 
повече на други неща 
- например документа-
цията да бъде изрядна. 
Никой не се интересу-
ва какъв е паметникът, 
кога е построен, какво е 
състоянието му и какво 
включва проектът. За 
съжаление, няма такава 
структура за оценка на 
качеството.

Арх. Светлин Димитров, архитектурно студио 
„Уни-Арх“:

Държавата абдикира, ремонти се 
правят основно с пари от дарения

Не съм специалист по 
проблемите на културно-
то наследство, но по мои 

наблюдения у нас то се 
поддържа в сравнително 
добро състояние. Про-
блем би се появил, ако 
хора, които нямат необ-
ходимия ценз, започнат 
да отговарят за него. 

Промените в Закона за 
културното наследство, 
според които общини-
те, а не Националният 
институт за недвижимо 
културно наследство 
(НИНКН) ще решават 
съдбата на тези сгради, 
няма да доведат до нищо 

добро. моето мнение е, 
че при реставрацията на 
храмове в никакъв слу-
чай не бива да се преска-
ча НИНКН и експертите 
към института. Тяхното 
мнение трябва да тежи и 
да бъде меродавно, а екс-
пертизата - независима.

Това е една специфич-
на тематика, от която 
малко хора разбират. Те 
трябва да са компетентни 
не само в областта на ар-
хитектурата, но и на ис-
торията и археологията.

Арх. Валери Гюров, съосновател на сдружение 
„Трансформатори“:

Съдбата им не бива да се 
оставя в ръцете на общините

Обръща ли се достатъчно внимание    на състоянието на храмовете у нас?



Смятам, че няма преч-
ки в българските градове 
да се въведе енергоефек-
тивно улично осветле-
ние. Всичко опира до 
желанието и финансови-
те възможности на съ-
ответната община. За-
щото, за да се поднови 
осветлението, е нужно 
да се изготви проект за 
реконструкция и модер-
низация на осветителна-
та мрежа, да се направят 
необходимите изчисле-
ния и т.н., а за тези дей-

ности плаща общината. 
Разходите за електрое-
нергия също са нейни. 
Така че администраци-
ята решава дали иска 
да прави икономии, или 
не. Вярно, енергоспес-
тяващото осветление е 
малко по-скъпо, но пък 
е по-ефективно и има 
по-дълъг живот. Изгодно 
е и от гледна точка на 
това, че този тип лампи 
имат гаранция от над 20 
хиляди часа. Ако през 
това време има повреда 

или възникне някакъв 
проблем, фирмата про-
изводител е длъжна да 
го отстрани за своя смет-
ка. Във Варна например 
всички нови проекти, 
които се изпълняват, се 
правят с LED лампи. На-
всякъде, където се из-
вършват ремонти - по 
улици, площади, парко-
ве, в морската градина, 
се подменя и осветле-
нието. И предполагам, 
че поетапно ще сменят 
лампите в целия град.

Всичко опира до желанието и 
финансовите възможности на общините

Инж. Иван Зоин, председател на секция 
„Електротехника, автоматика и съобщителна 
техника“ в РК на КИИП - Варна:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В 
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Не знам колко общи-
ни са въвели енерго-
ефективно улично ос-
ветление, но е хубаво 
във всеки град да има 
такова. Ползите са мно-
го както в посока иконо-
мисване на средства за 
електроенергия, така и 
по отношение на еколо-
гията. Защото LED лам-
пите са най-безопасният 
и екологичен източник 
на светлина, който най-

много щади природата. 
За да се подменят обаче 
старите осветители с 
енергоспестяващи, са 
нужни доста средства. 
Това е скъпо удоволст-
вие и макар че в годи-
ните инвестицията се 
възвръща, не всяка ад-
министрация може да 
си го позволи. Знам, че 
в провинцията вече има 
общини, които са си на-
правили разчета и са се 

заели с това начинание, 
но не са много. 

И въпреки че рабо-
тата е трудоемка и дей-
ностите са по-специ-
фични, смятам, че има 
проектанти и изпълни-
тели, които могат да ре-
ализират такъв проект. 
А по-опростеният вари-
ант, който е и по-евтин, 
е да се сменят само лам-
пите, като се използват 
старите стълбове. 

Изпълнението на такъв 
проект е по–специфично 

Инж. Славея Денева, председател на секция 
„Електротехника, автоматика и съобщителна 
техника“ в РК на КИИП - София-град:

САНИРАЙТЕ С
TONDACH®

лесно;

ефективно;

дълготрайно;

сигурно;

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

Енергийноефективно-
то улично осветление 
е тема, която стои пред 
всяка община у нас. 
Някъде има напредък, 
другаде не толкова. Ос-
новният проблем не е 
в разбирането на целе-
съобразността от мон-
тирането на такъв тип 
осветление в българ-
ските градове, а в це-
ната му. Както за много 
неща, и за това пречката 
най-често е финансова. 

Не мога да кажа колко 
по-скъпо излиза преми-
наването от стария тип 
осветителни тела към 
енергоспестяващи, но е 
въпрос на една сума, ко-
ято трябва да е в налич-
ност и да бъде дадена 
от съответната община. 
С времето тази инвести-
ция ще се възвърне, но 
просто трябва да се чака 
и това отказва някои 
общини от промяната. 
Иначе не представлява 

особена сложност пре-
минаването към новия 
вид осветление, имаме 
навсякъде подготвени 
колеги. Става дума обаче 
за пари. Все пак трябва 
да признаем, че и у нас 
никой вече не ползва ме-
талхалогенни лампи. В 
Европа обаче са преми-
нали от енергоспестява-
щи крушки към соларни 
панели, които захранват 
уличните лампи. За нас 
това все още е екзотика. 

Изоставаме от Европа, която 
вече мина на слънчеви панели

Инж. Любен Раев, РК на КИИП - Ловеч:

Няма никакви пречки 
пред въвеждането на 
енергоефективно улич-
но осветление.  Тези 
съоръжения започнаха 
да поевтиняват, защото 
техниката се развива 
изключително бързо, 
вече има и български 
производители, и ка-
чествени тела. 

В действителност се 
оказва, че при този тип 
осветление в сравне-

ние с конвенционално-
то разходите намаля-
ват драстично. Грубо 
казано, с едно енерго-
ефективно улично ос-
ветление всяка община 
би спестила до 60% от 
средствата, които харчи 
за електроенергия. Ин-
вестицията, която ще 
направи, ще й се въз-
върне за максимум 2-3 
години. Не е казано, че 
парите трябва да се да-

ват накуп. Една малка 
община може най-на-
пред да подмени осве-
тителните тела по глав-
ната си улица, а след 
това поетапно и по ос-
таналите. Имайте пред-
вид, че това осветление 
е с много голяма изпол-
зваемост, т.е. работи в 
продължение на много 
часове, особено през 
зимния сезон, затова е 
важно да е икономично.

Инвестицията не е евтина, 
но се изплаща за 2–3 години

Инж. Светослав Дренски, зам.-председател на 
КИИП - РК София-град:

Какви са пречките пред монтирането на 
енергоефективно улично осветление?
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Лилия ЛОЗАНОВА

Интерактивен екс -
позиционен център ще 
представя историята на 
Търновград и Второто 
българско царство. Той 
ще бъде изграден на исто-
рическия хълм Трапезица 
във В.Търново. Създава-
нето му е част от проек-
та на министерството на 
културата за социализа-
ция и частична реставра-
ция на средновековната 
крепост. 

Специалисти вече са 
подготвили експозициите, 
които ще бъдат изложени 

в бъдещия център. Пред-
видена е и възможност 
за виртуална разходка в 
миналото, която дава съ-
временните технологии. 

За превръщането на 
крепостта Трапезица в 
атрактивен туристически 
обект се влагат близо 3 
млн. лв., дарени от фон-
дация „Гейдар Алиев“, 
Азербайджан. Освен оф-
ормянето на експозици-
онния център по проекта 
вече са реставрирани час-
ти от северната крепостна 
стена и три средновеков-
ни църкви. Изградена е 
близо 1 км алейна мрежа 
между горната станция 

на фуникуляра, църквите 
и Южната кула. Паралел-
но с това под хълма се 
изгражда и прилежаща 
инфраструктура - улици, 
паркинги, тротоари и озе-
леняване.

Тези дни екип от Аген-
ция „Пътна инфраструк-
тура“ оцени на място 
нуждата от защитни съо-
ръжения и конструкции, 
за да не се свличат скални 
отломки от хълма Трапе-
зица върху републикан-
ския път за кв. „Асенов“ 
и „Арбанаси“. Община 
Велико Търново вече е 
представила пред АПИ 
готов проект за изграж-

дането им. Експертите 
пристигнаха по спешност 
в старопрестолния град, 

след като кметът Даниел 
Панов запозна регионал-
ния министър Лиляна Па-

влова със сериозните про-
блеми, които свлачищата 
причиняват.

Интерактивен център представя 
историята на Търновград
Фондация от Азербайджан влага 3 млн. лв. в проекта

Продължение от стр. 6

- Архитектурната Ви 
работа е разнопосочна 
- от единствения небос-
търгач „Капитал Форт“ 
в столицата, през биз-
нес парка до проекти 
за жилищни сгради в 
Перу и Барселона. Кое е 
по-голямо предизвика-
телство и защо?

- За нас всеки един 
проект е предизвикател-
ство. С всеки се опитва-
ме да внесем нещо ново 
и различно за средата 
или нашата практика и 
да повлияем положител-
но на общото ниво на 
архитектурата у нас. На-
пример навремето, ко-
гато работихме по сгра-
дите в Бизнес парка, те 
бяха първите истински 
офисни сгради клас А 
в София и България, и 
след това всички офисни 
проекти се равняваха с 
тях. можем да кажем, че 
и сградата на „Капитал 
Форт“ е напът да проме-
ни тенденциите в проек-
тирането и изграждането 
на офисна среда у нас. 
Друг пример за голяма 
новост е „музейко“ - 
първият детски музей в 
България. С него прео-

бърнахме представите за 
детски научно-образо-
вателен център и подхо-
дящата за него архитек-
тура. 

- Има ли реално съ-
ревнование сред архи-
тектите у нас? Обек-
тивни ли са конкурсите 
и наблюдавате ли от-
дръпване на немалка 
част от гилдията от 
тях?

- Има съревнование 
между архитектите у нас, 
но то е различно за раз-
личните видове проекти 
според възложителя и 
начина на възлагане. На-
пример съревнованието 
между архитектите при 
обществените поръчки, 
или т.нар. инженеринг, в 
повечето случаи е кой да 
намери по-големи връз-
ки с възложителя или да 
даде най-ниска цена, за-
това и ние не участваме 
в подобни проекти. В съ-
щото време, освен „Ква-
драт 500“, от последните 
10 години все още няма 
друг обществен конкурс 
с добър краен резултат 
като реализация и затова 
масово колегите нямат 
доверие в тях.

От друга страна, в 
частния сектор се забе-
лязва израстване в ми-
сленето на инвестито-
рите и все по-често се 
организират частни кон-
трактувани конкурси, къ-
дето понякога се получа-
ва истинско съревнова-
ние между архитектите. 
При тях положителното 
е, че първо има някак-

во ниво на селекция на 
участниците според оп-
ита и потенциала им за 
справяне със задачата, 
което също е форма на 
съревнование. Впослед-
ствие при избора на пе-
челивш проект водещото 
е самото проектно реше-
ние, а не цената и срокът. 
Само през последната 
година сме участвали в 5 
такива конкурса, като в 2 
от тях нашите предложе-
ния спечелиха. Разбира 
се, не всички частни кон-
курси са организирани 
добре, но като цяло забе-
лязвам постепенна ево-
люция, към търсене на 
по-качествени проекти и 
по-голям професионали-
зъм в проектантите.

- Как си поделят от-
говорностите за край-
ния резултат участни-
ците в инвестицион-
ния процес възложител 
- проектант - строител? 
Къса ли се някъде ниш-
ката и кой прави най-
големите компромиси?

- Дали се къса нишка-
та, зависи как е органи-
зиран процесът. Всяка 
от страните има своята 
роля в инвестиционния 
процес и е много важно 
всеки един от участни-
ците да е подготвен и да 
има желание да се отдаде 
на процеса. От нашата 
практика мога да твърдя, 
че за да има добър краен 
резултат, е необходимо 
да има много добра ко-
муникация между стра-
ните и да има отговор-
ни лица с необходимата 

квалификация във всяка 
една от страните - както 
при проектанта, така и 
при инвеститора и стро-
ителя. Има случаи на 
липса на компетентност 
от страна на инвести-
торите или на липса на 
добре подготвени техни-
чески специалисти при 
строителите и това води 
до проблеми по време 
на строителството и се 
отразява негативно на 
крайния резултат. Тук ро-
лята на опитния архитект 
е много важна, защото 
той трябва да напътства 
инвеститора или стро-
ителя във вземането на 
решения, но гледайки от 
тяхната камбанария, така 
че да се запази балансът 
на интересите в инвести-
ционния процес. Смея да 
твърдя, че това е много 
важно умение, което се 
развива с времето и със 
сериозната проектантска 
практика, но се изискват 
и определени лични ка-
чества, които не всеки 
притежава. 

- Ако сега трябва да 
инициирате един град-
ски дебат, за какво би 
бил той?

- Например в момента 
в София е необходимо да 
се организират сериозни 
градски дебати за визи-
ята на метростанциите 
от новия метродиаметър 
и за начина, по който те 
се свързват с околната 
градска среда. За съжа-
ление, при този проект 
отново се повтаря по-
рочната практика първо 

да се строи, после да се 
показва какво и как се 
строи. Трябваше да се 
организират конкурси за 
архитектурата на нови-
те метростанции, а не 
да бъдат раздавани по 
неясни критерии за про-
ектиране на инженеринг. 
Архитектурата на стан-
циите трябваше да бъде 
обвързана с прилежаща-
та градска среда и тряб-
ваше да има обществени 
обсъждания на градоус-
тройствените решения 
за тези проекти. Вместо 
това ни се обяснява как-
ви тунели се строят и 
колко бетон щял да се 
изразходва. Това обаче 
хората не ги интересува. 
За ежедневния ползвател 
на метрото има значение 
как ще стигне до перо-
на, как ще се прекачи от 
единия влак на другия, в 
каква визуална атмосфе-
ра ще попадне на станци-
ята, как входът на стан-
цията ще се обвърже със 
съществуващата град-
ска среда и т.н. Лично аз 
почти всеки ден ползвам 
метрото и за съжаление, 
въпреки че изграденото 
до момента ми е удоб-
ство, защото се придвиж-
вам бързо в града, много 
ми липсва истинска ар-
хитектура и съвременно 
градско пространство в 
метростанциите и при-
лежащата среда. Лошо-
то е, че няма изгледи за 
промяна с третия метро-
диаметър, а пропускаме 
златен шанс за качестве-
на промяна в публичните 

пространства. 
- Върху какво инве-

стира усилията си еки-
път на АиА АРХИТЕ-
КТИ? 

- В момента работим 
по няколко интересни и 
много различни проек-
ти, свързани с офисни, 
жилищни и индустри-
ални сгради, както и с 
разработването на ма-
щабни градоустройстве-
ни проекти. Например 
един интересен проект, 
по който работим усиле-
но в момента, е най-голя-
мото студио за подводни 
снимки в Източна Евро-
па. Също така в близко 
време ще можем да да-
дем повече подробнос-
ти за новата най-висока 
сграда в България, на ко-
ято току-що приключи-
хме техническия проект 
и се очаква съвсем скоро 
да започне строителство-
то. Тя е част от мащабен 
проект, който има за цел 
да превърне една част 
от града в истинско биз-
нес сити - неотстъпващо 
по качество на средата 
на най-добрите световни 
примери от последните 
години. 

- Вашата формула за 
успешен бизнес? 

- За нас в АиА АРХИ-
ТЕКТИ формулата за ус-
пешен бизнес е: да оби-
чаш това, което работиш, 
да имаш ясни принципи 
на работа и да ги отсто-
яваш, да бъдеш коректен 
партньор, и разбира се, 
да изградиш много добър 
екип.

Имаме остра нужда от качествена промяна 
на общите градски пространства

Арх. Ангел Захариев:

НА хЪЛмА ТРАПЕЗИцА
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Катя ТОДОРОВА

По Програмата за раз-
витие на селските райо-
ни (ПРСР) за новия про-
грамен период ресурсът 
за ремонт на молитвени 
домове и паметници на 
културата по селата е 
48,75 млн. лв., което е 4,3 
пъти по-малко от поис-
каните 209,75 млн. лв. за 
подадените 348 проекта. 
Крайният срок за заявките 
изтече на 3 юни. Канди-
датстването започна на 9 
май и продължи по-малко 
от месец. 

Бюджетът е по под-
мярка 7.6 „Проучвания 

и инвестиции, свързани 
с поддържане, възстано-
вяване и подобряване на 
културното и природното 
наследство на селата“ на 
ПРСР (2014-2020). За ев-
росубсидия могат да кан-
дидатстват юридически 
лица, местни поделения 
на законово регистрирани 
вероизповедания.

Финансовата помощ ще 
се отпуска за възстановя-
ване, реставрация, ремонт 
и реконструкция на сгра-
дите на храмовете, както 
и за подобряване на при-
лежащите им простран-
ства. Ще се финансира и 
покупката, включително 
на лизинг, на нови маши-

ни, оборудване и обза-
веждане, пряко свързани с 
дейността на молитвени-
те домове. Допустими са 
също разходи за компю-
търен софтуер, придоби-
ване на патенти, лицензи, 
авторски права, търговски 
марки. По подмярката ще 
се дават пари и за част от 
хонорарите на архитекти, 
инженери и консултанти.

Пълна  субсидия  от 
100% от общия размер 
на допустимите разхо-
ди ще се отпуска, ако не 
се планира реализация-
та на проекта да доведе 
до генериране на прихо-
ди. В противен случай 
делът на безвъзмездно-

НА ФОКУС

Две трети от проектите по Програмата за развитие на селските райони засега остават без финансиране

Поли ВАСИЛЕВА

м и н и с т ъ р - п р е д с е -
дателят Бойко Борисов 
инспектира преди дни 
строежа на храма „Свети 
Дух“ в монтана. Кметът 
Златко Живков му показа 
оформената вече зала за 
богомолци, затворения 
купол, както и другите 
помещения. Поставена е 
и дограмата, издигната 
е камбанарията. Пред-
стои вътрешно измазване 
и изографисване. Паркът 
около църквата е с обща 
площ от 16 дка. Той е за-
вършен със средства от 
Европейския фонд за ре-

гионално развитие.
Интересът на преми-

ера към храма е заради 
средствата, които пра-
вителството даде за за-
вършване на строежа му. 
В началото на 2016 г. бяха 
отпуснати 1 млн. лв. В 
момента текат процедури 
за избор на изпълнител на 
последната част от хра-
ма, който ще бъде най-
големият в Северозападна 
България. В залата му ще 
има място за 600 души. 

След като направи -
ха оглед на строящия 
се храм, кметът Златко 
Живков поиска от преми-
ера Бойко Борисов още 
целеви средства. Те са за 

изграждане на модерно 
осветление на стадион 

„Огоста“, където се игра-
ят футболни мачове от А 

група и за ремонт на ня-
колко улици в града. 

От спешен ремонт се 
нуждае храмът „Свети 
Никола“ в гоцеделчевско-
то село Долен. Черквата 
е изградена през 1834 г. 
и се намира в старинната 
част на селото, която е 

Предстои второ сито за избор на кандидатите по подмярката на ПРСР за храмове и културни 
паметници

Две трети от проектите по Програмата за развитие на селските райони засега остават без финансиране

Парите за ремонт на църкви в пъти по-малко от необходимите

13 църкви от Кюстен-
дилска област кандидат-
стват за финансиране по 
Програмата за развитие 
на селските райони, по 
подмярка „Проучвания 
и инвестиции, свързани 
с поддържане, възстано-
вяване и подобряване на 
културното и природното 
наследство на селата“. С 
най-много подадени про-
екти - 10, е Дупнишката 
духовна околия. Най-се-
риозна и спешна нужда от 
средства за ремонт имат 
черквите „Св. Никола“ в 
Сапарева баня и „Св. Те-
одор Тирон“ в гр. Бобоше-
во. За финансиране кан-
дидатстват и храмовете в 
с. Смочево - „Св. Пророк 
Илия“, в гр. Рила - „Св. 
Николай мирликлийски 
Чудотворец“, в гр. Бобо-

шево - „Св. Атанасий“, 
в с. Големо село - „Св.
Троица“, Ресиловският 
манастир „Покров Бого-
родичен“, в гр. Бобов дол 
- „Св. Николай мирлик-
лийски Чудотворец“, в Ко-
чериново - храмът „Рож-
дество Богородично“. 

Рилският  манастир 
също кандидатства за 
средства. С тях ще бъдат 
подменени дъските на 

чардаците, които са на по-
вече от 150 години.

Общият размер на зая-
вената финансова помощ 
за 13-те проекта е близо 8 
млн. лв. Тъй като общата 
сума е по-голяма от разме-
ра на определения за съ-
ответния период на прием 
бюджет, предстои да бъде 
извършена предварителна 
оценка по критериите за 
подбор. 

Поли ВАСИЛЕВА

Село Сираково, община 
Борован, най-после има 
храм. „Възнесение Гос-
поднe“ бе осветен преди 
дни след 9-годишно стро-
ителство.

Строежът на малката 
църква е започнал през 
2007 г., но скоро е спрян 
заради липса на средства. 
Кметът на община Боро-
ван Десислава Тодорова 

дала дума пред жителите 
на селото, че ще осигури 
средства. По нейно пред-
ложение общинският съ-
вет гласувал 30 000 лв. 
от бюджета на общината 
да бъдат инвестирани в 
храма. Така от началото 
на 2016 г. строителството 
отново се възобновява. 
В момента параклисът е 
завършен изцяло, продъл-
жава благоустрояването 
на пространството около 
сградата.

Разговаря  
Цвета ИВАНОВА

- Архимандрит Антим, 
през последните години 
във Видинска епархия 
са ремонтирани много 
храмове. Работили сте с 
програмата за развитие 
на селските райони. До-
волни ли сте от нея? 

- Това е програмата, ко-
ято най-много ни помог-

Монтана ще има най–големия храм в Северозапада

Спасяват духовна обител в архитектурно–
исторически резерват с дарения

Премиерът Бойко Борисов: 

Село Сираково най–после 
се сдоби с параклис

13 молитвени дома в Кюстендилско 
чакат реставрация
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то финансиране се свива 
до 75% от разходите. За 
всеки отделен проект не 
могат да се отпускат по-
вече от 400 хил. евро, а 
за един кандидат лимитът 
е 1 млн. евро. Разреша-
ва се авансово плащане 
на не повече от полови-
ната от субсидията. Ще 
се подпомагат проекти 
със завършени съгласува-
телни процедури по реда 
на Закона за опазване на 
околната среда, Закона за 
защитените територии и/
или за биологичното раз-
нообразие.

В началото на февруари 
се наложи земеделското 
министерство да промени 

наредбата си по подмяр-
ката от новата селска про-
грама. Светият синод на 
Българската православна 
църква забрани енориите 
да участват в европроек-
ти. мотивът бе, че някои 
от условията не са в уни-
сон с устава на Българ-
ската православна църква. 
Едва след среща на пред-
ставители на висшия клир 
с вицепремиера Томислав 
Дончев и земеделския ми-
нистър Десислава Танева 
бе направен компромис и 
мЗХ се съгласи да проме-
ни наредбата, за да бъдат 
изпълнени исканията на 
Светия синод. В нея бе 
дописано, че решението 

на църковното настоятел-
ство при кандидатстване-
то по програмата трябва 
да е одобрено от съответ-
ния епархийски съвет.

На 9 юни, почти сед-
мица след изтичането на 
крайния срок за подава-
не на заявките, от Дър-
жавен фонд „Земеделие“ 
(ДФЗ) обявиха, че тъй 
като общата сума на по-
исканата финансова по-
мощ от всички подадени 
заявления е по-голяма от 
размера на определения 
за съответния период на 
прием бюджет, ще бъде 
извършена предварителна 
оценка по критериите за 
подбор. Съответствието с 

критериите за оценка се 
преценява към датата на 
подаване на заявлението 
за подпомагане съобраз-
но приложените към него 
документи. Заявленията 
за подпомагане се класи-
рат според получените 
при оценката точки и се 
одобряват в низходящ ред 
до размера на определе-
ния за съответния прием 
бюджет, сочи информация 
от официалната интернет 
страница на фонда.

Ако приемем, че всички 
кандидати са поискали 
допустимата от ДФЗ мак-
сималната сума от 400 000 
лв., то с наличните 48,75 
млн. лв. ще могат да бъдат 

финансирани не повече 
от 122 проекта, или малко 
над една трета от всички 
заявки. Според неофици-
ална информация предим-
ство ще имат проекти за 
възстановяване на обекти, 
намиращи се в селища с 

повече жители, ползващи 
храмовете, и с по-голям 
туристически поток.

През миналия програ-
мен период общо 186 пра-
вославни храма са били 
ремонтирани с 68 млн. 
лева от ЕС.

НА ФОКУС

Две трети от проектите по Програмата за развитие на селските райони засега остават без финансиране

обявена за архитектур-
но-исторически резер-
ват. За да функционира 
храмът през последните 
години, най-належащи-
те ремонтни дейности 
са извършвани с даре-

ния. Най-много помощ е 
дошла от местни хора с 
възможности, които през 
годините са напуснали 
селото, но милеят за род-
ното място. Даряват и 
такива, които са си купи-
ли ваканционни имоти в 
селото. С тази финансова 
помощ вече е ремонтиран 
покривът. Храмът обаче 
се нуждае от ремонт и 
отвътре. Необходимо е 
да се поправят таванът, 
дърворезбите, както и да 
се освежат стенописите. 
Тъй като част от селото 
е обявена за архитектур-
но-исторически резерват, 
може да се търси финан-
сиране за храма от ми-
нистерството на култура-
та, както и по Програмата 
за развитие на селските 
райони. 

Две трети от проектите по Програмата за развитие на селските райони засега остават без финансиранеДве трети от проектите по Програмата за развитие на селските райони засега остават без финансиране

Парите за ремонт на църкви в пъти по-малко от необходимите

на да обновим храмовете. 
Кандидатстваме и получа-
ваме средства като оста-
налите бенефициенти. В 
митрополията разработва-
ме проекти, кандидатства-
ме, получаваме одобрение, 
финансиране и ги изпъл-
нявахме. Над 20 вече са 
завършени.

- За кои храмове става 
дума?

- Един от първите хра-
мове е „Свети Георги“ в 
Белоградчик. Той е на над 
100 години, беше пред раз-
пад. Сега е обновен със 
средства от тази програма. 
Стойността на проекта бе 
500 000 лв. 300 000 лв. 
спечелихме за ремонта на 

храма „Успение Богоро-
дично“ в село Арчар. Той 
е един от най-големите 
храмове в епархията. По-
кривът беше пробит, сте-
ните се рушаха отвън и 
отвътре. С 254 000 лв. ре-
монтирахме храма в село 
шишинци. Обновена е фа-

садата, сменена е дограма-
та, мазилките по стените, 
настилките. Ремонтирана 
е елинсталацията, камба-

нарията. Обновихме хра-
мовете и в селата Делейна, 
Смирненски, медковец, 
Аспарухово, Заножене, 
мокреш, Долна Бела реч-
ка.

- Как местното населе-
ние посреща грижата за 
храмовете?

- С голямо одобрение 
и истинска радост. За ос-
вещаването им, защото 
след ремонтите правим 
освещаване, се събират 
целите села. Хората са до-
волни, че вече имат къде 

да общуват с вярата си. 
Всичките храмове бяха в 
плачевно състояние, някои 
дори бяха затворени от 
години.

- Какви ремонти из-
вършвате основно?

- Поправяме покриви-
те, фасадите, сменяме до-
грамата, подовете, камба-
нариите. За всяка църква 
строително-монтажните 
работи са различни. В 
Белоградчик се направи 
ограда, подреди се дворът. 
В Арчар трябваше да се 

направят дренажи за от-
водняване и т.н.

- Имахте ли забележки 
от проверяващите орга-
ни?

- Не, изпълнихме про-
ектите си точно, без нару-
шения.

- Имате ли нови?
- Да, имаме проекти за 

обновление на още храмо-
ве. Защото на много места 
храмовете не са ремонти-
рани от построяването им. 
Чакаме одобрение за тези 
проекти.

Кандидатствахме и получихме средства, с които обновяваме над 20 обекта

Спасяват духовна обител в архитектурно–
исторически резерват с дарения

Архимандрит Антим, протосингел на Видинската митрополия:
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Инвеститори подминават граничните градове

Разговаря  
Цвета ИВАНОВА

- Г-н Лалов, харес-
ват ли инвеститорите 
Брегово? Все пак това 
е град на две граници 
- със Сърбия и Румъ-
ния, а такива винаги 
са интересни за хората 
с пари.

- Не бих казал, че ни 
харесват. Все пак ние 
сме отдалечено населено 
място, а пътищата от Со-
фия до Видин и Брегово 
не са добри. Ако в града 
има частни фирми, то 
те са повечето на мест-
ни жители. Всички са в 
сферата на търговията, 
услугите, земеделското 
производство. Намира-
ме се на километър от 
Сърбия, сутрин дори чу-
ваме влаковата сирена, 
тъй като съседното село 
мокрене е жп гара, но 
движението през гранич-
ния пункт не е оживе-
но. мина времето, когато 
имаше опашки от тирове. 

Сега всички тръгват към 
Европа през моста при 
Видин. Свърши и вре-
мето на крайграничната 
търговия. По време на 
ембаргото хора напус-
каха работа, за да пече-
лят от пренос на бензин, 
цигари, дребни битови 
стоки. С парите тогава 
модернизираха къщите 
си, някои започнаха биз-
нес. Сега такава търговия 
не се върти - съседите ни 
си имат всичко, цените са 
изравнени и няма смисъл 
от нея. Няма и опашки 
от влизащи автомобили. 
Тези, които идват, про-
дължават към Видин, мо-
рето или другаде.

- С какво се препита-
ват хората тогава?

- Още преди години 
много млади хора зами-
наха за Италия, Испания, 
Гърция и там работят. В 
училището ни повече от 
половината деца - 260 на 
брой, живеят с един ро-
дител или с баби и дядо-
вци. Преди години има-
хме места по програми 

за заетост и всяка година 
400-500 души намираха 
работа и така се издържа-
ха. За мен тези хора бяха 
много полезни за общи-
ната. Те чистеха града, 

поддържаха улиците, по-
магаха на възрастните. 
После се реши, че не за-
пълват работното си вре-
ме и само чакат заплата. 
От година и нещо нямаме 
нито едно място по та-
кава програма. Но се на-
дяваме, че държавата ще 

ни помогне. В момента 
700 души чакат места по 
социалните схеми.

- Това означава ли, че 
преживяват със социал-
ни помощи?

- Социалните помощи 
са 43 лв. на месец. На 
тях не се разчита. По-
вечето чакат на пенсии-
те на родителите. И пак 
границата ни спасява. 
Само на 2-3 км от пункта 
има сръбски села, къде-
то се търсят работници 
за земеделска работа. И 
нашите минават сутрин 
през пункта с колело 
или автомобил, работят 
там и вечер се приби-
рат у дома. Плащат им 
веднага - по 20 евро на 
човек. Сега копаят ца-
ревици и слънчогледи, 
пръскат лозя. Работа ще 
има до късната есен, ко-

гато се прибере реколтата 
от градините и нивите. 
Такъв вид дейност е само 
отдушник, тя не реша-
ва генерално проблема с 
безработицата.

- Общината в Брегово 
се прочу с конфликта си 
с фирмата-изпълнител 

на първия воден проект 
в областта - подмяната 
на главния водопровод. 
Решихте ли проблемите 
помежду си?

- Това бе проект, който 
реализирахме по програ-
ма САПАРД. При про-
верката се оказа, че фир-
мата е нарушила някои 
изисквания, поради което 
се отказа изплащане. Но 
тя съди общината като 
възложител на обществе-
ната поръчка. Окръжният 
съд във Видин оправда 
общината, реши, че тя не 
носи отговорност и след-
ва фирмата да си понесе 
санкцията. Но тя сега ни 
съди във Върховния съд. 
Става въпрос за 700 000 
лв., които общината не 
може да изплати от своя 
бюджет. Ние сме малка и 
бедна община.

- Какви проекти из-
пълнявате в момента?

- Правим малки ремон-
ти със собствени сред-
ства. Чакаме одобрение 
и сигурно ще го имаме за 
два проекта по Програ-
мата за трансгранично 
сътрудничество със Сър-

бия. Първият е с община 
Кладово на стойност 1,2 
млн. евро. Ние сме во-
дещ партньор и ще има-
ме 60% от стойността. 
С него е предвидено да 
си построим сграда за 
пожарна и да си закупим 
специализиран автомо-
бил за гасене на пожари. 
Общината в Кладово ще 
се снабди с техника за 
прокопаване на канали, 
чистене на речни корита, 
диги. С още една сръб-
ска община имаме малък 
проект за 100 000 евро. 
В Брегово по него ще из-
градим голяма и модерна 
детска площадка.

-  Как  използвате 
средствата за капитало-
ви разходи?

- Основно за ремонт 
на междуселски пътища. 
Ремонтираме няколко от-
сечки между селата на 
общината.

- Каква е съдбата на 
големия ви екологичен 
проект за очистване на 
земите около река Ти-
мок, замърсени с теж-
ки метали от минния 
комбинат в град Бор, 
Сърбия?

- Четири пъти сме го 
предлагали за финанси-
ране и от европейски, 
и от национални фон-
дове, но не получихме 
одобрение. Екофондовете 
имат изисквания, на кои-
то общината не може да 
отговори. Но не сме се 
отказали - продължаваме 
да търсим финансиране. 
С него все пак ще спа-
сим 4000 дка плодородна 
земя, която сега не се из-
ползва. Ако започне из-
пълнението му, ще имаме 
и нови работни места.

Инж. Милчо Лалов, кмет на Брегово:

И н ж .  М и л -
чо Лалов кара 
петия си ман-
дат като кмет 
на граничната 
община Брего-
во. Работил е 
в администра-
цията и преди 
това. Познава 
проблемите не 
само на мест-
ната власт, но 
и на всеки жи-
тел на общи-
ната. Роден е 
в града и нико-
га не е живял 
извън него. По 
професия е ин-
женер-химик. 

Строителството на 
депото за твърди бито-
ви отпадъци край Кър-
джали е на финалната 
права и до края на юли 
обектът трябва да бъде 
пуснат в експлоатация, 
съобщи Катя митовска, 
началник-отдел „Ин-
веститорски контрол 
и строителство“ и гла-
вен инженер на общи-
на Кърджали. Пробите 
на съоръжението вече 
стартираха, предстои да 
бъде подадено искане за 
Държавна приемателна 
комисия. Към днешна 
дата община Кърджали 
приключва изпълнени-
ето на първия етап на 
обекта, който е част от 
дейностите по спора-
зумение от май месец 
2014 г. Към същото спо-
разумение, подписано 

между министерството 
на околната среда и во-
дите и община Кърджа-
ли, е сключен и анекс 
от 14 декември 2015 г. 
Проектът „Регионален 
център за управление 
на отпадъците“ е фи-
нансиран чрез публична 
инвестиционна програ-
ма „Растеж и устойчиво 
развитие на региони-
те“. Всички дейности 
по първия етап на до-
говора са извършени. 
Те включват изгражда-
не на клетка 1, ограда, 
контролно-пропускате-
лен пункт, трап за де-
зинфекция, карантинна 
зона, площадково ВиК 
и всички съпътства -
щи подобекти. Обща-
та цена за изпълнение 
на предвидените дей-
ности възлиза на около  

9 620 000 лв., а само за 
първия етап сумата е  
7 587 496,03 лв. с ДДС.

До края на юли обек-
тът трябва да бъде пус-
нат в експлоатация и 
свежо генерираните 
отпадъци да се депо-
нират в новата клетка 
на регионалния център, 
каза Веселина Танчева, 
началник-отдел „Опаз-
ване на околната среда“. 
Тя допълни, че община 
Кърджали ще търси фи-
нансиране за изгражда-
не на компостираща и 
сепарираща инсталация, 
която ще подобри рабо-
тата на центъра. В този 
смисъл това може да 
стане чрез Оператив-
на програма „Околна 
среда“, като общината 
ще кандидатства като 
директен бенефициент, 

каза още Танчева. Реги-
оналният център за уп-
равление на отпадъците 

край Кърджали ще об-
служва 8 общини - Ар-
дино, Черноочене, Дже-

бел, Ивайловград, Кир-
ково, Крумовград, Кър-
джали и момчилград. 

Депото за битови отпадъци край Кърджали готово до месец

Над 700 души чакат работа по социалните програми
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Пловдивското друже-
ство „Евасто“ получи 
35-годишна концесия за 
добив на строителни ма-
териали - пясъци и чакъ-
ли, от находище „Капа-
на“ в община Първомай.

Правителството одо-
бри предоставянето на 
концесионната площ, ко-
ято включва участъци-
те „Капана-югозапад“ и 
„Капана-североизток“ от 
находището в общината. 

За периода, в който ще 

добива инертни материа-
ли, дружеството е задъл-
жено да вложи над 556 
хил. лв. в самия добивен 
процес и още 150 хил. 
лв. за рекултивация на 
засегнатите земи в ра-
йона.

Заедно с останалите 
финансови ангажименти 
по договора на фирма-
та, спечелила добива, се 
очаква концесионните 
плащания да надхвърлят 
923 хил. лв. Една част от 

тази сума според законо-
вите разпоредби, урежда-
щи концесиите, постъпва 
в държавния бюджет, а 
другата - по бюджета на 
общината, на чиято тери-
тория се намира конце-
сионната площ. Прихо-
дите от находище „Капа-
на“ ще бъдат допълнение 
към общинския бюджет 
и ще бъдат инвестирани 
по целесъобразност, ко-
ментират от администра-
цията на Първомай.

РЕГИОНИ

Община Първомай печели от находище „Капана“

Европейска награда 
за насърчаване на пре-
дприемачеството получи 
община Ардино в VIII 
едноименен конкурс, ор-
ганизиран от министер-
ството на икономиката.

Призът е в категория 
„Отговорно интегрира-
що предприемачество“ 
з а  р е а л и з а ц и я т а  н а 
Стратегията за местно 
развитие на територията 
на общината. Наградата 
бе връчена от Филип 
Кирев, началник на ка-
бинета на министъра на 

икономиката, на предсе-
дателя на местната ини-
циативна група (мИГ) 
инж. Изет шабан и на 
кмета на Ардино Ресми 
мурад.

В родопската община 
през последните години 
в рамките на Стратегия-
та за местно развитие са 
реализирани 29 проекта 
в сферата на туризма, 
земеделието, култура-
та, услугите, малкия и 
средния бизнес, прера-
ботвателната промишле-
ност, подобряването на 

качеството на живот и 
услугите.

„мИГ в Ардино се 
реализира по подхода 
ЛИДЕР и ос 4 от Про-
грамата за развитие на 
селските райони. Под-
ходът бе иновативен и 
ефективен инструмент 
за местното развитие. 
Заслужава си да се реа-
лизира на територията 
на цялата страна“, за-
яви на церемонията в 
представителството на 
ЕК в София инж. Изет 
шабан.В Ардино са реализирани 29 проекта

Лилия ЦВЕТАНОВА

Нови площадки за 
игра и алейна мрежа ще 
има в двора на цДГ 4 
„Слънце“ в Павликени. 
Първа копка на строи-
телството направиха 
кметът на община Пав-
ликени инж. Емануил 
манолов и представите-
лят на фирмата изпълни-
тел Генади Георгиев.

П р е о б р а з я в а н е т о  
на пространството ще 
струва близо 65 хил. лв.  
29 517 лв. са предоставе-
ни от програма „Красива 
България“, а останалите 
35 356 лв. са съфинанси-
ране от община Павли-
кени, съобщиха от прес-

центъра на ведомството.
Строителството в дво-

ра на градината трябва 
да приключи до средата 
на месец септември. 

Една от площадките 
ще бъде за тригодишни 
деца, а останалите две - 
за възрастови групи от 
четири до шест години. 
Всички терени за игра 
ще бъдат покрити с уда-
ропоглъщаща синтетич-
на настилка, върху която 
ще се монтират детските 
съоръжения. Отделните 
зони на детските пло-
щадки ще бъдат тема-
тично разработени, като 
идеята на проектантите 
е те да приличат на жи-
вотни от джунглата, до-
машни животни и други 

диви животни, за да са 
по-атрактивни за малчу-
ганите.

Кметът на Павликени 
инж. Емануил манолов 
уточни, че общинското 
ръководство е избрало 
дворът на тази детска 
градина пръв да бъде об-
новен поради това, че е 
най-близо до градския 
център. Идеята е след 
18 часа съоръженията в 
него да се ползват от де-
цата на целия град. „От 
следващата година про-
дължаваме да обновя-
ваме дворовете на всич-
ки детски заведения не 
само в Павликени, но и 
в останалите селища на 
общината“, съобщи инж. 
манолов.

Нови разкопки в пе-
щерата  „Козарника“ 
край село Орешец, об-
щина Димово, започват 
на 10 юли. Това съобщи 
доц. Николай Сираков от 
Националния археологи-
чески институт с музей 
при БАН. В проучвател-
ните дейности ще участ-
ва и френски екип от 
Института за геология и 
праистория на квартер-
нера в Бордо.

Българи и французи 

влязоха за пръв път в 
пещерата през 1996 г. 
На 20 юли към тях ще се 
присъединят и археоло-
зи праисторици от Окс-
форд, института „макс 
Планк“ - Германия, и 
миланския университет.

Екипите вече доказа-
ха, че в пещерата е жи-
вял първият европеец. 
Откритите зъб на човек 
от рода Хомо и кости 
с резки са най-старите 
факти за присъствие на 

човек на континента. Те 
са датирани на 1,6 млн. 
години. Откритите пре-
ди това следи са в Испа-
ния, но те са на 1,2 млн. 
години.

Пещерата е кръсте-
на „Козарника“ поради 
факта, че първите изсле-
дователи заварили в нея 
стадо кози, отглежда-
ни от местен стопанин. 
Сред хората от региона 
тя е известна като „Ба-
шовишки печ“.

Изграждат нови площадки и алеи 
в детска градина в Павликени

Над 900 хил. лв. ще си поделят 
държавният бюджет и местната хазна

Археолози от цяла Европа копаят 
в пещера край село Орешец

Ардино с европейска награда за предприемачество

Находките в пещерата са най-ранните следи от човешко присъствие в Европа 
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С 25% се е увеличило 
търсенето на имоти в за-
творени комплекси, сочи 
проучване на RE/MAX 
Lux, направено на база 
на над 600 запитвания от 
клиенти. 

Според консултантите 
на компанията повечето 
купувачи са млади хора, с 
перспективни професии и 
добри доходи. Основният 
интерес е към тристайни 
и двустайни апартаменти, 
а над 50% от закупените 
жилища сa платени в брой.

„Заради ниските лихви 
по депозитите хората те-
глят спестяванията си от 
банките и ги инвестират в 
недвижими имоти. Сред-
ностатистическият купу-
вач държи на сигурнос-
тта, затова търси схеми на 
плащане, които го пред-
пазват. Разчита се само на 
доказали се инвеститори, 
коментира собственикът 
на RE/MAX Lux Диньо 
Добрев.

Една от най-важните 
причини за покупката на 

имот в затворен комплекс 
е комфортът и спокой-
ствието, които той оси-
гурява. Плюс са и до-
пълнителните удобства 
като фитнес, SPA цен-
тър, химическо чистене, 
магазини и др. Зелените 
площи и по-големите от-
стояния между сградите, 
по-лесното управление 
и поддръжка, както и 
наличието на собствено 
паркомясто правят тези 
комплекси все по-желани 
и търсени.

Търговията с имоти 
по Черноморието е все 
по-активна, въпреки на-
малялото предлагане на 
обекти на първа линия, 
коментират брокери. Ру-
ските граждани остават 
сред най-активните ку-
пувачи на този пазар. 
мнозина, придобили 
собственост край море-
то, превръщат имотите 
си във втори дом и жи-
веят тук почти целого-

дишно. Тази тенденция 
ще се засилва, въпреки 
намалялото предлага-
не на имоти на първа 
линия, пронозира гене-
ралният директор на БГ 
Имоти милен Янков. В 
момента пазарът беле-
жи бум на продажбите в 
затворени комплекси с 
широк кръг на обслуж-
ване. Практически се 
оформят миниселища, 
населени с рускоговоря-

щи граждани, които не 
просто притежават соб-
ственост, но ангажират 
с поддръжката и няколко 
сектора услуги. Затворе-
ните комплекси създават 
цикъл на обитаване, кой-
то изисква непрекъснат, 
дори извънсезонен анга-
жимент по поддръжката 
им. Това е от полза за 
хората от черноморски-
те региони, тъй като им 
гарантира целогодищ-
на заетост. Увеличава се 
и търсенето на приле-
жащи търговски имоти, 
подходящи за развитие 
на малък бизнес.

Според милен Янков 
геополитиката подпо-
мага пазара на недви-
жимости в България. 
Страната ни засега ос-
тава зона на стабилност 
и относителна сигур-
ност, което е плюс за 
чужденците, решили да 
инвестират в имот зад 
граница. Данните сочат, 
че най-малко 500 хил. 
руски домакинства и 
фирми притежават соб-
ственост в България. 

С 4% са скочили на-
емите на първокласни-
те офис площи в София 
през първото тримесе-
чие на 2016 г. Средни-
те стойности за сгради 
клас А край големите 
столични булеварди и 
централната част на гра-
да достигат 13 евро за 
кв. м, показват данни на 
консултантската компа-
ния Forton. В покрай-
нините на София пък 
първокласни офис пло-
щи могат да се наемат за 
10-10,5 евро/кв. м.

България продължа-
ва да е изключително 
атрактивна офис дести-
нация в сравнение с дру-

гите източноевропейски 
столици. Освен конку-
рентните финансови па-
раметри, които предлага 
София, качеството на 
сградите като достъп-
ност и функционалност 
прави града предпочи-
тана дестинация, кате-
горични са експерти на 
компанията.

Според тях страната 
ни предлага не прос-
то атрактивни наеми и 
стратегическа локация, 
но и по-ниски такси и 
квалифицирана работна 
ръка, както подобрени 
процедури за стартиране 
на бизнес.

цените на офис на-

емите клас А в София 
продължават да са по-
ниски от тези във Вар-
шава, Прага, Братисла-
ва, Будапеща, Букурещ, 
Белград и Скопие. 

Другите големи гра-
дове като Варна, Плов-
див и Бургас също пред-
лагат добро съотноше-
ние между качество и 
цена, което повишава 
конкурентно стта  на 
страната. цените на на-
емите там варират меж-
ду 4,5 и 10 евро на кв.м. 
За сравнение - вторич-
ните локации в други 
страни от централна и 
Източна Европа дости-
гат 13-14 евро на кв. м.

ИмОТИ

Новите пътни участъци издържат без проблем на нато-
варването от страна на тежкотоварни автомобили 

Сред предимствата им са зелените площи 
и наличието на собствени паркоместа

Расте интересът към затворените 
комплекси

Летището в Стара За-
гора ще се развива като 
индустриална зона по 
подобие на Икономиче-

ска зона София, която 
се изгражда на мястото 
на бившето летище в 
Божурище.

Това става ясно от 
писмен отговор на ми-
нистъра на икономиката 
Божидар Лукарски до 

депутат от опозицията. 
Той припомня, че пора-
ди добрите локационни 
и транспортни връзки 
на летището през 2012 
г. е започнала работа по 
концепция за изграж-
дане на аеропорт за то-
варни превози - карго 
терминал, обслужващ 
Югоизточна Европа.  
Оказало се обаче, че в 
околността има много 
частни имоти и собстве-

ниците не били склонни 
да ги продадат.

През 2015 г. летището 
в Стара Загора е реали-
зирало приходи в раз-
мер на едва 250 000 лв., 
което е с 16,8% спрямо 
2014 г. Въпреки това съ-
оръжението не се из-
ползва пълноценно.

Проектът за изграж-
дането на карго терми-
нал край Стара Загора 
бил промотиран много-

кратно на чуждестран-
ни инвеститори, с него 
се е кандидатствало за 
финансиране и по плана 
„Юнкер“, но интерес 
досега няма. Това кара 
Лукарски да предложи 
превръщането на ле-
тището в Стара Загора 
в икономическа зона. 
След поредица от скан-
дали в такава се превър-
на и летището в Божу-
рище. 

Министрите на туризма на България и Русия се догово-
риха от 2016-а визите за руски граждани с имоти у нас 
да са тригодишни

Летището в Стара Загора става индустриална зона

Руснаците най–активни в покупка 
на жилища по Черноморието

Поскъпват наемите на 
първокласни офиси в столицата
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До 2 месеца ще пуснем 
продължението на втората 
линия на метрото, до ули-
ца „Сребърна“ и бул. „Чер-
ни връх“, съобщи кметът 
на София Йорданка Фан-
дъкова по време на среща 
с Белгийско-българския 
бизнес клуб.

„Започнахме строи-
телството на 7 км нови 
метролинии със 7 метро-
станции, а до края на го-

дината предстои старт на 
работата по още 5 нови 
метростанции - уточни 
тя. - Най-важният, най-
големият, може би и най-
успешният проект, който 
изпълняваме, безспорно 
е за развитието на метро-
то -  подчерта Йорданка 
Фандъкова пред участни-
ците във форума. - Той 
е един от най-зелените 
проекти, с доказано спес-

тяване на вредни емисии, 
досега спестява по 75 хил. 
тона годишно“, допълни 
тя. По думите на кмета, 
през 2019 г. ще има поне 
12 км нови метролинии с 
12 метростанции.

Амбицията на Сто-

лична община е метро-
то да заеме 45% от дела 
на градския транспорт в 
София, а очакванията са 
спестените вредни емисии 
да бъдат 90 хил. т годиш-
но.

„За да има добър биз-

нес в София, е необходи-
мо ние като община, както 
и държавата да положим 
доста усилия, за да бъде 
столицата привлекателна 
за правене на бизнес“, по-
сочи тя. Според Йорданка 
Фандъкова в последните 

години видимо се реали-
зират инвестициите в ин-
фраструктурата, което е 
една от най-важните зада-
чи пред общината. То е и 
предпоставка за развитие-
то на повече и по-успеш-
ни бизнес начинания.

Катя ТОДОРОВА

1,2 млн. лв. ще достиг-
не до края на годината 
сумата, която ще бъде из-
харчена за почистване на 
общо 35 км речни корита 
в София, сочат плановете 
на общината.

24 км вече са почис-
тени и остават още 11, 
информира столичният 
кмет Йорданка Фандъко-
ва по време на проверка 
на дейностите по поре-

чието на река Владайска. 
Почистването на речни 
корита се извършва през 
целия сезон, като там, къ-
дето се налага, се чисти 
аварийно, каза още сто-
личният кмет. Коритата 
на Владайска и Перлов-
ска река се чистят всяка 
година, същото се отнася 
и за язовирите. Ежегодно 
се почистват 50-метрови-
те участъци по течението 
под бентовете им. Водо-
хранилищата се прове-
ряват и са под постоя- нен контрол. Районните 

кметове имат задача да 
следят непрекъснато ни-
вата на реките и язовири-
те, особено при прогноза 
за по-обилни дъждове, 
уточни кметът на София.

Фандъкова  по сочи 
още, че през последни-
те години една от най-
важните задачи е да се 
предотвратят евентуални 
наводнения.

„Работим в две посоки, 
от една страна, взема-
ме мерки и правим под-
готовка за реакция при 
кризи, а от друга страна, 
е превенцията. Превен-
цията е много важен фак-
тор, затова ежегодно по-
чистваме речни корита “, 
обясни кметът и допълни, 
че два пъти в годината 

специална междуведом-
ствена комисия прави ог-
леди на всички реки на 
територията на София 
и изработва програма за 
тяхното почистване.

Фандъкова съобщи 
още, че тази година коми-
сията е одобрила първия 
етап от почистването на 
река Искър, като община-
та вече има одобрен про-
ект за почистване на 5 км 
от реката на обща стой-
ност 1,5 млн. лв. Одобре-
ният проект е за участъка 
от летището до Чепинско 
шосе.

Подали сме документи 
за участъка от Панчаре-
во до летището, посочи 
Фандъкова и допълни, 
че в момента се избира 
изпълнител.

Община Троян проек-
тира цялостно основна-
та улица в село Орешак, 
която води до Троянския 
манастир и до други забе-
лежителности в региона. 
Това стана ясно по време 
на обществено обсъж-
дане на състоянието и 
бъдещата експлоатация 
на главната улица „Ста-
ра планина“. Тя е сред 
най-натоварените поради 
големия поток от туристи 
особено по време на го-
леми християнски праз-
ници. Състоянието й в 
момента е крайно неудо-
влетворително, тъй като 
не са правени ремонти 
от няколко десетилетия, 
констатираха специали-
стите. шосето е част от 
общинския път Орешак 
- Троянски манастир - 
Черни Осъм - местността 
Смесито - махала „Неш-
ковци“. 

Първият етап на про-
екта обхваща ремонт на 
920-метров участък от ул. 
„Стара планина“. Крите-
риите, които са спазва-
ни при разработване на 
проектното решение, са: 
габарит - две платна за 
движение, всяко с широ-
чина 3,75 м, едно платно 
за паркиране с широчина 
2,5 м и тротоарни плат-
на с широчина от 2 до 3 
метра. Предвидено е и 
изграждане на велоалея, 
която ще бъде развита в 
десния тротоар и ще е с 

широчина 1,5 метра. Тя 
ще започва от Орешак, 
посока Троян (през ма-
халите „Попишка“ или 
„Дрянското“), и ще се из-
ползва и за други видове 
спорт. Ще бъдат обособе-
ни и места за паркиране 
на автомобили.

Участниците в обсъж-
дането се обединиха око-
ло тезата, че не е необхо-
димо да се прави озеле-
няване, тъй като, освен че 
ще струва скъпо, ще бъде 
трудно и за поддържане. 
Намеренията на община 
Троян са на втори етап 
да се проектират още 3 
км от улицата до Тро-
янския манастир, за да 
бъде завършена цялост-
ната визия. В обсъждане-
то се включиха кметът на 
Троян Донка михайлова, 
главният архитект Боян 
Кръстев, кметът на с. 
Орешак Христо Терзиев 
и други заинтересовани 
лица.

ИНФРАСТРУКТУРА

Пускаме продължението на втората линия 
на метрото до два месеца

Кметът на София Йорданка Фандъкова:

С 1,2 млн. лв. чистят реките в столицата

Започна ремонт на пътя към Троянския манастир, 
изграждат и велоалея

24 км от речните корита на реките в София са почисте-
ни, отчитат от Столична община
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Споразумение за из-
пълнение на иновативни 
екопроекти у нас сключи-
ха България и Германия. 
Инициативите ще бъдат 
финансирани от немска 
страна чрез отпускане на 

пълен грант и безлихвени 
кредити.

Документът беше по-
дписан от министъра на 
околната среда и води-
те Ивелина Василева и 
Рита шварцелюр-Зутер, 

парламентарен държавен 
секретар на Федералното 
министерство на околната 
среда, опазването на при-
родата, строителството и 
ядрената безопасност на 
Германия. Двете участва-

ха в редовното заседание 
на Съвета на министрите 
по околната среда, което 
се проведе миналата сед-
мица в Люксембург.

Със споразумението се 
регламентира предоста-
вянето на безвъзмездно 
финансиране или целеви 
заеми за проекти, предло-
жени от мОСВ и осигуре-
ни от Федералното минис-
терство на околната среда, 
опазването на природата, 
строителството и ядрената 
безопасност на Германия. 
Концепциите трябва да 
прилагат най-добрите съ-
ществуващи технологии.

Документът е подписан 
в контекста на Програ-
мата за иновации в окол-
ната среда за проекти в 
чужбина на Федералното 

министерство. Тя финан-
сира иновативни пилотни 
инициативи, насочени към 
опазване на околната сре-
да в страни, присъедини-
ли се към ЕС след 2004 г., 
и в държавите, кандидат-
ки за членство в Евросъ-
юза. целта е изпълнените 
в рамките на тази програ-
ма проекти да постигнат 
„трансфер на философия“ 
за ефективни действия за 
опазване на климата, се 
казва в споразумението. 
Очаква се в бъдеще ефек-
тът от тези инвестиции да 
се мултиплицира.

Ще се финансират про-
екти с трансгранични въз-
действия върху околната 
среда, които могат пряко 
и измеримо да доведат до 
намаляване на замърся-

ването на водата по край-
брежието или на възду-
ха в граничните райони. 
Средства могат да получат 
и концепции, които насър-
чават екологосъобразното 
и благоприятното за кли-
мата икономическо раз-
витие.

Пари ще бъдат отпусна-
ти и на предприятия, об-
щини и общински фирми, 
които осъществяват еко-
логосъобразни инвести-
ции и изповядват „зелена“ 
философия.

Финансовите параме-
три на отпуснатата по-
мощ зависят от нуждите 
на конкретния проект по 
отношение на инвестици-
онни разходи и собствени 
ресурси, се казва още в 
документа.

Чехия - бизнес лиде-
рът на централна Европа 
- е страна партньор на 
предстоящия междуна-
роден технически панаир 
в Пловдив, информираха 
от изложението. Инова-
ции от областта на енер-
гетиката, строителното и 
транспортното машино-
строене, добивната про-
мишленост и други отра-
сли ще бъдат показани в 
официалната експозиция 
на страната по време на 
деловия форум. 

Икономиката на Чехия 
бележи ръст от 4.3% на 
брутния вътрешен про-
дукт през миналата го-
дина, което я поставя на 

първо място в региона. 
„Поканихме Чехия 

за страна партньор на 
ЕСЕН 2016, защото има 
голям интерес от страна 
на чешкия бизнес към 
България и големи въз-
можности за съвместна 
работа с наши фирми“, 
каза д-р Иван Соколов, 
председател на Съвета 
на директорите на „меж-
дународен панаир Плов-
див“. Фирми от България 
и Чехия могат да създа-
ват смесени предприя-
тия и да излязат на трети 
пазари, виждат бизнес 
перспективи от софий-
ското представителство-
то на „Чехтрейд“. Тър-

говският оборот между 
България и Чехия въз-
лиза на един милиард 
евро и има потенциал да 
расте, твърдят експерти. 
Това е второто участие 
на Чешката република 
като страна партньор на 
международния техни-
чески панаир след дебю-
та през 2004 г. В програ-
мата за почетното госту-
ване са включени делови 
прояви за бизнеса от раз-
лични области, както и 
културни събития. 

Освен експозицията на 
Чехия, в рамките на най-
престижната технологич-
на среща на Балканите 
ще има десет специали-

зирани международни 
изложби: „Акватех“ - за 
технологии и управление 
на водите, „Аутотех“ - за 
транспорт и автосервиз-

но оборудване, „Елтех“ 
- за електроника и елек-
тротехника, „Енеко“ - за 
енергетика и екология, 
„Инфотех“ - за информа-

ционни технологии, „Ин-
термин експо“ - за мин-
ната индустрия, „маши-
ностроене“, „Стройтех“, 
„Химия“ и „Автосвят. 

ИКОНОмИКА

От средствата могат да се възползват „зелени“ 
предприятия, общини и общински фирми

Пазарджишки бизнес-
мен е вероятният соб-
ственик на потъналия в 
дългове торов комбинат 
„Химко“ - Враца. Георги 
Пиримов е единственият 
кандидат, който е внесъл 
депозит по сделката от 
1 млн. лв. До дни биз-

несменът трябва да по-
дпише предварителния 
договор за дружеството. 
С това ще се финализи-
рат и преговорите около 
предприятието. В срок 
от 1 месец пък Пири-
мов трябва да преведе 
на синдика Росица То-

мова останалата сума по 
сделката, или малко над 
10 млн. лв. В случай че 
новият инвеститор се от-
каже от завода, внесе-
ният милион остава за 
кредиторите на торово-
то дружество. Сделката 
стана факт по време на 

провелия се пореден търг 
за някогашния торов ги-
гант. Георги Пиримов е 
известен с участието си в 
редица фирми и банки в 
страната. Той е бил пред-
седател на надзорния съ-
вет на вече фалиралата 
ЧЗИБанка. Пазарджиш-
кият бизнесмен има дя-
лови участия в „метахим 
инвест“, „Южен индус-
триално енергиен парк“, 
„Фертекс - България“, 
„Стоманени тръби-98“ и 
други.

Сделката с „Химко“ 
обаче може и да не при-
ключи дотук. Очаква се 
гръцките бизнесмени, 

проявили интерес към 
покупката на торовото 
дружество, да внесат 
жалби до отговорните 
институции. Причината 
е, че не са им предос-
тавени поисканите пре-
ди повече от седмица 
документи за ОВОС и 
разполагането на дру-
ги сходни производства. 
Въпросната документа-
ция е трябвало да бъде 
предоставена на гръцка 
банка, която да отпусне 
необходимия кредит за 
инвестиция в „Химко“. 
Това се явява пречка за 
по-нататъшното участие 
в търга, категорични са 

специалисти. С подпис-
ването на предварител-
ния договор се очаква в 
ръцете на Георги Пири-
мов да преминат земите, 
сградите, инженерните и 
основните производстве-
ни съоръжения, оборуд-
ването и материалните 
активи, транспортните 
средства и другите ак-
тиви на торовото друже-
ство. Сумата, за която се 
продаваше обектът, бе в 
размер на 11 700 000 лв. 
Същата беше цената и в 
началото на тази година, 
когато единственият кан-
дидат за торовия гигант 
бе Делян Пеевски. 

Германия финансира иновативни 
екопроекти у нас

Министърът на екологията Ивелина Василева (вляво) и Рита Шварцелюр-Зу-
тер подписаха документа в Люксембург

Чехия за втори път е страна партньор на Международния 
технически панаир в Пловдив

Намери се купувач за фалиралия комбинат „Химко“
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Лилия ЦВЕТАНОВА

След проливните ва-
лежи във Велико Търно-
во рухна поредната къща 
- паметник на културата. 
Тя се намира в старата 
част, на ул. „Велчо Джа-
мджията“. От общината 
обявиха, че ще търсят 
отговорност от собстве-
ниците за нанесени вре-
ди. 

В  продължение  на 
една година бяха праве-
ни опити за спасяване 
на сградата. През целия 
този период единият от 
собствениците на имота 

не изпълняваше предпи-
санията за укрепване и 
обезопасяване. За връч-
ването на уведомленията 
компетентните служите-
ли от общинската адми-
нистрация дори се нуж-
даеха от съдействието на 
органите на мВР. 

Заради лошото състо-
яние на сградата и спо-
ред правомощията си 
по Закона за културното 
наследство, в начало-
то на този месец кме-
тът Даниел Панов свика 
разширена комисия за 
набелязване на мерки. 
В нея участваха пред-
ставители на различни 

институции, сред които 
община Велико Търно-
во и министерството на 
културата. В началото 
на юни е издадена запо-
вед за принудителното 
премахване на къщата, а 
срокът за изпълнение от 
страна на собственика е 
три месеца. цялата про-
цедура е проведена след 
положително становище 
от министерството на 
културата. 

Със съдействието на 
другия собственик на 
историческия обект ос-
танките от съборилата се 
част са почистени. Край 
имота ще бъде поста-

вена ограда от релефна 
ламарина, която ще бъде 
разположена до бордюра 
и ще обхваща тротоара 

и цялата сграда. Докато 
траят дейностите, шо-
фьорите и пешеходците 
трябва да преминават 

с повишено внимание 
покрай нея, напомниха 
от старопрестолната об-
щина.

Жителите на о сем 
села в  Добричко ще 
преминат към граждан-
ско неподчинение и ще 
блокират пътя Добрич 
- Варна, ако спешно не 
бъде ремонтиран учас-
тъкът  между селата 
Лясково и Козлодуйци. 
Това стана ясно по вре-
ме на протестен митинг 
пред областната управа, 
организиран от мест-
ното население. Хора-
та от селата Житница, 
Тянево, Лясково, Ка-
мен, Черна, Кръгулево, 
Пчелник и Козлодуйци 
поискаха да бъде напра-
вена цялостна рехаби-
литация на републикан-
ския път III-7105. Път-
ната отсечка, свързваща 
селата Лясково и Козло-
дуйци, е дълга около 7 
км и не е ремонтирана 
основно от 1978 г. шо-
сето е труднопроходимо 
и е осеяно с дупки, но 
се използва ежедневно 
поради липсата на дру-

га връзка с областния 
център Добрич. По пътя 
се извозват ученици, на-
селението се снабдява 
със стоки и услуги, но 
заради окаяното му със-
тояние, транспортните 
фирми заплашват, че ще 
прекратят обслужване-
то. Предстоящото при-
биране на реколтата и 
последващата й реали-
зация също са под въ-
прос, тревожат се мест-
ните.

Селата са обрасли в 
бурени, къщите падат, 
няма пътища. Безотго-
ворността на ръково-
дителите ни кара да си 
мислим, че нищо няма 
да предприемат, защото 
единственото оправда-
ние е, че „няма пари“, 
оплакаха се протести-
ращите. Как се живее на 
село, като няма връзка с 
града, и какво правим, 
ако фирмите откажат 
снабдяването на села-
та?, попита кметът на 

село Житница Йордан 
Божанов. Координато-
рът на протеста марко 
марков, който е и пред-
седател на земеделската 
кооперация в с. Тянево, 
коментира, че митин-
гът се прави, за да се 
привлече вниманието 

на съответните институ-
ции и да се алармира за 
безобразието, което хо-
рата търпят от години. 
По думите му, никой не 
знае какви ремонти се 
правят и колко средства 
се влагат в тях. По нео-
фициални разчети въз-
становяването на про-
ходимостта на пътя ще 
струва около 300-400 
хил. лв., прогнозира фи-
нансовият зам.-кмет на 
община Добричка Дико 

Иванов. Тъжно е, че при 
ежедневно декларирани 
успехи във всяка една 
посока няма пари за 
направата на този път. 
Става дума за отсечка с 
дължина около 7-8 км. 
Всички плащат винетни 
такси, задължение е на 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ да си свър-
ши работата. Ако няма 
средства за цялостно 
асфалтиране, трябва да 
се намерят пари поне за 

изкърпване на пътя, за 
да могат хората да пъ-
туват нормално, комен-
тира Иванов. Той даде 
за пример и други път-
ни отсечки в региона, 
които са в отчайващо 
състояние. Сред тях са 
пътят Добрич - Албена, 
пътят от Добрич за Ве-
дрина в посока шумен 
и пътят от Добрич за 
Владимирово в учас-
тъка от Самуилово до 
Орлова могила. 

Поредният паметник на разрухата, който застрашава живота на преминаващите

КАЗУСИ

Издадена е заповед за принудително 
премахване на обекта в срок от 3 месеца

Рухна къща - паметник на културата, 
във Велико Търново

Осем села в Добричко на бунт заради лош път

След дълго отлага-
не и търсене на реше-
ние община Сандански 
е напът да реши про-
блема със загубата на 
минерална вода в ку-
рортния град. Изграж-
дането на нов подземен 
резервоар и помпена 
станция ще спре без-
контролното изтичане, 
за което жителите на 
Сандански многократ-

но алармираха.
Сегашният резер -

воар е с вместимост 
70 куб. м. Новият ще 
бъде в пъти по-голям - 
ще събира 370 куб. м. 
Неговото изграждане 
ще позволи по-рацио-
налното използване на 
минералната вода, тъй 
като в часовете на по-
ниска акумулация и на-
малено ползване водата 

ще бъде в резервоара 
и няма да се губи нито 
като количество, нито 
като температура.

След като общин-
ските съветници взеха 
решение за реализи-
рането на проекта, в 
момента се провежда 
обществена поръчка за 
изпълнител на обекта.

Стойността на про-
екта е 260 хил. лв., ко-

ито са осигурени от 
националния бюджет в 
капиталовата програма 
на Басейнова дирекция 
„Западнобеломорски 
район“ - Благоевград. 
От общината се надя-
ват всичко с процеду-
рите да е наред и да 
бъде спазен срокът за 
строежа на новото съ-
оръжение, който е до 
края на годината.

Проблем с изтичането на 
минерална вода в Сандански чака решение

мЕРкИ
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А в а н г а р д н и я т  M a r 
Adentro в мексиканския ку-
рорт Сан Хосе дел Кабо 
прилича повече на бял 
мираж на брега на океа-
на, отколкото на хотелски 
комплекс. Всичко наоколо 
- горещата мараня, пустин-
ният бряг, безкрайната во-
дна шир и най-красивите 
плажове в страната, които 
се простират на огромна 
територия, подкрепят тази 
романтична представа.

Архитектът мигел Ан-
хел Арагонес е представил 
единението с уникална-
та природа посредством 
лаконични форми, силно 
изразена геометрия, свет-
лини и сенки, мрамор и ис-
крящо под слънцето бяло. 
Нищо не бива да отвлича 
вниманието на търсещите 
тишина и спокойствие от 
медитативното съзерцание 
на океанската синева, която 
струи от панорамните про-
зорци на хотелските стаи.

Комплексът, състоящ се 
от шест белоснежни корпу-
са, е разположен сред свое 
собствено море - басейн, 
който на места е пресечен 

от тесни алеи. В центъра 
му е ситуиран салонът на 
ресторант, скрит от пале-
щото слънце под плетена 
конструкция, подобна на 
пашкул.

Хотелът е събиран бук-
вално на части. Всяка от 
205-те му стаи е констру-
ирана в мебелна фабрика 
на Стария континент, след 
което модулите са транс-
портирани по море до Сан 
Хосе дел Кабо, където са 
сглобени и превърнати в 

едно цяло.
Mar Adentro е интересен 

не със SPA, ресторанти-
те, артгалерията и фитнес 
центъра си, които отдавна 
влизат в задължителната 
програма на всеки петзвез-
ден хотел. Неговите гости 
имат изключителната въз-
можност да се докоснат 
до голямата архитектура в 
най-чистия й вид, наемайки 
една от 39-те частни рези-
денции - минималистични 
вили сред океански мираж.

ИНТЕРИОР

Mar Adentro в Мексико ш медитация 
сред бяло съвършенство
Лаконични форми, силно изразена геометрия, светлини, 
сенки и мрамор благоприятстват единението с природата
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Един артпроект про-
меня градската среда и 
дава библейския шанс 
на хората да ходят по 
вода. Чудото е възмож-
но до трети юли благо-
дарение на гениалния 
артист Христо Явашев, 
заслужил световната си 
слава като Кристо. Най-
новият му проект „Пла-
ващите кейове“ е реа-
лизиран в италианското 
езеро Изео, разположе-
но на 100 км източно 
от милано. Хората ще 
могат до трети юли да 
се разходят буквално 
по водите на езерото от 
бреговете на градчета-
та Сулзано и Пескиера 
маралио до отсрещния 
остров монте Изола, 
после за кратко по него-
вия бряг, след това пак 
по водите и да стигнат 
до островчето Сан Па-
оло, намиращо се на-
сред езерото.

Непознаващият огра-
ничения във фантазиите 
си Кристо е проектирал 
плаващите платформи 
като пътека или мостик 
с дължина от 4,5 км. За 
да създаде илюзията, 
която всъщност е реал-
на, че човек крачи върху 
водата, плаващите кейо-
ве са конструирани от 
200 000 кубични метра 
полиетилен с много ви-
сока плътност. За по-го-
лям ефект кубчетата са 
облицовани със 70 000 
квадратни метра жълто-
оранжево платно. Плат-
формите са широки 16 
м и високи около 50 см, 
с  наклонени страни, 
така че да се припокри-
ват от водната повърх-
ност. Златистата тъкан 
застила около 1,5 км и 
от улиците на Сулзано 
и Пескиера маралио, за 
да заличи съвсем грани-
цата между суша и вода.

„Плаващите кейове“ върху Лаго д‘ Изео 
заличават границите между сушата и езерото

Италиански издания 
определиха инсталация-
та на Кристо The Floating 
Piers („Плаващите ке-
йове“) като една от 10-
те експозиции на 2016 
г., които задължително 
трябва да се видят. Тя е 
включена в наръчника 
на издателството „Лонли 
планет“ за туристически-

те обекти в Италия, кои-
то хората не бива да про-
пуснат да посетят през 
2016 г., ако са в страната 
на Ботуша. Плаващите 
кейове са отворени за 
достъп 24 часа в деноно-
щието. След като бъдат 
демонтирани, елементи-
те на инсталацията ще 
бъдат рециклирани.

ТОП 10
15 млн. евро струва 

луксът да се ходи по 
вода, а средствата за 
проекта са осигурени 
от Кристо. За изграж-
дането на плаващите 
кейове са работели 500 
души в продължение на 
няколко месеца. Други 
170 човека „плажуват“ 
върху кейовете, грижей-

ки се за безопасността 
на посетителите. Оч-
аква се около 700 000 
души да се разходят по 
водите на Лаго д’Изео. 
Предполагаемите при-
ходи от барове, ресто-
ранти, хотели, транс-
порт и търговия в райо-
на наближават 50 млн. 
евро. 

В цИФРИ

Проект на Кристо сбъдва библейското чудо 
да ходим по вода
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Струва ви се, че на-
душвате проблеми, но 
този път интуицията 
ви лъже. Тъй като се 
намирате в нещо като 
информационно затъм-
нение, сте склонни да 
вярвате на въобража-
еми сигнали. Спокой-
но, тревогата е фал-
шива! Спомнете си ко-
рейската мъдрост, спо-

ред която липсата на 
новини е равнозначна 
на добри новини. При-
емете, че щом е тихо 
и спокойно, делата ви 
се движат в нормални 
граници. Съвсем ско-
ро, когато ситуацията 
се изясни, ще се уве-
рите, че съмненията и 
страховете ви са били 
безпочвени. 

Много шум 
за нищо

Не бъдете толкова са-
мокритични, защото, 
докато вие задълбавате 
в самоанализи, други-
те действат на едро и 
бързо-бързо обират лав-
рите. А и финансовото 
им изражение, което е 
още по-притеснител-
но... Нали разбирате, че 
не е много честно, само 
защото не си вярвате 

достатъчно, да сте все 
на опашката. Краят на 
юли дава индикации за 
нови възможности, ко-
ито ще ви позволят да 
разчупите този порочен 
модел. Свързани са с 
известен риск и изли-
зане от зоната на ком-
форт, но със сигурност 
ще доведат до проспе-
ритет. 

Вярвайте в 
себе си

Само този,  който 
не работи, не греши. 
Това е стара максима 
и трябва да бъде про-
умяна от всеки, дори 
от Козирозите. Не се 
поддавайте на страха 
си от критика, за да 
не блокирате творче-
ския си размах и све-
жия приток на идеи. 
Дребните гафове не са 

в състояние да разва-
лят цялостния ефект 
от вашата работа, нито 
е редно да помрачават 
настроението и само-
чувствието ви на по-
бедители. През юни 
сте в апогея на свое-
то кариерно развитие. 
Загърбете недоброже-
лателите и довършете 
започнатото!

Не се плашете 
от критика

Бликаща  енергия 
и предприемчивост - 
това го умеете най-до-
бре. Не изневерявай-
те на темперамента си 
и през тази седмица 
и със сигурност пра-
вилните хора ще ви за-
бележат. А това ще се 
окаже правопропорци-
онално на финансовите 
ви постъпления. Пазете 

се обаче от словесни 
гафове! Не е необхо-
димо да изричате пър-
вото, което ви дойде 
наум, колкото и да ви 
напира отвътре. По-до-
бре го запазете за себе 
си.  В краен случай 
бройте до 1000 отпред 
назад и отзад напред 
и чак тогава се изказ-
вайте! 

Не е нужно да изпи-
вате цялото море, за да 
разберете, че е соле-
но. Не упорствайте и си 
вземете поука от греш-
ките, дори изостреното 
ви честолюбие да не 
го позволява! В проти-
вен случай ще изгуби-
те много време, което 
можете да инвестирате 
в нови проекти. Под-

ходящи месеци за тези 
начинания са именно 
юли и август, затова си 
струва да ги оползотво-
рите подобаващо, вмес-
то да пилеете енергия, 
като тъпчете на едно 
място. Отворете очите 
и ушите си на четири, 
за да уловите знаците, 
че моментът за дейст-
вие е назрял. 

Отворете очите 
на четири

З а  с ъ с т о я н и е т о , 
в което се намирате, 
любов е твърде слаба 
дума. А еуфорията, ко-
ято ви е завладяла, да-
леч не е напразна. Ко-
гато говорим за обекта 
на чувствата ви, с пъл-
но право можете да се 
гордеете, да се хвалите 
и да скачате до небето. 
Поздравления, мили 

мои Скорпиони, този 
път уцелихте право в 
десетката. Само вни-
мавайте да не съгре-
шите, пък било то и 
най-невинно, защото 
ще е непростимо да 
изпуснете кацналото 
на рамото ви птиче! 
Пазете го като висша 
ценност, защото без 
него сте за никъде.

Не изпускайте 
птичето

Гледайте хората в 
очите! Особено оне-
зи, които ви обещават 
нови ангажименти и 
финансови придобив-
ки. В края на юни са 
възможни опити за не-
честни вмешателства в 
делата ви, затова бъде-
те нащрек. Ако внима-
телно следите невер-
балните сигнали, със 

сигурност ще усетите 
дали ви заблуждават, 
или ви предлагат нещо 
наистина реално.  В 
случай че заподозре-
те измама, по никакъв 
начин не давайте воля 
на разочарованието си, 
а го запазете като коз 
за по-късно. Който се 
смее последен, се смее 
най-добре.

Който се смее 
последен...

За подредени хора 
като вас хаосът е истин-
ско мъчение, но стис-
нете зъби! Понякога 
нещата първоначално 
се разбъркват, за да се 
подредят по-късно по 
възможно най-правил-
ния начин. Светлината 
в тунела може да не се 
вижда с месеци, а за се-
кунди да блесне в очите 

ви. Извадете най-сил-
ния си коз - търпението, 
и си вършете текущите 
задачи. Ако е необходи-
мо, медитирайте или се 
отдайте на успокояващи 
ума и тялото занимания. 
Когато изгрее слънце и 
на вашата улица, ще си 
дадете сметка, че чака-
нето не е било губене на 
време.

Извадете 
най–силния коз

Колкото и да не ви се 
вярва, скъпи Деви, и вие 
има още какво да учите. 
Имам странното подо-
зрение, че някой няко-
га се е опитвал да ви 
помогне с приятелски 
съвет, но вие или не сте 
го чули, или сте прояви-
ли обичайното си твър-
доглавие, да не кажа 
инат. Погрешно Овенът 

и Телецът се считат за 
отличниците сред свое-
нравните зодии. Девата 
с пълно право може да 
им съперничи, та дори 
да ги надмине. Когато 
обаче някой друг вка-
ра в употреба любимия 
й израз „Аз казах ли 
ти?!“, е склонна люто 
да се ядоса, защото се 
смята за съвършена.

На косъм от 
съвършенството

Да си еко, вече е не 
само яко, но и дохо-
доносно. Ако още не 
сте стигнали до този 
извод,  съветвам ви 
да побързате, защото 
през следващите годи-
ни Германия ще фи-
нансира екологични 
проекти у нас. За да се 
класирате за големите 
пари обаче, не е доста-

тъчно да изповядвате 
„зелената“ философия. 
Идеите ви, колкото и 
да са добри, трябва да 
намерят практическо 
приложение. Летни-
те месеци са особено 
подходящи за работа 
по такива проекти. 
Действайте в екип, за 
да постигнете макси-
мален ефект.

Яко е да си еко

То ва ,  ч е  вс я ч е с -
ки опитвате да се па-
зите от конфликти и 
скандалиq не бива да 
става причина вечно 
да премълчавате и да 
поемате всички уда-
ри върху себе си. През 
юни и началото на юли 
трябва да се научите 
да казвате „не“ и да 
заявявате твърда и ка-

тегорична позиция. 
Би било прекрасно, 
ако в живота нещата 
се подреждаха по до-
бър, мил, дипломати-
чен и честен начин, но 
за жалост, в повечето 
случаи властва законът 
на джунглата. За да ви 
уважават, понякога се 
налага да бъдете по-
сурови.

Научете се 
да казвате „не“

Не оставяйте ру-
тината да ви повле-
че, но и не поемайте 
безброй задачи, за-
щото рано или късно 
умората ще си каже 
думата. Дори да не 
я усещате, тя се на-
трупва на порции в 
психиката и тялото 
ви. За да не блокирате 
в неочакван момент, 

разпределете част от 
задачите между чле-
новете на екипа си. 
Ако са възпитаници 
на вашата школа, не 
се съмнявам, че това 
са точните хора, кои-
то няма да ви подве-
дат, нито ще кривнат 
от правия път. Но вие 
и без това ще ги сле-
дите изкъсо, нали? 

Желязна 
дисциплинаБЛИЗНАЦИТЕЛЕЦ

Език мой – 
враг мойОВЕН

РАК ЛЪВ ДЕВА

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ

КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
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35% от работещите жени в България страдат от 
главоболие поне веднъж в седмицата, показват данни от 

национално проучване за навиците и придобивките на рабо-
тещите. Една от възможните причини за тази негативна тен-
денция е недостатъчният прием на вода на работното място. 
Едва 39% от работодателите в България осигуряват вода на 
служителите си в офисите и производствените бази. В също-
то време над 80% от хората, които пият повече от един литър 
вода в рамките на работния ден, споделят, че имат добър жиз-

нен тонус и високо ниво на концентрация.

Данните показват, че за разлика от 
жените, мъжете по-рядко се оплакват от главо-

болие, докато са на работа. Една от възможните 
причини е фактът, че те пият средно с по 265 мл 
повече вода на ден от жените. По-добрата хид-
ратация на организма допринася за по-висока 
продуктивност и повишена устойчивост на стрес. 
Хората, които приемат достатъчно вода през деня, 
се чувстват по-енергични и бодри, което е пред-

поставка за позитивна атмосфера в офиса.

ФАКТИТЕ
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Започва реконструкция 
на историческото ядро на 
Приморски парк в Бургас 
в южната му част - от 
паметника на Пушкин до 
ул. „шести септември“ и 
хотел „Приморец“. 

Проектът, на стойност 
близо 6 млн. лв., пред-
вижда обновяване на 
алейната мрежа. Ще бъ-
дат заменени стълбовете 
на уличното осветление. 
Планирано е да бъдат 
поставени камери за ви-
деонаблюдение. Идей-
ното решение предлага 
изграждането на повече 
атракциони, кътове за от-
дих, нова и разнообраз-
на багра от декоративни 
дървета, храсти и цветя.

Сред предвидените 
нови атракциони има 
висящ мост от екомате-
риали и цъфтящ тунел 
от глицинии. Фонтанът 
до Гъбката ще бъде пре-
изграден в много по-ат-
рактивен вид. Ще се об-
новят двете обществени 
чешми - тази с форма 
на мида при входа към 
централния плаж, и дру-
гата между паметниците 
на Христо Фотев и Петя 
Дубарова.

В рамките на проекта 
ще се извърши цялост-
на реконструкция на на-
стилките. При нея ще се 

използват характерни-
те за морската градина 
материали. Предвидено 
е също подновяване на 
парковата мебел.

Голям процент от де-
коративната растител-
ност на територията на 
историческото ядро е на 
пределна възраст. Затова 
е планирано частично са-
ниране на дърветата.

В парка поетапно ще 
се засадят 1000 широко-
листни и 230 иглолистни 
дървета, както и над 100 
декоративни вида, съо-
бразени с местния кли-
мат. Ще се изгради мо-
дерно енергоспестяващо 
осветление и видеонаб-
людение, с което ще се 
повиши сигурността на 
посетителите.

ПРОЦЕДУРАТА

междувременно бяха 
отворени ценовите офер-
ти на тримата участника 

в обществената поръчка.
Фирма „Булелектрикс“ 

ООД е предложила най-
висока цена за изпълне-
ние на поръчката - 6 000 
101 лв. Следва Консор-
циум „Холдинг Бургас 
Инфраструктура“ ДЗЗД 
- 5 996 227 лв., и ЩРА-
БАГ ЕАД с най-ниска 
цена - от 5 326 000 лв. 
Предстои Комисията по 
откритата процедура за 
избор на изпълнител на 
обществената поръчка да 
обяви своето решение в 
срок до един месец.

Освен критерия за 
икономически най-из-
годна оферта Комисията 
ще вземе под внимание 
и оценката на техниче-
ското предложение на 
участниците. С най-мно-
го точки е Консорциум 
„Холдинг Бургас Инфра-
структура“ ДЗЗД - 50 
т., следван от ЩРАБАГ 
ЕАД - 44 т., и „Булелек-
трикс“ ООД - 36 т.

Реконструкцията на парка ще струва 6 млн. лв.

Морската градина в Бургас с нови атракциони, 
кътове за отдих и ремонтирана алейна мрежа

ЗЕЛЕНО

Предвижда се висящ мост от екоматериали

Ще има цъфтящ тунел от глицинии


