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Подробности на стр. 4-5

Строители изпреварват зимата, 
пускат пътни отсечки предсрочно

www.bosstore.bg
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Кризата във властта 
няма да засегне ски сезона

Живеещите в санираните блокове да 
поемат ангажименти за поддръжката им

Кой и как защитава авторските 
права на архитектите?

Минчо Бенов, директор на ” Хабитат - България! :
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Кабинетът в оставка 
одобри финансирането, с 
което трябва да се платят 
реакторите за АЕЦ „Бе-
лене“. Разплащането ще 
се извърши от НЕК към 
„Атомстройекспорт“. Ця-
лата сума за ядрените ре-
актори без лихвите е 550 
млн. евро, а лихвите са 
по 167 хил. евро на ден.

Според енергийния 
министър в оставка Те-
менужка Петкова, ако 

България плати реак-
торите до 15 декември, 
страната ни ще спести 
около 90 млн. евро. По-
ловината от тях са от-
стъпка от руската фир-
ма, а другата половина 
- неправилно изчислени 
лихви.

На 28 септември На-
родното събрание прие 
Закон за предоставяне 
на помощ за изплащане 
на задълженията на НЕК 

ЕАД съгласно решението 
по арбитражното дело за 
проекта АЕЦ „Белене“. 
В него е регламентирано, 
че възмездната финансо-
ва помощ се предоставя 
въз основа на споразу-
мение между министъра 
на енергетиката и НЕК 
ЕАД. Съгласно това спо-
разумение Министер-
ството на енергетиката 
се задължава в срок до 9 
декември да предостави 

на „Национална елек-
трическа компания“ ЕАД 
възмездна финансова по-
мощ в размер на 601 617 
133 евро. От своя страна, 
НЕК ЕАД трябва до 14 
декември 2016 г. да из-
плати присъдените суми 
по арбитражното дело. 
Получената възмездната 
финансова помощ НЕК 
ЕАД следва да възстано-
ви в централния бюджет 
чрез бюджета на Минис-

терството на енергети-
ката в срок от седем го-
дини. Срокът за възста-
новяването й започва да 
тече от датата на предос-

тавянето на средствата.
Помощта се предос-

тавя след получаване на 
становище на Европей-
ската комисия.

ОТ СЕДМИЦАТА

Руската ” Атомстройекспорт!  осъди през юни НЕК в 
Международния арбитраж в Париж заради поръчано, но 
неплатено оборудване за спрения проект АЕЦ ” Белене! 

Националната про-
грама  за  енергийна 
ефективност на мно-
гофамилни жилищни 
сгради е  обезпечена 
на 100% в рамките на 
одобрените до момен-
та средства. Това обяви 
след правителственото 
задание през изтеклата 
седмица министърът на 
регионалното развитие 
и благоустройството (в 
оставка) Лиляна Павло-
ва. Това става възмож-

но, след като е прието 
постановление, с което 
е отделен 1 млрд. лв. за 
програмата за безплат-
ното саниране. С това 
решение на кабината 
се гарантира, че всич-
ки одобрени жилищни 
сгради, които се работят 
в момента или предстои 
да се санират през след-
ващата година, ще бъдат 
финансово обезпечени в 
размера до 1 млрд. лв., 
одобрени от настоящето 

правителство.
„Ние обезпечаваме на 

100% програмата и не 
оставяме неосигурени 
финансово и неразпла-
тени договори, сключе-
ни по програмата“, по-
сочи министър Павлова. 
Тя добави, че независи-
мо кое правителство ще 
управлява, то няма да 
има основание и оправ-
дание да не разплаща 
или спира програмата 
в рамките на гаранти-

раната инвестиция от 1 
млрд. лв. „Програмата 
бе един от основните 
приоритети на прави-
телството. Ние осигу-
рихме възможности да 
се реализират сгради на 
стойност 1 млрд. лв. в 
страната и гарантираме, 
че всички те ще бъдат 
завършени“, подчерта 
регионалният министър 
в оставка. 

„Нашата категорич-
на воля и позиция е, че 

програмата трябва за-
дължително да продъл-
жи с възможността за 
сключване на нови дого-
вори, като за целта бъде 
подкрепена и разшире-
на с още 1 млрд. лв.“, 
коментират от МРРБ. 
За целта след приема-
нето на бюджета, ако 
бъде приет във вида, в 
който е предложен на 
народните представи-
тели, министърът изра-
зи готовност да бъдат 

внесени предложения 
в Народното събрание 
за съгласие програмата 
да бъде продължена и 
увеличена с още 1 млрд. 
лв. 

„Това е нашата кате-
горична воля, независи-
мо кой и как ще форми-
ра правителство. Ако то 
не подкрепи тази про-
грама, ние няма как да 
подкрепим действията 
му по спирането й“, зая-
ви Лиляна Павлова. 

Гласуваха 1 млрд. лв. за безплатното саниране

Германски инвести-
тор планира да вложи 58 
млн. евро в завод за пре-
образуване на отпадъци, 
който ще се намира на 
територията на Шумен. 
Това заяви собствени-
кът на „ГЕСА - Глобал 
енерджи състейнъбъл 
алтърнатив“ ЕООД Кла-
ус Дитер Вагенбренер. 
Той представи планове-
те за новото предприя-
тие пред кметския екип, 
общински съветници и 
журналисти. Фабриката 
ще открие нови работ-
ни места и ще работи 
по възможно най-мо-
дерната технология за 
преработване на отпадъ-
ците, която на практика 
е безотпадна. По думи-
те на Вагенбренер, при 
преработката няма да се 
отделят никакви вредни 
газове и миризми, а след 
няколко години ще може 
да се закрият и старите 
сметища. Продуктите на 
завода ще бъдат пелети, 
които ще се изгарят и 
ще дават енергия.

Предвижда се пре-
работката на около 100 
хил. т отпадък годиш-
но и производството на 
около 36 мегавата енер-
гия - електричество и 
пара, каза още Ваген-
бренер. Очаква се в но-
вото предприятие да се 
наемат около 35 души, 
като за 60% от работе-
щите няма да се изисква 
специално образование. 

Първият етап ще бъде 
реализиран за 8 месеца, 
а за още толкова може 
да се изградят и мощно-
стите за производство 
на енергия. Германският 

инвеститор предлага на 
Шумен 20-годишен до-
говор, в срока на който 
общината няма да пла-
ща нищо. Тя ще бъде 
задължена само да му 
предоставя отпадъка. 
За останалите общини 
ще бъде въведена ниска 
такса.

Вагенбренер подчер-
та, че вече има опит в 
изграждането на заводи 
за преработване на от-
падъци и в други стра-
ни, и допълни, че в Бъл-
гария фирмата му ще си 
партнира и с „Ийст уест 
консулт 2009“ ООД.

Близо 280 млн. лв. са 
разплатените средства 
към бенефициентите на 
ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура“ 
до момента. Това съоб-
щи зам.-ръководителят 
на Управляващия орган 
на програмата Галина 
Василева по време на 
Шестото заседание на 
Комитета за наблюдение. 
По думите й, договоре-
ните досега средства са 
на обща стойност над 
1,6 млрд. лв., което пред-
ставлява 45% от общия 
ресурс на програмата. 
Василева посочи, че одо-
брените средства от ЕК 
са на стойност 200 млн. 
лв., а до средата на де-
кември ще бъде пода-
ден още един доклад на 
стойност около 74 млн. 
лв. „Това са изключител-
но добри резултати, като 
се има предвид сложнос-
тта на проектите, кои-
то изпълняваме по про-
грамата“, заяви Галина 
Василева в обобщение 
на финансовите показа-

тели на програмата. Тя 
обясни още, че се очаква 
през първото тримесечие 
на 2017 г. да бъдат пода-
дени за одобрение про-
ектите „Рехабилитация 
на жп участък Пловдив - 
Бургас, Фаза 2“, „Модер-
низация на жп участък 

Елин Пелин - Костенец“, 
както и втора фаза на 
разширението на тре-
тия метродиаметър. През 
второто тримесечие на 
2017 г. ще бъде подаден 
проектът за изгражда-
не на Лот 3.1, Лот 3.3 и 
тунел „Железница“ на 

АМ „Струма“, а в края 
на следващата година 
трябва да има оконча-
телен проект за Лот 3.2 
на магистралата през 
Кресненското дефиле. 
Инж. Василева преду-
преди, че всяко забавяне 
след тези срокове може 

да се окаже фатално за 
успешното изпълнение 
на проектите и да дове-
де до риск от загуба на 
средства. 

Още за транспорт-
ните проекти в следва-
щия брой

Германски инвеститор иска да 
строи завод за 58 млн. евро у нас

Близо 280 млн. лв. са  издължени 
по програма „Транспорт“

Ако се издължим на „Атомстройекспорт“ до 15 декември, страната ще спести 90 млн. евро

Кабинетът в оставка одобри плащането за 
реакторите за АЕЦ „Белене“

Клаус Вагенбренер (крайният вляво) представи в 
Шумен идеята си за завод за отпадъци
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Автомагистрала „Хе-
мус“ може да бъде до-
вършена с пари от бю-
джетния излишък. Това 
каза министърът на ре-
гионалното развитие в 
оставка Лиляна Павлова. 
Тя изрази надежда, че 
следващото правител-
ство ще продължи ра-
ботата по двата големи 
инфраструктурни проек-
та. Това са магистралите 
„Хемус“ и „Струма“. От 
магистрала „Струма“ ос-

тава да се изградят 200 
км през Кресненското 
дефиле. Ако през 2017 
г. не се избере трасето и 
през 2018 г. не започне 
изграждането, ще загу-
бим парите от ЕС за про-
екта, каза Павлова. По 
думите й, за магистрала 
„Хемус“, за която в мо-
мента тече процедура за 
избор на изпълнител, не 
може да получим сред-
ства от ЕС. Но за реали-
зацията на проекта може 

да се използват пари от 
бюджетния излишък.  
Винетките от 2017 г.  
няма да поскъпнат, но за 
следващата година може 
да бъдат осигурени по-
вече средства за инвес-
тиции в пътищата, стана 
ясно още от думите на 
министъра. В отговор 
на въпрос какво ще ос-
тави правителството на 
Бойко Борисов след себе 
си, Павлова изтъкна, че 
благодарение на този ка-

бинет България ще стане 
газов хъб на Балкани-
те Освен това страната 
ни вече има 800 км ма-

гистрали и над 5000 км 
ремонтирани пътища. 
Сред другите заслуги 
на правителството бяха 

посочени програмата за 
саниране на блоковете и 
тази за регионално раз-
витие на общините.

ОТ СЕДМИЦАТА

Ако до 2018 г. не започне работата по „Струма“, губим парите от ЕС

Допълнителни поле-
ти към 9 дестинации 
пуска от началото на 
декември националният 
авиопревозвач Bulgaria 
Air. Увеличаването на 
дейността е във връз-
ка с повишения трафик 

заради коледните и но-
вогодишните празници, 
съобщават от компани-
ята. 

Полетите са в посо-
ка Палма де Майорка, 
Лисабон, третия по го-
лемина град в Кипър 

- Ларнака, и испанската 
столица Мадрид. 

Поради засиления ин-
терес за зимните праз-
ници повече самолети 
ще летят и до Франк-
фурт, Цюрих, Лондон, 
Виена и Москва.

Общините с проек-
ти за ВиК и общинска 
образователна инфра-
структура по Програма-
та за развитие на сел-
ските райони 2014-2020 
г. могат да оспорват кла-
сирането по точки на 
предложенията до 20 
декември.

До този срок те мо-
гат да подадат аргумен-
тираните си писмени 
възражения в ДФ „Зе-
меделие“. Институцията 
е приключила предва-
рителното отсяване на 
проекти за три дейности 
по програмата. Заявле-

нията са подадени по 
подмярка 7.2. Инвести-
ции в малка по маща-
би инфраструктура към 
мярка 7 от Програма-
та „Основни услуги и 
обновяване на селата в 
селските райони“. 

Приети са 33 проекта 
с общ размер на субси-
дията от 37,4 млн. лв. за 
ремонти на общински 
детски градини. 

49 пък са подадени-
те проекти за ремонти 
на общински училища. 
Те са на стойност 68,7 
млн. лв. За изграждане 
и ремонт на водоснаб-

дителни системи в села 
с под 2 хиляди жители е 
заявена субсидия от 546 
млн. лв. в 113 проекта. 
От всички приети пред-
ложения на последващо 
разглеждане подлежат 
115.

Оценяването е било 
публично в присъствие-
то на представители на 
Управляващия орган на 
ПРСР 2014-2020, на На-
ционалното сдружение 
на общините (НСОРБ) и 
на Българската асоциа-
ция на консултантите по 
европейски програми 
(БАКЕП).

АМ „Хемус“ може да се довърши 
със средства от бюджетния излишък

Bulgaria Air с допълнителни 
полети заради празниците

Общините с ВиК проекти по ПРСР 
могат да оспорват класирането

 До 20 декември
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Катя	КОСТОВА

С месец предсрочно 
бе пуснато движението 
по основно реконструи-
раната южна част от бул. 
„Черни връх“ в столица-
та. Новият пътен учас-
тък е с дължина 1,4 км 
с две платна по 2 ленти 
в посока и още една за 
ляв завой при кръсто-
вищата. Около киломе-

тър и половина е новата 
канализационна мрежа 
под отсечката, като са 
направени и сградните 
отклонения към приле-
жащите имоти. Извърше-
на е реконструкция и на 
минаващ в района газо-
провод. Уличното освет-
ление по трасето е изця-
ло подменено. Платното 
на булеварда е с габарит 
от 14 м до 22 м. Изпъл-
нител на проекта е „ГБС 

Инфраструктурно строи-
телство“ АД, а проектан-
тът на реконструкцията 
е дело на „Трансконсулт 
22“ ООД. В реализаци-
ята му са инвестирани 
около 13 млн. лв., като 7 
милиона са отпуснати от 
държавния бюджет.

Разширението на бул. 
„Черни връх“ е част от 
решението за извеждане 
на трафика към Около-
връстния път с проек-
тите за кръгово кръсто-
вище на две нива при 
Телевизионната кула, ес-
такадата на Семинарията 
и пробива при болница 
„Токуда“. Булевардът е 
една от най-натоварените 
транспортни артерии на 
столицата, обясни при 
пускането на отсечката 
столичният кмет Йордан-
ка Фандъкова. Тя добави, 
че това е изключител-
но тежък обект, наложил 
подмяна на цялата под-
земна инфраструктура 
и то за срок само от 5 

Катя	ТОДОРОВА

По нова австрийска 
технология за изграж-
дане на тунели се строи 
540-метровият тунел под 
Бакойския баир. Съо-

ръжението е част от об-
ходния път на Габрово. 
По-голяма част от про-
копаването му ще бъде 
извършвано с помощта 
на взривни работи. Вече 
успешно са направени 
първите, съобщиха от 
АПИ.

Тунелът ще има една 
тръба с две ленти за дви-
жение по 3,75 м, две во-
дещи ивици по 0,5 м и 
тротоари по 0,75 м. Под-
земното съоръжения при 
Бакойския баир трябва 
да е готово до началото 
на лятото.

Третият етап от общо 
пет при изграждането на 
обходния път на Габро-
во е изцяло ново стро-
ителство и включва 5 
км нов път, два пътни 
възела - п. в. „Чехлевци“ 
и п. в. „Дядо Дянко“, 
четири моста - при км 

11+800, с дължина 647 
м, при км 14+660 (130 
м), км 15+415 (198 м) и 
над река Паничарка (21 
м), както и тунелът при 
км 12+420. 

Напредва и работата 
на съоръженията - мос-

тът над р. Паничарка е 
завършен до ниво асфал-
това настилка и пред-
пазни парапети, на ниво 
пътна плоча и тротоарни 
конзоли са съоръжени-
ята при км 15+415 и км 
14+660. На моста при км 
11+800 се изпълняват ус-
тои, стълбове, монтират 
се греди и т. н. 

Изпълнител на об-
ходния път на Габрово 

е Консорциум ПСВТ, в 
който са: „Хидрострой“ 
АД, „Пътни строежи - 
Велико Търново“ АД, 
„Пътинженерингстрой 
- Т“ ЕАД. Договорът 
за строителство е за 
92 940 000 лв. с ДДС. 

Строителния надзор 
осъществява ДЗЗД „Обе-
динени консултанти“ с 
партньори „Транскон-
султ БГ“ ООД, „Руби-
кон Инженеринг“ ООД 
и „Трафик Холдинг“ 
ЕООД. Стойността на 
договора е 1 096 032 лв. 
с ДДС. Авторският над-
зор е на „Пътпроект“ 
ЕООД. Техният договор 
е за 116 640 лв.

Обходът на Габро-
во е част от Трансев-
ропейски транспортен 
коридор ІХ Букурещ 
- Русе - Димитровград 
- Александруполис и 
е възлова точка при 
движението в посока 
север - юг. Чрез него 
се осъществява преми-
наването през Стара 

планина в централната 
част на България. Ос-
новните транспортни 
направления, които ще 
обслужва обектът, са: 
Русе - Велико Търново 
- Шипка - Стара Загора 
- Свиленград (Маказа) 
и Оряхово - Севлиево - 
Шипка - Стара Загора 
- Свиленград (Маказа).

КЛЮЧОВА ЛОКАЦИЯ

ТЕМАТА

Тунелът при Бакойския баир трябва да е готов до началото на лятото

С месец по! рано в столицата тръгна         движението по бул. „Черни връх“ и ул. „Обиколна“ в кв. „Дружба“

Поли	ВАСИЛЕВА

Инициативен комитет 
в Берковица събира под-
писи за изграждане на 
тунел под старопланин-
ския проход Петрохан, 
съобщи Ванина Стоянова 
от инициативния комитет. 
По Закона за граждан-
ските инициативи под-
писката ще бъде внесена 
в Народното събрание за 
разглеждане и вземане 
на решение. Комитетът 
подготвя и протест на 
прохода срещу бездейст-
вието на правителствата 
за реализиране на проек-
та и необоснованото му 
забавяне.

Идеята за тунела е от 
царско време и датира 
още от 1916 г. Тогава при 
откриването на жп лини-

ята Бойчиновци - Берко-
вица било обещано, че 
започва продължение-
то й до София чрез ту-
нел под Петрохан. През 
1961 г. местното населе-
ние поставило въпроса 
за изграждане на тунела, 
с който разстоянието от 
града под Ком до София 
се съкращава с 46 км, но 
без резултат. През 1991 г. 
„Транспроект“ разработва 
няколко варианта за ту-
нел, а чужди специалисти 
са поканени да направят 
измервания. Четири годи-
ни по-късно - през 2003-а, 
проектът е на дневен ред 
и тогавашният строите-
лен министър обявява, че 
тунелът ще бъде готов до 
2007 г.

През 2008 г. е обявена 
обществена поръчка за 
предпроектно проучване, 

която след това е спряна. 
През 2012 г. от транспорт-
ното министерство обя-
вяват, че китайски стро-
ителни компании искат 
да строят тунелите под 
Шипка и Петрохан, а през 
2013-а тунелът е включен 
в регионалния план за 
развитие на Северозапада 
до 2020 година. Резултат 
обаче няма.

Това, което вече е из-
вестно, е, че с тунела 
разстоянието от Монтана 
до София (99 км) ще се 
намали с 46 км. Това ще 
стане най-късият път от 
Дунав мост 2 до София и 
Солун. През 2013-а спе-
циалисти обявиха, че има 
3 варианта за тунела с 
дължина от 7,1 до 9,2 км. 
Тогава общата стойност 
на проекта бе 200 млн. 
евро.

Събират подписи за 
пробив под Петрохан

По нова австрийска технология 
строят тунел на обхода на Габрово

С месец по! рано в столицата тръгна         движението по бул. С месец по! рано в столицата тръгна         движението по бул. 

Строители изпреварват зимата,    пускат пътни отсечки предсрочно

В БЕРКОВИЦА

Основно ремонтираната отсечка от ул. ” Обиколна!  е малко над километър
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Една е постъпилата 
оферта в тръжната про-
цедура за „Доставка на 
специализирано превоз-
но средство за измерва-
не на надлъжна равност, 
напречни наклони, ради-
уси на крива, коловози 
и макротекстура“. Отво-
рената оферта е на „Ди-
натест Дания“ АД, съоб-
щиха от Агенция „Пътна 
инфраструктура“. Инди-
кативната стойност на 
обществената поръчка е 
390 000 лв. без ДДС.

С машината ще се об-
следват експлоатацион-
ните характеристики на 
пътната повърхност, ще 
се измерва надлъжна-
та равност, геометрията 

на пътя, напречните на-
клони, радиуси на крива 
и т. н. Ще се заснема и 
текущото състояние на 
пътната настилка.

Тези показатели са не-
обходими при изготвяне-
то на анализите за пла-
ниране на ремонтните 
дейности, за изследване 
на участъците с пред-
поставки за пътни инци-
денти. С осигуряване-
то на специализираното 
превозно средство ще 
се разшири контролът 
при строителството на 
пътища. Ще се улесни 
събирането на данни при 
обследването на учас-
тъци за изготвянето на 
изходни данни при про-

ектиране и др.
Към специализирания 

автомобил ще може да 
се интегрират и други 
видове апаратура за об-
следване като георадар, 
дефлектограф с падаща 
тежест и др.

месеца, защото движени-
ето в столицата е много 
натоварено.

Това, което съм обе-
щал и за софиянци, и 
общината, сме го напра-
вили до едно. Всички 
мрежи - канализационна, 
водопроводна, газопре-

носна, телекомуникаци-
онна, тръбни за средно и 
ниско напрежение, улич-
но осветление, са изцяло 
обновени, нещо, което от 
30-40 години не е праве-
но, заяви премиерът Бой-
ко Борисов, който също 
присъства на откриване-

то на отсечката.
Само 2 дни след пуска 

на бул. „Черни връх“ след 
почти петмесечен ремонт 
за движение бе отворена 
и ул. „Обиколна“ в сто-
лицата на участъка от 
бул. „Копенхаген“ до бл. 
211. Изградени са нови 

пътни платна, улично ос-
ветление, тротоари, вело-
алея и повдигнати пеше-
ходни пътеки. Пътното 
платно е с габарит общо 
12 м, тротоари от 4.5 м.

Трасето от малко над 
километър струва 2,5 
млн. лв., каза кметът на 
София Йорданка Фандъ-
кова. Обновеният учас-
тък от улица „Обиколна“ 
свързва кварталите с две 
станции на метрото. На-
правихме всичко възмож-

но проектът да включи и 
велоалея, нови тротоари, 
осветление, повдигна-
ти пешеходни пътеки. 
Засадени са около 190 
нови дървета в тази част 
на квартал „Дружба“ и 
храсти, които ще бъдат и 
един зелен защитен пояс, 
каза още градоначални-
кът. Работата по учас-
тъка започна на 7 юли 
тази година. По думите 
й, строителите са спази-
ли графиците и са свър-

шили в срок, но предстои 
приемателната комисия 
да установи качеството 
на изпълнение. Ако има 
проблеми, ще бъдат на-
лагани и санкции, преду-
преди Фандъкова. 

Продължават довър-
шителните работи по 
тротоари, тактилни пло-
чи и по изграждането на 
делинеатори на велоале-
ята по ул. „Обиколна“, 
уточниха още от общи-
ната.

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 

С месец по! рано в столицата тръгна         движението по бул. „Черни връх“ и ул. „Обиколна“ в кв. „Дружба“

КОНТРОЛ Машина ще обследва 
качеството на настилките

Обществена поръчка 
на стойност почти 426 
хил. лв. за разширяване 
на видеонаблюдението 
в София обяви общи-
ната.

Планира се камери да 
бъдат поставени в ром-
ското гето „Виетнамски 
общежития“, намиращо 
се в район „Красна по-
ляна“ и в кв. „Димитър 
Миленков“. Поръчката 
включва и оборудване 
на локален център за 
видеоконтрол в Трето 
РПУ, където сигналът 
от камерите ще бъде 
приеман денонощно.

В и д е о ко н т р о л  с е 
предвижда да има и на 
кръстовището между 
улиците „Суходолска“ и 
„Западна“, на бул. „Въз-
кресение“, ул. „Рижки 
проход“, ул. „Житница“, 
а също така и на отсеч-
ка от ул. „Цар Симеон“, 

намираща се  между 
булевардите „Стефан 
Стамболов“ и „Мария 
Луиза“.

Друг локален център 
ще свързва камерите по 
Южна дъга на Около-
връстното шосе. Ще се 
доизгради и оптичното 
трасе от гара Подуяне 
до паметника „Васил 
Левски“. Освен това се 

предвижда да бъдат по-
ставени още устройства 
за видеонаблюдение и в 
Борисовата градина.

В момента в столи-
цата има 2326 камери 
на над 355 важни точки 
в града. 239 от тях са 
училища и детски гра-
дини. Камери има в 49 
подлеза и над 39 парка 
и детски площадки.

Обявиха търг за разширяване 
на видоенаблюдението в София

С месец по! рано в столицата тръгна         движението по бул. С месец по! рано в столицата тръгна         движението по бул. ““ ОбиколнаОбиколна““ ДружбаДружба““

Строители изпреварват зимата,    пускат пътни отсечки предсрочно

В момента на 355 точки в София работят над 2300 
камери за наблюдение
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Разговаря	
Катя	ТОДОРОВА

-	Г-н	Бенов,	кои	бяха	но-
вите	моменти	 в	 дейността	
на	 „Хабитат	 -	 България“	
през	 изминаващата	 годи-
на?

- Продължаваме активна 
работа по нашите проекти. 
Конкретно новото се отнася 
за програмата за застъпни-
чество и предлаганите от 
нас промени в законодател-
ството.

По-голяма част от дей-
ността ни е насочена към 
проекти, които са дълго-
срочни и се изпълняват и в 
момента. През 2016 г. ус-
пяхме да ги разширим и да 
подпомагаме повече хора. 
Това стана благодарение на 
привлеченото допълнително 
финансиране. С по-голям 
обхват е програмата ни за 
отпускане на краткосрочни 
безлихвени заеми за подо-
бряване на жилищните ус-
ловия. Те са предназначени 
за хора с много ниски дохо-
ди, живеещи на практика в 
жилищна бедност. От тази 
година вече работим по тази 
програма и в Сливен. В Со-
фия досега в обхвата й беше 
само кв. „Факултета“, а вече 
е включен и „Филиповци“.

Разработихме и 3 допъл-
нителни обучения към про-
грамата. Едното е за финан-
сова грамотност, другото - за 
поддръжка на дома, трето-
то е свързано с пестене на 
енергия. Трите бяха обеди-
нени в една игра за деца над 
7-годишна възраст, която се 
казва „Кварталът“. Тя не е 
предназначена само за деца 
от бедните квартали и вече 
се разпространява в цялата 
страна по детски градини и 
училища.
-	 Колко	 домакинства	 са	

поискали	 безлихвени	 кре-
дити,	за	които	споменахте?	
За	 какво	 най-често	 са	 им	
трябвали	парите?

-  Около 750 семейства 

бяха подпомогнати. Най-
вече искаха пари за общи 
ремонти - измазване, боядис-
ване. Немалко домакинства 
вземат заеми за топлоизола-
ция, смяна на дограми или 
ремонт на покривите. Други 
си правят вътрешни баня и 
тоалетна.
-	 Значи	 и	 най-бедните	

разбраха,	 че	 има	 полза	 от	
ремонт	 и	 поддръжка	 на	
дома.

- Да. А и с обновяването 
те не само икономисват пари 
за отопление през зимата, но 
и си подобряват комфорта в 
жилищата.
-	Докъде	стигнахте	с	про-

екта	 ви	 за	 производство	
на	 изолация	 от	 текстилни	
отпадъци?

- В началото на година-
та идеята спечели голямата 
награда „Изобретение на 
2015 г.“. През 2016 г. ус-
пяхме да направим демон-
страция с материала и той 
беше използван за изолация. 
Първото количество бе про-
изведено по поръчка в една 
софийска фирма. Целта ни 
беше да го видим в реални 
условия. Сега се занимаваме 
с бизнес планиране на бъ-

дещото производство. Вече 
сме водили разговори с го-
леми социални инвеститори, 
които проявяват известен 
интерес към проекта ни. Все 
още не сме избрали район, 
където ще бъде производ-
ствената ни база. В началото 
на следващия строителен 
сезон ще пробваме пазара с 
ограничени количества.
-	 В	 кои	 други	 държави	

се	 използва	 подобна	 тех-
нология	 за	 производство	
на	 изолация	 от	 текстилни	
отпадъци?

- Подобно производство 
има във Франция и то е дос-
та успешно. Там обаче в 
по-малка степен се влагат 
текстилни отпадъци, а се 
използват стари дрехи. За 
нашия проект сме направили 
проучване за суровините, 
които може да се използ-
ват у нас, включително и за 
дела на текстила, отиващ на 
сметищата. Имахме предва-
рителни разговори със Сто-
лична община за организи-
ране на система за събира на 
текстилни отпадъци, която 
да се изпробва пилотно. Това 
обаче засега е само идея.
-	Завършихте	ли	проекта	

в	Костинброд	 с	 къщите	 за	
бедни?

- Проектът в Костинброд 
завърши. Лятото на тази го-
дина бе построена и послед-
ната, четвърта къща там. 
Сега преговаряме с други 
общини, които да ни дарят 
терен за още няколко по-
добни проекта. Разговаряли 
сме и по този въпрос със 
Столична община и с други. 

Не бива да забравяме и в кои 
райони има най-голяма нуж-
да от жилища за бедни. Това 
са големите градове - София, 
Пловдив, Бургас и Варна, 
където достъпността до жи-
лища е най-затруднена. В 
други части на страната пък 
има голям жилищен фонд, 
който стои неизползваем.

За нас най-добрият вари-
ант е да получим възмож-
ност да изградим многофа-
милна сграда с жилища за 
бедни, защото и себестой-
ността на единица площ ще 
е по-ниска.
-	Какви	 са	 другите	 пла-

нове	 на	 „Хабитат	 -	Бълга-
рия“	 за	 следващата	 годи-
на?

- Преди време тествахме 
услугата за жилищните ме-
диатори. Установихме, че 
ползата от нея е голяма. До-
година ще търсим финанси-
ране от донори, за да може 
отново да я предлагаме в 
най-бедните райони. 
-	 Бихте	 ли	 пояснили	 в	

какво	се	изразява	работата	
на	жилищните	медиатори?

- Те правят връзката меж-
ду хора от общностите с ни-
сък капацитет, основно в 
ромските квартали, и мест-
ните власти относно въз-
можностите за финансиране 
на строежа на жилища и 
узаконяването им. С помо-
щта на жилищни медиатори 
в Кюстендил бяха узаконени 
немалко жилища в ромските 
квартали и бяха настане-
ни семейства в общински 
апартаменти. Проблемът 
е, че тези хора трудно се 

оправят с бюрократичните 
формалности. Подобно на 
образователните и здравни-
те медиатори ще поискаме 
услугата за жилищните да се 
финансира от делегираните 
бюджети на общините.
-	Имате	ли	идея	да	пред-

ложите	 и	 други	 норматив-
ни	промени?

- Част от промените, които 
вече сме предлагали, касаят 
ЗУТ и се отнасят до големия 
проблем с незаконните стро-
ежи в ромските квартали. 
Трябва да се търси решение, 
което да позволи нормализи-
ране на нещата.

Искаме промени и в дър-
жавната програма за санира-
не. Несериозно е да се харчи 
милиард държавни пари, без 
да се търси начин за макси-
мализиране на ефекта. Най-
добре е да се въведат точни 
критерии за избор на сгра-
дите, които ще се санират. 
Може да има изискване да се 
обновяват блокове, където се 
губи най-много енергия. 

Смятаме, че трябва да има 
по-дългосрочна визия. Не е 
нормално след санирането 
сградите да имат най-ниския 
клас за енергийна ефектив-
ност - Ц. След година в ЕС 
минималният за нови сгра-
ди, който става задължите-
лен, ще е по-високият клас 
- Б.

От друга страна, смята-
ме, че е редно да се поема 
и ангажимент за поддръжка 
на обновените блокове от 
страна на обитателите им, 
получили санирането като 
подарък. В момента се фи-
нансират етажни собствено-
сти, които не спазват закона, 
изискващ те да имат събран 
фонд за неотложни ремонти.
-	 Информирани	 ли	 са	

отговорните	институции	за	
тези	ваши	предложения?

- Внасяли сме ги основно 
в МРРБ. Имам информация, 
че са били разглеждани на 
консултативни съвети. Ди-
алогът ни с Дирекция „Жи-
лищна политика“ в минис-
терството е много добър. 
Изслушват ни.

Ще направим предложе-
ния и във връзка с разра-
ботването на бъдещата нова 
жилищна стратегия на Бъл-
гария. Тя най-вероятно ще 
бъде писана със съдействи-
ето на Световната банка. В 
тази връзка имахме среща 
с експерти от финансовата 
институция.

Бизнес	решения,	експертни	
консултации,	правни	
и	счетоводни	услуги

www.dominity.bg

Живеещите в санираните блокове да 
поемат ангажименти за поддръжката им

Минчо Бенов, директор на „Хабитат - България“:

Минчо Бенов е ра-
ботил в областта на 
капиталовия пазар,  
финансовия сектор и 
международното раз-
витие като заместник 
изпълнителен директор 
на Софийска фондо-
ва борса АД, директор 
„Финансов сектор и ка-
питалов пазар“ в аме-
риканския консорциум 
FLAG и консултант на 
проекти на Световна-
та банка и Европейска-
та банка за възстановя-
ване и развитие.

От 2011 г. е Национа-
лен директор на Habitat 
for Humanity - водеща 
глобална нестопанска 
организация за подобря-
ване на жилищните ус-
ловия в България.

Готови сме с предложения и във връзка с разработването на бъ-
дещата нова жилищна стратегия на България. Тя най-вероятно 
ще бъде писана със съдействието на Световната банка. Вече има-
хме среща с експерти от финансовата институция.

Трябва да има по-дългосрочна визия за енергийната ефективност. 
Не е нормално след санирането сградите да имат най-ниския клас 
за енергийна ефективност - Ц. След година в ЕС минималният за 
нови сгради, който става задължителен, ще е по-високият клас - Б.

ИНТЕРВЮ

Медиатори могат да помагат в решаване на казусите с незаконните къщи
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МЛАДИТЕ В БРАНША

-	 Защо	избрахте	 да	 се	реа-
лизирате	в	България?

- Професионалната ми ка-
риера като дизайнер започна 
в Украйна и с течение на вре-
мето стигнах до руския пазар 
за дизайнерски услуги. Преди 

една година моето семейство 
реши да се премести да живее 
и работи в България. И от този 
момент започнах да опознавам 
особеностите на работата на 
дизайнера в страната. Всяка 
държава има свои собствени 

характеристики независимо от 
факта, че ние сме географски 
близо и имаме доста допирни 
точки. Сега и като професи-
онален дизайнер, и като лич-
ност аз се интересувам, старая 
се да науча и да разберат на-

чина на мислене, желанията и 
предпочитанията на българите.

Поради големия брой на 
проектите,  реализирани в 
Москва и региона, натрупах 
опит с „висока скорост“, свик-
нах с оборотите, типични за 
този град. Развих способнос-
тта да отговарям професионал-
но на най-неочаквани нужди и 
изисквания на клиентите.

Работата в Украйна също 
допринесе за опита ми, тъй 
като украинците са особено 
взискателни за дизайна на до-
мовете си.

Сега амбициите ми като ди-
зайнер са да успея да комбини-
рам всички тези знания. Искам 
да добавя към тях придобити-
те знания за българските тра-
диции и да помагам на хората 
да направят своите жилища 
по-функционални и по-краси-
ви.
-	 С	 какви	 проблеми	 се	

сблъсквате	 по	 време	 на	Ва-
шата	работа?

- През последните години 
работата на интериорен ди-
зайнер стана много популярна. 
На пръв поглед изглежда, че 
това е само един прост процес 
на създаване на една красива 
картина. Сега в интернет има 
голям брой онлайн курсове на 
съответните компютърни про-

грами. И затова, когато човек 
се обърне за помощ към спе-
циалист в областта на дизайна, 
той не може да бъде напълно 
сигурен, че ще получи наисти-
на професионална помощ. Ин-
териорният дизайн не е просто 
знание за това как правилно да 
подредите мебелите и красиво 
да го представите като визу-
ализация. Това е комбинация 
от голям брой технически, 
технологични и художествени 
знания, познания за ергоно-
мичност и още много други. 
Без комбинацията от всички 
тези фактори клиентът рис-
кува да получи малко функ-
ционално, неудобно и в най-
лошия случай опасно жизнено 
пространство. Затова внима-
телно трябва да се търсят ис-
тински професионалисти - с 
образование и добра практика. 
-	 В	 каква	 обществена	 ка-

уза	във	Вашия	град	бихте	се	
включили?

- Бих искала да помогна на 
детски домове, детски гради-
ни, училища и други институ-
ции за деца да променят базата 
си, стаите, помещенията за 
игра. Мечтая да допринеса със 
знанията и уменията си за това 
да направя живота на децата и 
процеса на обучение по-добри, 
по-удобни и по-приятни.

ПРОЕКТИ

Ани Мороз, интериорен дизайнер:

Интериорният дизайн не е просто красива картинка, а съвкупност 
от голям брой технически, технологични и художествени знания

Ани Мороз е родена в 
Украйна и живяла там 
до 2015 г. През 1998 г. 
завършва Училище по 
общинска икономика в 
гр. Харков. 2003 г. се ди-
пломира в Университет 
по общинска икономика, 
специалност „Счетово-
дител и одитор“. След 
няколко години работа 
по специалността про-
меня коренно професи-
оналната си ориента-
ция и започва да следва в 
Международния инсти-
тут по мода и дизайн в 
Харков, където се дипло-
мира през 2011 г. в специ-
алността „Интериорен 
дизайн“. Практикувала 
е в различни украински и 
руски дизайнерски сту-
дия. От година живее в 
България и работи като 
дизайнер на свободна 
практика.

Интериорен проект апартамент 76 кв.мИнтериорен проект вила

Интериорен проект апартамент 88 кв.м
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Нямам кой знае кол-
ко практически опит в 
това отношение. Лично 
оплаквания нямам. Впе-
чатлението ми е, че като 
цяло колегията е наяс-
но с авторските права. 
А ние като членове на 
ръководството на Регио-
налната колегия в Стара 
Загора следим при про-
веждането на конкурси 
или по друг повод да се 

зачитат правата на ори-
гиналния проектант. Нас-
коро във връзка с една 
обществена поръчка из-
пратихме превантивно 
писмо до общината да 
се съобрази с авторските 
права. Не искам да ко-
ментирам точно за какво 
става дума, тъй като кон-
курсът не е приключил. 
Не зная в общината да 
има регистър с това коя 
сграда от кой архитект 
е проектирана. Това би 
улеснило спазването на 
интелектуалните права, 
но като гледам, в общи-
ната им е само до това.

Темата за авторските 
права е дискутирана на 
наши събрания. Сигнали 
за нарушения би трябва-
ло да се подават в КАБ и 
САБ. Най-вече в САБ. Но 
коментарите на колегите 

са, че напоследък съюзът 
малко се дистанцира от 
това си задължение.

Правило ми е впечат-
ление, че хората прак-
тически не са наясно с 
авторските права на 
архитектите. Те са без-
крайно изненадани, че 
трябва дори за малки 
преустройства да търсят 
оригиналния проектант 
или неговите наследни-
ци. Колегите, особено 
с по-голям опит, знаят 
как трябва да се постъпи. 
И към мен са насочва-
ни хора, и аз съм прена-
сочвала. Това не е само 
проява на колегиалност, 
а и защита на правата 
ни. Ако ние не държим 
на тях, няма как хората, 
инвеститорите да се съо-
бразяват с нашите автор-
ски права.

Арх. Сияна Янчева, РК на КАБ - Стара Загора:

Първо ние трябва да 
застанем зад интересите си

Мисля, че авторското 
право на архитекта не е 
защитено, но и вредата, 
която произтича от това, 
не е толкова фатална. 
Използването от външ-
ни лица на графични и 
видеоматериали, отпе-
чатването на рекламни 
брошури и т.н. не ни 
причинява някаква се-
риозна щета. Но дори 

и да има споменати ав-
торски права, това няма 
как да ни донесе ползи. 
Нарушението е по-сери-
озно обаче, когато е от 
страна на самите коле-
ги. Затова може би ще 
е добре КАБ да създаде 
един регистър на обек-
тите с техните автори и 
съответно последващи-
те промени или адапта-
ции, които са правени. 
Така в кратки срокове 
ще може да се преце-
нява дали има наруше-
ние на авторското право, 
или не. По този начин 
ще може и по-бързо да 
се дава становище на 
заинтересован инвес-
титор дали промяната, 
която желае, ще може да 
я възложи на когото си 
иска. Но по тази тема не 

бива и да се прекалява, 
тъй като защитата на 
авторското право в този 
смисъл може да доведе 
и до затруднения в са-
мия инвестиционен про-
цес. Затова успоредно с 
тази структура е хубаво 
да има и едни по-гъвка-
ви и адекватни правила. 
Защото не мисля, че е 
нужно авторското право 
в градоустройството да 
се спазва. При по-харак-
терните обекти съм съ-
гласен. Но и за тях тряб-
ва да има ясно опреде-
ление. Но ако е някакво 
стандартно изпълнение, 
спокойно може друг ко-
лега да го адаптира и 
довърши. Аз лично по 
никакъв начин не бих се 
обидил това да се случи 
и с мой обект. 

Арх. Александър Сандев, РК на КАБ - Благоевград:

Ако има регистър с обектите 
и  проектантите, ще е по–лесно

Кой и как защитава авторските   права на архитектите?
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Никога не ми се е на-
лагало досега да търся 
защита на авторски пра-
ва. Но ако се намесвам в 
проектирането на нечия 
сграда, с което наруша-

вам архитектурата й, ви-
наги съм взимала като 
консултант при одобря-
ване на сградата и съот-
ветния автор. Лично аз 
имам малко по-различно 
отношение по тази тема, 
защото ситуацията е осо-
бена. Все пак възложи-
телят, който решава да 
инвестира в даден стро-
еж или в ремонт и обно-
вяване на някакъв обект, 
обикновено сам си изби-
ра проектанта. И тогава 
би трябвало колегата, на 
когото е гласувано това 
доверие, да сигнализи-
ра и да обясни, че все 
пак авторските права ги 

държи някой друг. Освен 
това животът стана доста 
динамичен, технологиите 
се развиват много бързо 
и е логично с тях да се 
променя и мисленето на 
хората. Така че няма как 
да искаш от един възло-
жител с модерно мислене 
да прави стари неща. Не 
е редно да го спираш. 
Авторски права може да 
се търсят, при положе-
ние че сградата е наис-
тина някакъв уникат, че 
тя представлява ценност 
и буди особен интерес, 
но при по-семплата ар-
хитектура не бива да се 
изпада в крайности.

Арх. Бойка Ангелова, РК на КАБ - Шумен:

При по–семплите постройки 
не бива да се изпада в крайности

Кой и как защитава авторските   права на архитектите?

КАБ и САБ трябва да 
се грижат са отстояване 
на авторските ни права, 
защото са професионал-
ните организации на ар-
хитектите проектанти. 
Техните усилия обаче 
трудно водят до резул-
тата, защото проблемите 
са в законодателството. 
През годините какво-
то и да е оформяно или 
променяно със закон 
или друга нормативна 
база, се е отнасяло за 

различни сфери на изку-
ството - за художници, 
писатели... но не и за 
архитектите. Така че тук 
трябва да се правят про-
мени, за да има някаква 
правна форма на защи-
та. Сега единственото, 
което можеш да напра-
виш, е да се откажеш 
от авторските си права! 
Добре е, ако се регла-
ментират сградите като 
произведения на архи-
тектурата. Казусът с ав-
торските права и пос-
ледващи реконструкции 
и промени по дадени 
обекти също стои. Там 
има много нюанси, кои-
то са сложни. Ако една 
сграда е с подчертана 
архитектурна стойност, 
но след време се пипа 
нещо по нея, е добре 
да се търси намесата на 
архитекта проектант. 
От друга страна, точ-

но трябва да се преци-
зират нещата, защото 
е възможно архитектът 
да постави изисквания, 
които да осуетят наме-
ренията на собственика 
или инвеститора. Грани-
цата е много тънка. Най-
добре е, ако може, при 
издаването на Акт 16 
на сградата да се впис-
ва мнението на архи-
текта проектант дали 
държи на участие при 
последващи промени по 
проектираната от него 
сграда. В същото време 
си мисля, че е въпрос 
на етика от страна на 
колега към колега. Ако 
една сграда е стойност-
на и с доказани архите-
ктурни достойнства, е 
редно всеки, който иска 
да променя нещо по нея, 
да се обърне към автора. 
Това е професионална 
колегиалност.

Проблемът със защи-
та авторските права на 
архитектите има една 
скрита страна, за която 
или не се сещаме, или 
рядко публично се ко-
ментира. Авторските 
права възникват, след 
като е завършено проек-
тирането. А проблемът 
започва още с избора 
на архитекта. В момен-
та общините са се пре-
върнали в проектантски 
бюра и хората в тях па-

зят периметъра си. Про-
ектирането най-често се 
възлага на един кръг от 
приближени на високо-
поставените служители 
в общината. Уж за по-
лесно, да няма админи-
стративни проблеми... 
Понеже главната архи-
тектка на града пример-
но не може да проекти-
ра, поръчката се възлага 
на ателието на сина й.

Многократно сме по-
ставяли въпроса за дос-
тъп до строителния ар-
хив на общината. Макар 
че тази информация е 
публична, тя не се дава. 
Защо? Защото ще се 
види кой проектира най-
много, кой с кого е об-
вързан. Това не им е из-
годно. Преди 2-3 години 
направих предложение в 
Закона за устройство на 
територията да се запи-
ше, че общините нямат 

право да отказват достъп 
до архива. Нещата се 
затлачиха и нищо не се 
случи.

При нас като обще-
ство интелектуалните 
права са на заден план. 
Ние признаваме матери-
алните. Малко от коле-
гите, бих ги определил 
на около 5%, когато за-
почват работа, насочват 
инвеститорите към пър-
вия проектант на обек-
та. А трябва хората в 
общините, като одобря-
ват строителните кни-
жа, да кажем, за една 
реконструкция да изис-
кат документ за авторски 
права или за отстъпени 
такива. Иначе правата 
се търсят по съдебен 
път. Но законът е толко-
ва калпаво написан и с 
тромави процедури, че 
понякога не си струва да 
се води дело.

Арх. Янчо Апостолов, РК на КАБ - Хасково:

Арх. Благо Стоев, РК на КАБ - Стара Загора:

Проблемът отпада, ако сградите 
станат произведения на архитектурата

Общините крият архивите, 
станали са проектантски бюра
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Навърши се една го-
дина от промяната в чл. 
5, ал. 4 на Закона за ус-
тройство на територия-
та, с което се задължиха 
кметовете на общините 
да канят представители 
на Камарата на инжене-
рите в инвестиционното 
проектиране (КИИП) и 
Камара на архитектите 
за участие в експертни-
те съвети по устройство 
на територията (ЕСУТ). 
Това поставя съответни-
те изисквания към пред-
ставителите на КИИП, 
участващи в тези съ-
вети, по отношение на 
високата отговорност и 
компетентност на спе-
циалистите. Камарата 
на инженерите отбе-
ляза, че това позволя-
ва на проектантите да 
извършват съответния 
контрол на разглежда-
ните решения в ЕСУТ 
и при необходимост да 
се явяват като корек-
тив при отклонения от 
нормативните  изис -
квания. Същевремен-
но участието на такива 
специалисти от Камара 
на инженерите позво-
лява всъщност да се за-
щитава и общественият 
интерес. На практика 
това означава, че се по-
стига по-добър ред при 
взимането на решения 
в съответните общини 

и паралелно с това се 
засилва контролната 
функция на професи-
оналната общност на 
инженерите проектан-
ти. Важно е да се оце-
ни особената роля на 
експертите, участници 
в тези съвети от КИИП. 
Камарата на инжене-
рите има експерти във 
всички инженерни обла-
сти на инвестиционното 
проектиране и устрой-
ственото планиране.  
Участието на експерти 
в работата на ЕСУТ из-
исква и съответното въз-
мездяване на труда им, 
което пряко е свързано 
с високата отговорност 
по отношение на взима-
ните обективни реше-
ния. Има два основни 
момента в тази дейност: 
от една страна, прове-
рява се съответствието 
на обекта по отношение 
на нормативните акто-

ве, а от друга страна, се 
разкриват резултатите 
от въздействието на су-
бекта върху околната 
среда, възможните от-
клонения и начините за 
тяхното отстраняване. 
Важно е да се посочи, 
че участието на инже-
нери от КИИП в съве-
тите по общините поз-
волява на съответните 
ръководители по места 
да компенсират липсата 
на такива специалисти, 
защото в някои от по-
малките населени места 
реално невинаги има 
достатъчно подготве-
ни такива кадри в съот-
ветните местни органи. 
Реално при едно такова 
добро сътрудничест-
во между общинските 
власти и съответните 
регионални колегии на 
Камарата на инженери-
те по места могат да се 
постигнат много високи 
резултати при опреде-
ляне на политиката в 
устройственото плани-
ране, с което се утвърж-
дава ролята на КИИП 
и ясно се разбира висо-
ката отговорност, която 
поемат нейните членове 
в процеса на проекти-
рането и съвременното 
строителство.

Продължава в след-
ващия брой 

Вече година КИИП участва в 
общинските експертни съвети

Д-р инж. Иван Каралеев, председател на УС на КИИП:

Законът, а и наложена-
та практиката защитават 
авторските права само на 
архитектите, инженери-
те ни няма. Това не ни и 
дава право на претенции. 
Наблюденията ми са, че 
архитектите в голямата си 
част се съобразяват с ав-
торските права и ги спаз-
ват. Търсят се, посочват 
кой е първият проектант.

В нашата колегия този 
въпрос не се поставя 
може би защото никога 
не е стоял на дневен ред. 
Не зная за случаи, в които 
приватизирали поделе-
нията на „Машпроект“ 
или други проектантски 

организации да продават 
документацията на заво-
ди или отделни промиш-
лени цехове, когато там 
започва реконструкция. 
Макар това да се комен-
тира. Може би не е точно 
„продаване“, а се прави 
под формата събиране на 
административни такси. 
Но пък това е интелекту-
ален труд, създаден в тези 
проектантски организа-
ции, за които е платено... 
Ако погледнем не от стра-
ната на авторските права, 
а по-мащабно - добре е 
все пак, че тази докумен-
тация е съхранена. Преди 
време се оказа, че всички 

геодезични проучвания 
в района на Габрово са 
изхвърлени на боклука. И 
това е десетилетия труд, 
който можеше да се из-
ползва.

От морална гледна точ-
ка въпросът за авторски-
те права на инженерите 
също трябва да се поста-
ви. Често се използват 
уникални решения при 
конструкциите и инстала-
циите, прилагат се техно-
логии, съобразени с кон-
кретния обект. Става му 
криво на човек, като даде 
такова решение, а след 
това го види приложено и 
другаде.

Този въпрос не се поставя, 
такава е практиката

Инж. Богомил Белчев, председател на РК на КИИП - Габрово:

САНИРАЙТЕ С
TONDACH®

лесно;

ефективно;

дълготрайно;

сигурно;

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

АНАЛИЗ

Авторските права са 
регламентирани законо-
во, ясни са и правилата 
за попълване и офор-
мяне на документите за 
самите проекти, което 
се явява един вид гаран-
ция. Или с други думи, 
самото законодателство 
защитава авторските 
права на инженера. Дру-
гият начин е чрез съда. 
На практика обаче няма 
реална независима ин-
ституция или браншо-

ва организация, която 
извън частното право 
на инженера да го за-
щитава. Реално той сам 
се брани и се доверява 
на техническата служ-
ба в общината или на 
надзорните фирми, ко-
ито отговарят за по-ви-
соките категории обек-
ти. Разчита, че те ще 
изискват спазването на 
авторските права. Това 
са институциите, кои-
то са ангажирани със 

спазването и защитата 
на авторските права. В 
това отношение би било 
добре да се поучим от 
опита на по-развитите 
от нас страни. В САЩ и 
Германия например, къ-
дето съм работил, към 
самите браншови кама-
ри има нравствени ко-
мисии, които изпълня-
ват точно тази функция. 
Би могло и тук да се 
създадат подобни орга-
низации.

На Запад нравствените комисии 
са поели тази функция

Инж. Иван Илиев, РК на КАБ - Благоевград:

Кой и как защитава авторските права 
на инженерите?
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22 общини ще събират 
опасните си отпадъци от 
бита разделно по проект 
на Българо-швейцарска-
та програма за сътрудни-
чество на стойност 8,8 
млн. швейцарски фран-
ка. Официалният старт 
на дейностите бе даден 
от министъра на околната 
среда и водите в остав-
ка Ивелина Василева и 
посланика на Конфеде-
рация Швейцария Денис 
Кнобел. Това е един от 
най-важните проекти в 
областта на отпадъците, 
каза Василева и обясни, 
че на територията на Со-
зопол, Левски, Разград, 
Шумен и Съединение ще 
бъдат изградени центрове 
за временно съхранение 
на опасни отпадъци от до-
макинствата. Със специ-

ално оборудвани моторни 
превозни средства ще се 
обслужват и 17 съседни 
общини. Така пилотната 
схема ще обхване над 360 
хил. жители. Хората ще 
могат да предават стари 
бои, лакове, живакосъдър-
жащи препарати, лекар-
ства и други. В момента 
по-голямата част от тези 
продукти се изхвърлят в 
контейнерите. С реали-
зацията на проекта съби-
рането, съхраняването и 
третирането на опасните 
отпадъци ще става еколо-
госъобразно.

Центровете в Шумен и 
Разград ще бъдат големи, 
a в останалите три на-
селени места - Созопол, 
Левски и Съединение, 
ще са по-малки. Те ще са 
оборудвани с контейнери, 

варели, бидони, кутии и 
други съдове за съхране-
ние, както и с мотокари, 
везни, колички, инстру-
менти и защитни облек-
ла за работещите. Роля-
та на мобилни пунктове 
ще изпълняват специално 
оборудвани микробуси с 
общо тегло до 3,5 тона, 
в които всеки опасен от-
падък ще се събира раз-
делно.

С Предприятието за уп-
равление на дейностите 
по опазване на околната 
среда (ПУДООС) изми-
нахме дълъг път и вече 
може да говорим за ис-
тинска реализация на този 
проект, каза посланикът 
на Конфедерация Швей-
цария Денис Кнобел. Той 
изрази надежда, че общи-
ните ще доразработят и 

доразвият добрите прак-
тики. По Българо-швей-
царската програма за съ-
трудничество се реализи-
ра още един амбициозен 
проект - за екологосъо-
бразно обезвреждане на 
пестициди с изтекъл срок 

на годност, на стойност 23 
млн. швейцарски франка. 
Изпълнителният директор 
на ПУДООС Ренета Коле-
ва подчерта, че за успеха 
на начинанието се разчита 
на активността на граж-
даните. 

Върху терените, които 
се предоставят на пред-
приятието за срок до 31 
май 2019 г., ще бъдат из-
градени центрове за вре-
менно съхранение на 
опасни отпадъци от дома-
кинствата.

ЕКОЛОГИЯ

22 общини събират разделно опасни отпадъци от бита
Проектът се финансира от Българо! швейцарската програма за сътрудничество и е на стойност 8,8 млн. франка

Поли	ВАСИЛЕВА

Регионалната еколо-
гична инспекция във 
Враца обяви село Павол-
че за най-чистото насе-
лено място, граничещо 
с резерват „Врачански 
карст“ и природния парк 
„Врачански Балкан“. В 
конкурса са участвали 
още селата Челопек, 
Бели извор, Лютаджик, 
Згориград и врачанският 
квартал „Бистрец“.

Сред критериите за 
определяне на вида на 
селищата са състоянието 
на пътищата, наличие-

то на нерегламентирани 
сметища, разделното съ-
биране на отпадъците, 
състоянието на закри-
тите сметища. Отчита 
се и запознаването на 
населението с режимите 
за живот в защитените 
зони на Балкана и Нату-
ра 2000.

Паволче се отличава 
с организирано смето-
събиране, чисти улици и 
входни артерии, а хората 
познават изискванията 
за живот в такава зона. 
Младите жители са ан-
гажирани в запазването 
на биологичното разно-
образие.

По повод присъдено-
то първо място Регио-
налната инспекция дари 
техника на кметството в 
Паволче. На второ и тре-
то място са класирани 
селата Челопек и Бели 
извор.

Село Паволче с приз за най–чисто място във Врачанския Балкан

Поредна залесителна 
акция стартира в пло-
вдивския район „Запа-
ден“. В нея се включиха 
кметът инж. Иван Тотев, 
районни кметове, дирек-
тори на общински пред-
приятия и граждани.

Засадени бяха общо 36 
нови дръвчета в парка 
между „Пещерско шосе“ 
и булевард „Свобода“. 

Всички те са отгледани 
в разсадника на общи-
на Пловдив. Половината 
от дръвчетата са широ-
колистни - от видовете 
чинар и еводия, а оста-

налите са иглолистни - 
аризонски и блатен ки-
парис и черен бор. Това 
е втората поредна акция 
по залесяване в този парк 
- през пролетта тук бяха 
засадени още 72 дръвче-
та. Пространството тук е 
едно от най-красивите в 
района. Има детска пло-
щадка, фитнес на открито 
и прекрасен кът за отдих. 
Вярвам, че с поредното 
засаждане на дръвчета 
паркът ще стане още по-
атрактивен, заяви след 
акцията кметът на „Запа-
ден“ Димитър Колев.

Над 315 хил. лв. пре-
доставя Предприятието 
за управление на дей-
ностите по опазване 
на околната среда (ПУ-
ДООС) на Национален 
парк „Рила“ за изграж-
дане на контролно-ин-
формационен пункт в 
района на Седемте рил-
ски езера. Той ще е до 
хижа „Рилски езера“ и 
ще дава възможност на 
парковата охрана да из-
пълнява по-ефективно 
дейността си, съобща-
ват от екоминистерство-
то.

Поради уникалното 
биоразнообразие цирку-
сът на Седемте езера е 
обявен за „зона за огра-
ничаване на човешко-
то въздействие“. След 
пускането на лифта до 

хижа „Рилски езера“ 
обаче това е най-посе-
щаваната територия в 
границите на парка и с 
най-много нарушения 
от страна на туристи-
те. В зоната например 

е забранено брането на 
цветя и билки, къпането 
в езерата, използването 
на движението с АТВ-
та и други транспортни 
средства, но тези огра-
ничения не се спазват, 

затова се налага засил-
ване на контрола, на-
помнят от МОСВ.

В центъра ще се дава 
информация на посети-
телите за туристически-
те маршрути, местните 
забележителности, би-
оразнообразието и пра-
вилата на поведение. В 
пункта ще има и дежур-
на група от планински 
спасители за бърза реак-
ция при възникване на 
инциденти.

В плана за управле-
ние на Национален парк 
„Рила“ е предвидено 
създаване на мрежа от 
охранителни контрол-
ни пунктове. До момен-
та са изградени три - 
в КИП „Бели Искър“, 
КИП „Нехтеница“ и 
КИП „Белмекен“.

Нова залесителна акция в 
пловдивския район „Западен“

Изграждат контролно–информационен 
пункт край Седемте рилски езера
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Николай	АНТОНОВ

Ски зоната под връх То-
дорка в Пирин над Банско 
вече побеля, а при засту-
дяването и минусовите 
температури заработиха и 
инсталациите за техноло-
гичен сняг. Покрай писти-
те са разположени общо 
400 оръдия за изкуствен 
сняг, които са на автома-
тичен режим и влизат в 
действие, когато темпера-
турите паднат под нулата, 
съобщи Иван Обрейков, 
маркетинг мениджър на 
ски зона „Банско“ от дру-
жество „Юлен“.

В пълен ход е подго-
товката ни за новия ски 
сезон 2016/2017 г., чието 
официално откриване ще 
бъде на 17 декември, каза 
той. Отново за събитието 
ще пристигнат звездни 
гости, сред които леген-
дарни имена на световни-
те алпийски ски от близ-
кото минало. Сред тях ще 
бъде олимпийският шам-
пион в спускането от Солт 
Лейк Сити през 2002 г. 
Фриц Щробл. Знаменити-
ят 44-годишен австрийски 
спускач, който от почти 
две десетилетия държи 
рекорда за най-бързо вре-
ме на страшилището на 
пистите - „Щрайф“ в Ки-
цбюел, ще даде старт на 
поредната 14-а кампания в 
българския зимен курорт 
на Бъндеришка поляна. В 
момента усилено се ра-
боти и за отстраняване на 
пораженията, причинени 

от проливните дъждове 
през последния месец на 
част от ски пътя между 
Бъндеришка поляна и 
Банско. Увреденият учас-
тък там е с дължина около 
1 км от седемкилометро-
вото трасе на ски пътя, съ-
общи Обрейков. Целта ни 
е, ако всичко върви нор-
мално и са подходящи ме-
теорологичните условия, 
кабинковата въжена линия 
и част от съоръженията 
да заработят още преди 
студентския празник, каза 
той. 

В навечерието на новия 
зимен туристически сезон 
Банско защити и номина-
цията си за Европейски 
град на спорта за 2017 го-
дина. В продължение на 
няколко дни акредитирана 
комисия от Спортната асо-
циация на европейските 
столици и градове (ACES 
Europe), водена от предсе-
дателя й Джан-Франческо 
Лупатели, бе в курорта, 
за да оцени кандидатура-
та. Въпросник, покриващ 
всички аспекти, свързани 

със спортната политика 
на община Банско, е бил 
подаден предварително и 
оценен на място от пред-
ставители на европейска-
та асоциация. „Курортът 
ни впечатли с това, че е 
един малък европейски 
град, домакинствал вече 
на 10 световни купи по 
ски алпийски дисциплини 
- заяви по време на визи-
тата генералният секретар 
на ACES Хуго Алонсо. 
- Наред с това местната 
администрация реализира 
последователна полити-
ка за подкрепа на спор-
та и спортните клубове в 
своята община. Нашата 
основна цел е да популя-
ризираме активния начин 
на живот, да стимулира-
ме градовете да развиват 
своите спортни политики 
и инфраструктура. Впе-
чатлени сме от факта, че 
общината, водена от кмета 
Георги Икономов, финан-
сира изцяло дейността на 
над 10 местни спортни 
клуба, като освен тради-
ционните зимни спортове 

децата имат възможност 
да тренират таекуон-до, 
футбол, кикбокс, бадмин-
тон и други“, коментира 
Хуго Алонсо. През 2016 г. 
Банско чества своя 30-го-
дишен юбилей като зи-
мен център, припомниха 
от общината. По техни 
данни курортът се посе-
щава от над 1 милион ту-
ристи годишно, голяма 
част от които практикуват 
спорт по време на престоя 
си. През 2011 г. Банско е 
удостоен с приза „Зимна 
столица на Балканите“, а 
няколко поредни години 
Световната ски органи-
зация го определя за най-
добър ски курорт на Бъл-
гария. Благодарение на 
Банско страната ни беше 
международно призната, 
влизайки в Топ 20 на све-
та за местата с най-добър 
зимен туризъм. Според 
местната власт номина-
цията на курорта за Евро-
пейски град на спорта за 
2017 година е още една 
последователна стъпка в 
тази посока.

НА ФОКУС

Николай	АНТОНОВ

„Очакваме около 5% 
ръст за предстоящия зимен 
туристически сезон. Неза-
висимо от политическата 
ситуация ние продължа-
ваме да работим на пълни 
обороти, за да гарантираме 
тези позитивни прогнози и 
да бъдем максимално под-
готвени за идващата зима.“ 
Това каза министърът на 
туризма в оставка Николи-
на Ангелкова на среща с 
представители на местната 
власт, контролните органи 

и туристическия бранш в 
Банско. 

Тя представи и очаква-
нията по пазари и данните 
за планирани полети към 
българските летища. 7574 
са очакваните редовни и 
чартърни полети през зим-
ния сезон 2016/2017 г. на 
столичната аерогара, кое-
то е ръст от над 35 на сто 
спрямо миналата зима. Ре-

гистрира се увеличение по 
редица направления: Вели-
кобритания (51 %), Герма-
ния (44%), Гърция (45%), 
Румъния (25%), Израел 
(58%), Холандия (34%), 
Швеция (103%), Швейца-
рия (22%), Белгия (40%), 
Испания (79%), Италия 
(67%), Полша (7%) и др. 
В пъти са увеличени зая-
вените полети от Украйна 

Очакваме поне 5 процента ръст на туристи в зимните ни курорти

Кризата във властта няма да засегне ски сезона

Звездата Фриц Щробл дава старт 
на пистите в Банско

Според кмета на общи-
на Банско Георги Иконо-
мов курортът е в готовност 
да посрещне многоброй-
ните си гости за новия зи-
мен сезон. Приключени 
са 95% от дейностите по 
водния цикъл, а външни-
те строителни работи по 
обектите в Банско са спре-
ни от 2 декември до 31 
март 2017. До началото на 
декември са възстанове-
ни асфалтовите настилки 
в района, извършена е и 
рехабилитация на репу-
бликанската пътна мрежа, 
водеща до курорта, като 
всички подходи са обнове-
ни и в отлично състояние.

За осигуряване на об-
ществения ред и сигур-
ността на гостите ще се 

грижат повече полицаи. 
Обмисля се и идеята да 
има КПП с жандармерия 
на входно-изходните арте-
рии на града. 

„Освен това въвеждаме 
нови изисквания към заве-
денията, работещи и през 
нощта - съобщи Иконо-
мов. - Разрешителните за 
удължено работно време 
ще се издават срещу усло-
вие за задължителна охра-
на както в самите заведе-
ния, така и в обсега около 
тях.“ Според кмета на Бан-
ско вероятно и тази година 
няма да се избегнат опаш-
ките на кабинковия лифт, 
тъй като остава нерешен 
проблемът с изграждането 
на втора кабинкова въжена 
линия.

Обединението на зим-
ните центрове Пампоро-
во и Мечи чал (Чепела-
ре) е факт от тази година. 
Свързването на ски зоните 
ще създаде най-големия 
зимен курорт на Балкани-
те с над 80 км писти. Про-
ектът в момента е във фаза 
административни проце-
дури. Първоначалните 
планове са за изграждане 
на два нови лифта и про-
карване на поне още две 
писти, с които да се свър-
жат Пампорово и компле-
кса „Мечи чал“ в един нов 
мегакурорт. Обединява-
нето на двете ски зони ще 
повиши конкурентността 
на зимния курорт и ще 
даде възможност за до-
макинство на престижни 
спортни събития според 
предвижданията на ин-
веститорите. „Мечи чал“ 
разполага с 12 писти с раз-
лична трудност с обща 
дължина 20 км. Трасето 
„Мечи чал - 1“ е най-дъл-
гата писта за ски алпийски 
дисциплини в България и 
е сертифицирана от Меж-
дународната федерация 
по ски с възможност да 

приема състезания от све-
товен ранг. С планираното 
обединяване на двата ски 
комплекса Пампорово ще 
се наложи като балканския 
лидер на картата на зим-
ните спортове, коменти-
раха от „Пампорово“ АД. 
От там информираха още, 
че рекламата на курорта 
за предстоящия ски сезон 
е като марка „Пампорово - 
Мечи чал“.

Още от тази зима ту-
ристите ще имат възмож-
ност с една лифт карта 
да карат ски и в Пампо-
рово, и в центъра „Мечи 
чал“ в Чепеларе. За транс-
портирането на скиорите 

Пампорово и Чепеларе с обединени зони за скиори

Кметът на община Банско Георги Икономов:

Освен КПП с жандармерия на входно-изходните артерии на Банско и тази зима в курортното 
градче ще има смесени българско-румънски и българско-гръцки полицейски патрули 

Спряно е строителството в района, гарантираме сигурността с повече полиция
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и Дания, а от пазари като 
Ирландия и Грузия след 
прекъсване тази зима са 
планирани полети, показва 
още справката от министер-
ството.

Летище Пловдив също 
очаква повече полети тази 
зима. От Израел увели-
чението е с над 20%, от 
Ирландия - над 67%, от 
Русия - над 24%. Завишен 

интерес има и от Велико-
британия.

„Тези данни са много 
позитивни, но и поставят 
категоричното изискване 
пред нас да сме максимално 
подготвени и да отговорим 
на очакванията на тези ту-
ристи“, подчерта Николина 
Ангелкова. Тя обърна вни-
мание, че това ще е трета 
поредна зима със сериозен 

ръст в сектора. От декември 
2015 до март 2016 г. Бъл-
гария е посетена от над 1,2 
млн. чуждестранни гражда-
ни, като ръстът им спрямо 
предходния зимен сезон е 
около 5%, посочи тя. 661 
хил. чужденци са избрали 
страната ни за почивка и 
ваканция, което е ръст от 
19% спрямо същия период 
за предходната година. 

Очакваме поне 5 процента ръст на туристи в зимните ни курорти

Кризата във властта няма да засегне ски сезона

Малко преди старта на 
новия сезон Боровец е на-
пълно готов да посрещне 
хилядите любители на зим-
ните спортове. За 17 де-
кември 2016 г. е предвиде-
но официалното откриване 
на сезона с празненства по 
случай 120-годишнината от 
основаването на курорта. 

Организаторите са пред-
видили специална програ-
ма. Дневните лифт карти 
ще са промоция от 5 лв., а 
всички събрани приходи ще 
бъдат дарени на новосъзда-
дения от „Бороспорт“ АД 
фонд, който си поставя за 
цел да подпомага и насър-
чава развитието на снежни-
те спортове сред децата и 
младите хора в Самоков и 
региона. Безплатно нощно 
каране, както и уроци за 
деца и начинаещи до 12 г. 
ще зарадват любителите на 
пистите.

В специално предвидени 
промо шатри гостите ще 
могат да се запознаят с но-
востите и тенденциите при 

водещите компании в про-
изводството на екипировки 
за зимни спортове, както и 
да се възползват от ваучери 
за отстъпки, да се включат 
в дегустации на вина и ку-
линарни специалитети и др. 

И през този сезон про-
дължава развитието на ма-
щабната инвестиционна 
програма, която е на обща 
стойност 40 млн. евро. Бла-
годарение на нея е постро-
ена и разширена модерна 
система за изкуствено зас-
нежаване със 175 оръдия 
за сняг и изкуствено езе-
ро. Изградена е и помпена 
станция по най-новите тех-
нологии в ски центровете 
„Ястребец“ и „Ситняково“ 
(Централен Боровец), както 
и в отсечката при финала на 
писти „Ястребец 1“, а вече 
и в голяма част от писта 
„Червено знаме“. Така на 
практика се дава възмож-
ност за по-дългото й полз-
ване при безснежна зима. 
Обособено е и специално 
трасе за деца с шейни в ни-

ската част на писта „Черве-
но знаме“. Осветяването на 
тази зона е и предпоставка 
тя да се превърне в любимо 
място за вечерни семейни 
разходки“, сподели Сне-
жана Дамянова, маркетинг 
директор на „Бороспорт“. 

Трите ски центъра, с ко-
ито курортът разполага, са 
свързани по най-добрия за 
гостите начин. Това поз-
волява спускане според 
нивото или в зависимост 
от заетостта на лифтовете. 
Въведената система за кон-
трол на достъпа до лифто-
вите съоръжения предоста-
вя безконтактно и ускорено 
преминаване, което нама-
лява опашките. Улеснение 
е и възможността за онлайн 
зареждане на лифт картите 
за многократно ползване, 
което спестява и чакането 
пред касите. 

От този сезон ще могат 
да се купуват онлайн и ски 
услуги като уроци от ски 
училището, детска градина, 
наем на оборудване.

и сноубордистите ще се 
движат бусове от едното 
място до другото, а лифт 
картите ще играят роля и 
на билети за автобусче-
тата. Преди дни община 
Смолян издаде и разре-
шително за изграждане на 
близо 11 км нови съоръже-
ния за изкуствен сняг на 
Пампорово. Те са с обща 
дължина 10 985 м. Зеле-
на светлина е дадена за 

пистите „Снежанка“, 13, 
3, 4 и 5, писта „Стойки-
те“, както и за южните 
ски трасета. Освен това 
има позволение и за по-
строяването на бетонови 
комплектни трансформа-

торни постове и електро-
провод - 20 kv. Общата 
дължина на ски пистите 
е 37 км, а заедно с тези за 
ски бягане надхвърлят 65 
км. Най-многобройни са 
тези за начинаещи скиори 
и сноубордисти - зелени и 
сини. Около 90% от тях са 
оборудвани със система за 
изкуствено заснежаване, 
което осигурява постоянна 
снежна покривка въпре-
ки сравнително малката 
надморска височина на 
курорта. Броят на функци-
ониращите снежни оръдия 
на този етап в ски зоната 
са 130, като предстои тех-
ният брой да се увеличава 
постоянно всяка година. 

Официалното откриване 
на ски сезона в Пампорово 
е предвидено за 10 декем-
ври 2016 г. От дружество-
то обявиха, че ще запазят 
традицията в първия ден 
от сезона пистите да бъдат 
безплатни за всички. И 
през тази година основни-
ят контингент от посети-
тели ще бъде от България. 
Очаква се обаче и серио-
зен ръст с 30 процента на 
ирландските туристи.

Пампорово и Чепеларе с обединени зони за скиори

Кметът на община Банско Георги Икономов:

Боровец готви изненади 
за 120–годишнината от създаването си 

Кметът на Банско Георги Икономов и министърът в оставка Николина Ангелкова очакват 
добри приходи от сезона в Пиринско

Спряно е строителството в района, гарантираме сигурността с повече полиция
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Разговаря	
Цвета	Иванова

-	Г-жо	Георгиева,	нас-
коро	 бе	 организирана	
проверка	 за	 безопас-
ността	 на	 язовирите	 в	
областта.	Какво	 е	 тях-
ното	 състояние	 и	 има	
ли	потенциално	опасни	
водоеми?

- Населението в сели-
щата до язовирите във 
Видинско трябва да бъде 
спокойно. Нито един от 
водоемите не представля-
ва опасност за имотите 
на хората, за къщите им 
и за тях самите. Зад това 
заключение обаче стои 
сериозната работа на соб-
ствениците им. Моят из-
вод е, че те се научиха да 
гледат сериозно на тази 
опасност и да полагат 
всички усилия за предо-
твратяването на бедствия. 
За това допринесоха и 
последните няколко слу-
чая на преливане и наво-
дняване на селища. Знаем 
какво стана в Бисер, в 
Мизия. Загинаха и хора.
-	Колко	 са	 изкустве-

ните	 водоеми	 във	 Ви-
динско?	

- За неголямата тери-
тория на областта не са 
малко - 36. Техни соб-
ственици са държавното 
дружество „Напоителни 
системи“ и общините. 
Само един - „Скомля“, е 
частен. Със заповед на 
областния управител ко-
мисия от специалисти 
проверява водоемите по 
два пъти в годината. Пре-
ди дни завърши втората 
за 2016 година инспек-
ция. В нея включихме 
експерти от „Напоител-
ни системи“, Областна-

та служба за пожарна 
безопасност и защита на 
населението, НЕК, пред-
приятието „Язовири и 
каскади“, Областната ди-
рекция „Земеделие“, Дър-
жавната агенция „Ме-
трологичен и технически 
надзор“, представители 
на общините. Предстои 
да изготвим цялостен 
доклад за състоянието 
на язовирите и да дадем 
препоръки за по-ната-
тъшното им поддържане.
-	Всички	ли	 язовири	

се	 поддържат	 еднакво	
надеждно?

- В най-добро състоя-
ние са язовирите на „На-
поителни системи“. Те 
имат специалисти хидро-

инженери, които разби-
рат от състоянието и под-
държането на водоемите. 
Общините не са имали 
такива специалисти, кога-
то са ги приели за стопа-
нисване. Тези язовири са 
на тяхна територия, но не 
са изграждани от тях - на-
следство са им от бивши-
те ТКЗС-та и др. орга-
низации. Но от началото 
на 2016-а в сила влязоха 
промени в Закона за во-
дите, които ги задължават 
да наемат специалисти 
за контрол и поддръж-
ка на язовирите. Те вече 
са сключили договори с 
фирми, които имат такъв 
предмет на дейност.
-	Как	се	осъществява	

контрол	 върху	 голяма	
водна	 площ,	 каквато	
имат	язовирите?

-  Нашат а  комисия 
оцени състоянието им 
по няколко показатели 
- състояние на стената, 
на преливника, на изпус-
кателния кран. Огледа-
хме и речното корито на 
500 метра след язовира 
- дали е затлачено от на-
носи, или е проводимо за 
по-високи води. Прове-
рихме и дали са спазени 

указанията на МОСВ, на 
Басейновата дирекция - 
Дунавски район - Плевен, 
на Държавната агенция 
„Метрологичен и техни-
чески надзор“, които из-
искват бавно изпускане 
на водата, събрана в тях, 
и поддържане на свобо-
ден обем, който може да 
поеме количествата води 
при обилни валежи. За 
наша радост, всички язо-
вири в областта имат та-
къв свободен обем, а из-
пускането се контролира 
от специалистите. То не 
може да става бързо, за-
щото застрашава целост-
та на стената.
-	Ясно	е,	че	язовирите	

на	 „Напоителни	 систе-
ми“	са	в	добро	техниче-
ско	и	 експлоатационно	
състояние.	Но	как	 стои	
въпросът	 при	 тези	 на	
общините	 и	 при	 част-
ния	водоем?	

- Единственият частен 
язовир е в много добро 
състояние. Назначени са 
служители, които се гри-
жат специално за под-
дръжката. Около него 
винаги има хора. В до-
бро състояние е и язовир 
„Гюргич“ в община Ру-
жинци, който през 2014 г. 
се препълни и застраши 
селото. То изживя тре-
вожни дни, а изпуснатите 
в реката води отнесоха 
няколко стопански моста, 
подкопан бе и основният. 
Сега в него има свободен 
обем и може да поеме 
първите пролетни води 

без проблем. Общината в 
Белоградчик също добре 
стопанисва язовир „Дъб-
равка“. Администрацията 
в Брегово пък е ремон-
тирала изпускателните 
кранове за язовирите си 
„Калина“ и „Тияновци“. 
Същото е направила и об-
щината в Кула - язовирът 
до село Извор махала е с 
ремонтиран изпускателен 
кран. В добро състояние 
е и яз. „Нишор“ в общи-
на Бойница. Безопасен е 
и язовир „Търговище“ в 
община Чупрене. Не са 
в добро състояние обаче 
двата язовира в общи-
на Макреш. Комисията 
не успя да завърти из-
пускателните кранове. В 
предаварийно състояние 
е язовирът до село Кар-
бинци, община Димово. 
Нарушена е целостта на 
стената му. Но той така 
е изграден, че не застра-
шава селото. Може да 
наводни ниви, но не и 
къщите.
-	Има	 ли	 в	 областта	

водоеми	 с	 неизяснена	
собственост?

- Не, за всеки се знае 
кой го притежава, а про-
верката показва кой как 
се грижи за него. Макар и 
с малко средства общини-
те успяват да държат язо-
вирите в безопасно за хо-
рата състояние. Смятам, 
че те сега трупат опит в 
това отношение и ще се 
научат още по-добре да 
ги използват и стопанис-
ват.

РЕГИОНИ

Община Търговище 
предприема мерки по 
аварийното укрепване 
на една от емблематич-
ните за града архите-
ктурни постройки. Ста-
рата земеделска банка, 
която датира от 20-те 
години на миналия век, 
е пред разруха. Покри-
вът й е силно повреден 
и застрашава цялост-
ната конструкция. Едва 
сега от местния бюджет 
са заделени средства за 
хидроизолация на ку-
пола и малките капан-
дури. Според специали-
стите с всяка изминала 
година парите, нужни 
за ремонт, се увелича-
ват, защото рушенето 
продължава. Вече е за-
почнала да се разпада 
и украсата, което озна-
чава, че ще се наложи 
и реставрация по фаса-
дата.

Сградата е паметник 
на културата. Тя е по-
строена през 1915 г. за 
банка, която включва 
хранилище, трезор и 
вътрешен стъклен по-
крив. През годините 
зданието се е използ-
вало за пионерски дом, 
ритуална зала и концер-
тен салон. От 2003 г. 
насам постройката е не-
обитаема и става обект 

на тревога и грижа за 
търговищкото граждан-
ство. Миналата година 
е изготвен проект за 
адаптация на сграда-
та като изложбена зала 
за временни експози-
ции. Архитектурната 
ценност е предвидена 
за цялостен ремонт по 
европейска програма, 
който ще се реализира 
през 2018 г.

Спасяват аварийно сграда от 
миналия век в Търговище

Елка Георгиева, зам. областен управител на Видин:

Елка Георги-
ева е замест-
ник областен 
управител на 
Видин в  две -
те правител-
ства на Бойко 
Борисов. Пре-
ди това е била 
у ч и т е л ,  п о -
мощник-дирек-
тор в Гимнази-
ята по тури-
зъм във Видин 
и началник на 
отдел в Реги-
о н а л н и я  и н -
спекторат на 
образованието. 
Има педагоги-
ческа специал-
ност по исто-
рия и геогра-
фия от Вели-
котърновския 
у н и ве р с и тет 
„Св. св Кирил и 
Методий“.

Макар и с малко средства общините успяват да поддържат водоемите в добро състояние

Няма опасни язовири във Видинско

	Цвета	ИВАНОВА

Кметът на Чипровци 
Пламен Петков подписа 
договори в МРРБ за из-
пълнение на два проек-

та, финансирани от ев-
ропейската програма за 
трансгранично сътруд-
ничество със Сърбия, 
съобщиха от общината. 
С проектите се изграж-
дат две детски площад-

ки в селата Мартиново 
и Железна.

Те ще бъдат на мяс-
тото на старите игрища, 
които са останали без 
съоръжения. Простран-
ствата ще бъдат озеле-
нени и ще бъдат оборуд-
вани с гумени покри-
тия и модерни уреди за 
игра.

П а рт н ь о р  н а  Ч и -
провци в изпълнението 
на проектите е общи-
ната в сръбския град 
Болевац. В него също 
ще бъде изградена пло-
щадка за детска игра. 
Делът от финансира-
нето за Чипровци е 
260 000 лв. 

Чипровци изгражда детски площадки 
по трансгранична програма
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С първа копка кметът 
на община Асеновград 
д-р Емил Караиванов 
откри началото на рабо-
тата по реализирането 
на проект за рехабили-
тация на водоснабдител-

ната и канализационна-
та мрежа и изграждане 
на пречиствателна стан-
ция за отпадни води в 
града.

„Проектът за водния 
цикъл на града се фи-

нансира по Оператив-
ната програма „Околна 
среда 2014-2020“ и е на 
стойност 106 млн. лв., 
съобщи д-р Емил Ка-
раиванов. Изпълнени-
ето на проекта ще до-
принесе за намаляване 
на загубите на питейна 
вода, до подобряване 
на водоснабдителните 
услуги и на хигиенните 
и здравните условия в 
Асеновград. 100 про-

цента от населението ще 
бъдат свързани към ка-
нализационната мрежа 
и значително ще бъде 
намалена замърсеност-
та на река Чепеларска. 
Към пречиствателната 
станция също ще бъдат 
свързани 100 процен-
та от населението. По 
време на строителните 
работи ще бъдат откри-
ти нови краткосрочни 
работни места, както 

и дългосрочни при об-
служването и поддръж-
ката на пречиствателна-
та станция.“

Р ъ к о в о д и т е л к а т а 
на проекта Таня Джу-
р е л о в а  п о с о ч и ,  ч е 
80 033 191.56 лв. е без-
възмездната финансова 
помощ, националното 
съфинансиране е в раз-
мер на 12 004 978.74 
лв., а съфинансирането 
от община Асеновград - 

8 557 899.38 лв. Ще бъде 
извършена рехабилита-
ция на 27 км водопро-
водна и канализационна 
мрежа. Изградената во-
дна инфраструктура ще 
обслужва 5500 жители 
на града. При сегашните 
53 процента загуби на 
питейна вода след при-
ключването на проекта 
на 26 октомври 2019 г. 
се очаква те да бъдат на-
малени до 46 процента.

Направиха първа копка за водния 
цикъл на Асеновград

Финансирането на проекта е 106 млн. лв. от ОП „Околна среда“

Цвета	ИВАНОВА

Видинското село Ясен 
вече има нов храм. Той 
бе осветен преди дни. 
Изграден е с дарения 
на местните жители, 
общината в Ново село 
и Дирекцията по веро-
изповедания при МС. 
Архитектката Марияна 
Цветкова е дарила про-
екта за църквата, отец 
Юстиниян от Берлин 
- архиерейския трон и 
утвар, а петима жители 
от селото са купили две 
ценни икони за новия 

храм.
Първият камък за из-

граждане на църквата е 
положен преди 12 годи-
ни. Затова освещаването 
й от епископ Поликарп 
се превърна в празник за 
селото.

Храмът носи името 
„Успение на Света Бого-
родица“. Така се нарича 

и старият им параклис, 
който е останал в ниско-
то до река Дунав. Заради 
свлачище преди години 
хората са се преместили 
на високия бряг на Ду-
нава и там са построили 
нови къщи. Църквата им 
обаче е останала в ни-
ското и не е била удоб-
на за ползване. Въпреки 
това сградата е забеле-
жителна - построена е в 
началото на ХХ век от 
италиански майстори. 
Има и редки стенопи-
си - изобразен е Адът с 
9-те му кръга, както и 
светецът Христофор Пе-
соглавец.

В ниската част на се-
лото до старата църква 
е останало и гробището. 

Над 800 000 лв. са 
вложени в облагородя-
ването на населените 
места в община Вели-
ко Търново през 2016 г. 
Средствата са осигурени 
от общинския бюджет. 
Половината от тях са 
отпуснати по програ-
ма „Местни инициати-
ви“, която е за собствени 
проекти на населените 
места извън общинския 
център, а другата по-
ловина е от инвестици-
онната програма на об-
щината. С 400 000 лв. 
разполагаха за своите 
проекти кметовете и 
кметските наместници 
на 36-те малки населе-
ни места. 35 бяха одо-
брените и реализирани 
разработки. В 25 села 
са ремонтирани улици, 
тротоарни алеи, общест-
вени пространства и 
площади. Сградата на 
кметството в с. Момин 
сбор претърпя основна 
реконструкция, в Буко-

вец се работи по изграж-
дането на нова автобус-
на спирка, а жителите 
на Къпиново имат нова 
детска площадка. В Ше-
реметя две важни за се-
лото улици вече разпо-
лагат с нужното отвод-
няване. В Балван кмет-
ството и Пенсионерски-
ят клуб имат ново парно. 
Сградата на кметството 
в с. Велчево е с нова 
дограма, докато същата 
в с. Никюп е с ремонти-

ран покрив.
Повече от 320 000 лв. 

бяха вложени по инвес-
тиционната програма на 
Община Велико Търно-
во за дейности по ин-
фраструктурата в 36-те 
населени места извън 
старопрестолния град. 
Още 60 000 лв. са от-
пуснати за ремонти по 
сградите на 19 кметства. 
С 25 000 лв. спешно бе 
изграден водосток на 
пътя към с. Големани.

Поли	ВАСИЛЕВА

Спасяването на водния 
цикъл на Враца е едно 
от постиженията на об-
щината през 2016 г. Това 
обяви при отчета за пър-
вата година от мандата си 
кметът Калин Каменов. 
След като обновлението 
на тръбите не можа да 
приключи в предишния 
програмен период, ад-
министрацията успя да 
сключи нов договор за 
финансиране. С 80 млн. 
лв., отпускани по про-
грамата „Околна среда“, 
работата по подмяната 

на тръбите ще бъде за-
вършена. Предвижда се 
изграждане на нов во-
допровод от питейния 
язовир „Среченска бара“ 
и обновяване на пречис-
твателната станция за 
отпадни води. За една 
година е възстановена 
настилката по 50 улици, 
които са били разкопани 
за полагането на новите 
водопроводни и канални 
тръби. Изцяло преасфал-
тиран е площад „Софро-
ний Врачански“.

През 2017 г. общината 
ще работи по 17 проекта 
на стойност 27,5 млн. лв. 
Те вече са спечелени. Ад-

министрацията успя да 
си извоюва от кабинета 
Борисов и 6 млн. лв. за 
ремонт на бул. „Васил 
Кънчов“, а догодина за 
същия булевард се очак-
ват още 7 млн. лв. В мо-
мента се подготвя проект 
за ремонт на 30 улици в 
града, за което местната 
власт е поискала помощ. 
През годината общината 
е спечелила и доверието 
за финансиране от Нор-
вежкия финансов меха-
низъм. Със средствата 
ще бъде повишена енер-
гийната ефективност на 3 
училища и 2 детски гра-
дини.

800 000 лв. за облагородяване 
на великотърновски села

РЕГИОНИ

Община Враца реализира 17 проекта догодина

Със средства от дарения построиха 
нов храм в Ясен
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„Оргахим“ пуска на 
пазара специална на-
стилка, която е инова-
ция за българския па-
зар и има малко анало-
зи в чужбина. DEKO 
di marmo представля-
ва декоративна подова 
настилка от естестве-

ни мраморни камъчета, 
свързани с UV устойчи-
ва епоксидна смола. По-
критието е с подчертани 
естетически, дренира-
щи, противохлъзгащи и 
звукопоглъщащи функ-
ции. Настилката е без 
аналог на българския па-

зар и съчетава елегант-
ността на италианския 
мрамор с функционал-
ността на чистата епок-
сидна смола, като прида-
ва естествен стил и ком-
форт на зоните, в които е 
положена настилката.

Съставът и външният 
вид на покритието го 
правят особено подходя-
що при изграждането на: 
алеи и велоалеи; трото-
ари; зони около фонтани 
и басейни; подходи към 
гаражи и паркинг зони; 
СПА центрове; излож-
бени зали и шоуруми; 
магазини и офиси; фоа-
йета, входни простран-
ства и др.

DEKO di marmo се до-
бива от естествен ита-
лиански мрамор, като 
всички камъчета са глад-
ки и със заоблени ръбо-
ве, което придава прият-
но усещане при допир с 
настилката.

Клиентите имат въз-
можност за избор из-
между 14 цвята, като те 
могат да се комбинират 
за достигането на мно-
жество различни есте-
тически решения. Смо-

лата, която се използва, 
подсилва естествения 
цвят на мраморните час-
тици и им придава по-
стоянен гланцов (мокър) 
ефект.

Според нуждите на 
к л и е н т а  н а с т и л кат а 
DEKO di marmo може 
да бъде с отворена или 
със затворена структура. 
При отворената струк-
тура, освен естетическа-
та и противохлъзгаща-
та функция, водеща е и 
дренажната способност 
на настилката. Този ва-
риант е особено подхо-
дящ за приложения око-
ло басейни, алеи, фон-
тани, паркинг зони и др. 
Затворената структура 
се получава чрез доба-
вяне на допълнително 
количество прозрачна 
смола, което придава во-
доплътност на настилка-
та (не позволява преми-
наването на течности). 
Това спомага за лесната 
й поддръжка и почист-
ване особено при раз-
ливи. При този вариант 
водеща е декоративна-
та функция на настилка 
(търсена в заведения за 

обществено хранене: ба-
рове, ресторанти, кафе-
нета, сладкарници и др.). 
И при двете структури 

покритието е и химиче-
ски, и механично устой-
чиво с противохлъзгащ 
ефект.

Б a н ĸ и т e  в  Б ъ л -
гария ca oтпycнaли и 
пpeдoгoвopили c 15.5% 
п o в e ч e  ĸ p e д и т и  з а 
ĸoмпaниитe, позицио-
нирани на вътрешния 
пазар. Данните са за 10-
тe мeceцa нa отиващата 
си гoдинa, сочат извле-
чения от статистиката 
на БНБ.

O б щ a т a  c y м a  н a 
н o в o o т п y c н a т и т e  и 
пpeдoгoвopeни  биз -

нec зaeми зa пepиoдa 
e мaлĸo нaд 12 млpд. 
лв., пoĸaзвa лиxвeнaтa 
cтaтиcтиĸa нa Българска 
народна банка.

С п о р е д  а н а л и з а -
тори това раздвижва-
не ce дължи ĸaĸтo нa 
п o - н и c ĸ и т e  л и x в и , 
т a ĸ a  и  н a  y c п e ш н o 
пpиĸлючилитe cтpec 
тecтoвe нa бaнĸoвaтa 
cиcтeмa, пpoвeдeни oт 
цeнтpaлнaтa бaнĸa. По-

следните явно са дали 
yвepeнocт нa мecтнитe 
бaнĸи дa финaнcиpaт 
пoвeчe.

Дaннитe oт лиxвeнaтa 
cтaтиcтиĸa вĸлючвaт 
ĸaĸтo нoвooтпycнaти, 
тaĸa и пpeдoгoвopeни 
cтapи ĸpeдити за първи-
те десет месеца на 2016 
година.

O б щ a т a  c y м a  c 
нaтpyпвaнe  caмo  нa 
нoвитe  и  ĸpeдититe 

пo caлдa зa бизнeca e 
oĸoлo 31 млpд. лв. и ce 
yвeличaвa нeзaбeлeжи-
мo c 0.03%. Cpeд пpи-
чинитe зa пo-бaвнoтo 
нapacтвaнe нa oбщaтa 
cyмa нa ĸpeдитиpaнeтo 
зa бизнeca e, чe „Бъл-
гapия e нaвoднeнa“ oт 
eвpoпeйcĸи гpaнтoвe 

или финaнcиpaнe нa 
пpeфepeнциaлни ycлo-
в и я  o т  e в p o п e й c ĸ и 
финaнcoви мexaнизми. 
По оценка на финансови 
експерти те се явяват 
като допинг за голяма 
част от компаниите в 
различни икономиче-
ски сектори. Допитва-

не сред предприемачи 
показва категорично, 
че фиpмитe пpeдпoчи-
тaт да кандидатстват за 
средства по европейски 
програми, дopи и лиx-
витe пo тpaдициoнните 
бaнĸoви ĸpeдити в мо-
мента в България дa ca 
peĸopднo ниcĸи.

Банки се състезават с еврофондовете 
за доверието на българските компании

БИЗНЕС

Финансовите институции у нас отчитат ръст в кpeдитирането на фирми през изминаващата година

„Оргахим“ пуска на пазара иновативна настилка 
за обществени и бизнес сгради

Повечето от компаниите у нас предпочитат да се борят за евросредства, вместо за 
традиционните банкови кредити
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Двама са кандидат-
инвеститорите, желаещи 
да построят и да сто-
панисват на концесия 
бъдещия спортен мега-
комплекс в Разлог. Пред-
стои на 12 декември в 
сградата на кметството 
да се отворят предложе-
нията на фирмите, за да 
станат ясни ценовите им 
оферти.

Става въпрос за от-
крит а  процедура  по 
предоставяне на кон-
цесия за строителство 
с предмет „Проектира-
не, изграждане и екс-

плоатация на „Спортен 
комплекс“. След избора 
на изпълнител следва 
одобрение от Общин-
ския съвет и подписване 
на договор, в който ще 
се заложат параметрите 
на концесионната так-
са, която ще дължи на 
общината съответното 
дружество, заяви кметът 
Красимир Герчев. Ин-
вестицията, която бъде-
щият концесионер тряб-
ва да направи, е в раз-
мер на поне 24 млн. лв., 
а спортният комплекс 
трябва да бъде изграден 
до 5 години от подписва-
нето на договора за кон-
цесия. Според условията 
обектът не може да се 
отдава под наем, както и 
да се прехвърлят правата 
и задълженията на тре-
ти лица. Това може да 
стане само с изричното 
съгласие на Общинския 
съвет в Разлог. Конце-

сията е за период от 35 
години. Според градо-
началника с изгражда-
нето на комплекса ще 
бъдат привлечени още 
повече туристи, отбо-
ри и спортни клубове. 
Модерното съоръжение 
ще е в местността Байо-
ва борика край града и 
ще бъде разположено на 
площ от почти 103 дка. 
В плана за застрояване 
се предвижда изграж-
дането на 6 футболни 
терена, 4 тенис корта, 2 
баскетболни, 2 волей-
болни игрища, закрит 
плувен басейн с олим-
пийски размери и съоръ-
жения за други спортни 
дисциплини. 

Само стадионът ще 
бъде с капацитет около 
8000 места (категория 
3(4) според изисквания-
та на УЕФА), с покрити 
трибуни и размери на 
игрището 68х105 м.

Идейният проект бе 
разработен от общи-
на Разлог и бе одобрен 
от местния парламент. 

Още през 2014 г. беше 
обсъден и докладът за 
оценка на въздействие-
то върху околната среда 

на това инвестицион-
но предложение. Тогава 
стана ясно, че в района 
не са установени защи-

тени видове растения 
и животни, както и че 
теренът не попада в за-
щитени територии.

ВИЗИЯ

Разлог избира строител-концесионер 
на спортен комплекс

Инвестиционното предложение бе представено още пре-
ди 2 години от кмета Красимир Герчев

Модерното съоръжение е с 
6 футболни терена, 4 тенис корта,

 игрища и олимпийски басейн 
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Радикална реформа в 
общоевропейския енер-
гиен пазар поиска Евро-
пейската комисия през 
миналата седмица. От 
една страна, тя се обяви 

срещу определянето на 
цените на електроенер-
гията в страните членки 
на Евросъюза от държав-
ни регулатори, както е в 
България, от друга, за до-

пълнително увеличаване 
на дела на енергията от 
слънце, вятър и биомаса. 
Брюксел залага и на при-
лагането на механизми за 
приоритетно саниране на 

сградите, за да се пести 
енергия.

„Опитваме се да по-
могнем на държавите да 
преминат Рубикона. В 
много случаи правител-
ствата са блокирали с ре-
формата, защото секторът 
е чувствителен и има мо-
нополни интереси“, заяви 
заместник-председателят 
на Еврокомисията и евро-
комисар за общия енер-
гиен съюз Марош Шеф-
чович. По думите му, в 
сегашния си вид система-
та е твърде скъпа, незави-
симо от рекордно ниските 
цени на енергийните су-
ровини. „Ние сме един от 
най-развитите региони от 
света и въпреки това все 
още 50 милиона души в 
Европа имат проблеми с 
плащането на сметките. 
Освен това високите цени 
са пречка за бизнеса и 

конкурентоспособност-
та“, допълни той.

Предвижда се страните 
членки на ЕС да имат пет 
години преходен пери-
од за намаляване на дела 
на регулирания енергиен 
пазар, след което трябва 
да започнат да действат 
единствено пазарните 
правила за определяне 
на цената на тока според 
търсенето и предлагане-
то. Докато тече преходни-
ят период, Европейската 
агенция за сътрудничест-
во с енергийните регула-
тори ще издава препоръ-
ки за методологията на 
определяне на цените, с 
която и българската Ко-
мисия за енергийно и во-
дно регулиране ще се съ-
образява. Новото евроза-
конодателство ще задъл-
жи властите да гаранти-
рат равни права на всеки 

производител на енергия 
на пазара, а гражданите 
ще могат безпроблемно 
да променят договорите 
си, да сменят доставчика 
на ток и дори сами да 
произвеждат такъв.

Обявените мерки тряб-
ва да завършат изграж-
дането на единния евро-
пейски енергиен съюз. В 
предложенията за проме-
ни се оценява също така, 
че енергетиката се нуж-
дае от 177 млрд. евро до-
пълнителни инвестиции 
годишно от 2021 до 2030 
г. В пакета от предложе-
ния е включено и задъл-
жение за 27% съдържа-
ние в енергийния микс на 
енергия от възобновяеми 
източници. Друга цел е 
до 2030 г. да се постиг-
не 30% увеличаване на 
енергийната ефективност 
в ЕС.

Директива:

Все още 50 млн. души в обединена Европа имат проблеми с плащането на 
сметките си

ИКОНОМИКА

Компанията  „АLС 
България“ ще открие 
трети завод за автомо-
билни тапицерии в Бъл-

гария. Новото предпри-
ятие ще е в Благоевград. 
Дружеството ще използ-
ва производствени пло-

щи под наем, а в момен-
та се извършва монтаж 
на оборудването. Пла-
новете са в завода да 

работят 200-250 души, 
но при поръчки капаци-
тетът му ще се увеличи.

„АLС България“ вле-
зе у нас като инвеститор 
от Южна Африка, но 
вече е канадска компа-
ния. Преди пет годи-
ни тя започна произ-
водството за седалки 
на BMW в софийското 
село Мусачево. После 
откри фабрика в Ихти-
ман. В досегашните фа-
брики се изработваха 
тапицерии за седалки 
на BMW и Mini Cooper, 
както и подглавници за 

Audi. 
В Благоевград ще се 

произвежда тапицерия 
за волани за автомоби-
лите на новия клиент 
„Фолксваген“. Общо за-
етите работници в за-
водите на компанията у 
нас ще станат над 1800, 
а за тази година очаква-
ният оборот е за повече 
от 160 млн. лв.

Производството на 
компоненти за автомо-
били се превърна в един 
от двигателите на ико-
номиката на България, 
написа през седмицата 

в. „Файненшъл таймс“. 
В сектора работят бли-
зо 100 предприятия, а 
заетите са повече от 
33 000 души. Броят на 
производителите на ав-
точасти се е удвоил в 
сравнение с 2012 г., а 
чуждестранните ком-
пании са привлечени 
от ниските данъци, ев-
тината работна ръка и 
стабилната валута. Сек-
торът генерира продаж-
би за 1,55 млрд. евро, 
което е 3% от брутния 
вътрешен продукт на 
страната.

Общо 500 000 са тру-
довите мигранти у нас, 
сочи проучване на син-
дикатите. Препитание 
в друго населено място 

търсят предимно мъже 
между 30 и 55 г. 2/3 от 
пътуващите служители са 
със средно образование 
и трудов опит. 25% са 

висшисти, като в тази ка-
тегория повечето са жени.

Т.нар. вътрешни миг-
ранти се трудят основно 
в преработващата про-
мишленост, производ-
ството, строителството и 
транспорта. Характерно 
за пазара на труда в Бъл-
гария е работата под при-
добитата квалификация 
- висшисти работят на 
места за среднисти, сред-
нисти на такива за ос-
новно образование. А за 
хората с основно работа 
липсва. Логично районът 
с най-добро социално-
икономическо състояние 
е София. Тук броят на бе-
дните е само 7,3%, докато 
в Кърджали е над 60%. В 

столицата пък 60% от до-
ходите на семействата са 
от заплати, докато в Мон-
тана например същият 
процент идва от пенсии.

Най-голям брой работ-
ници и служители от дру-
ги селища привличат гра-

довете София, Пловдив, 
Стара Загора и Варна. 
Тъй като в последните 
години доста фирми са 
се преместили в столица-
та, и там се чувства глад 
за работна ръка, някои 
търсят нужните им хора 

в населени места до 100-
130 км. Големите фир-
ми обикновено предлагат 
служебен превоз, а по-
малките раздават ваучери 
за гориво на пътуващите 
или абонаментни карти за 
масовия транспорт.

Единният енергиен съюз ще струва допълнително 177 млрд. евро до 2030 г.

Брюксел слага край на 
регулираните цени на тока

В София доходите вече са на средноевропей-
ско ниво и в пъти по-големи от работещите в 
изостаналите икономически райони на страната. 
Пропастта между столица и провинция продължа-
ва да нараства - 7061 лв. е бил средногодишният 
доход на лице от столично домакинство през 2015 
г. За сравнение - показателят в Монтана е 3021 
лв. Брутният вътрешен продукт на човек в София 
достига 24 982 лв., а най-малко пари генерират в 
Силистра - 5826 лв. Това означава, че столицата 
достига 100% от средния БВП на глава от населе-
нието на ЕС към 2014 г. След София се нарежда 
Стара Загора, където БВП е близо 60% от средно-
то европейско ниво.

СТАТИСТИКА

500 000 трудови мигранти пътуват до работното си място

Нов завод на АLС работи за „Фолксваген“
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Около 4 млн. лв. ще 
бъдат вложени в обно-
вяване на улици и благо-
устрояване на площадни 
и паркови пространства 
във Велинград. Проектът 
„Нова визия на централ-
на градска част, местата 
за отдих, ремонт и ре-
конструкция на улична 
мрежа в гр. Велинград“ 
е финансиран по новата 
ОП „Региони в растеж“ 
и съфинансиран от ЕС 
чрез Европейски фонд 
за регионално развитие, 
Приоритетна ос I - „Ус-
тойчиво и интегрирано 
градско развитие“. Дого-
ворът между общината 
и УО на Оперативната 
програма бе подписан в 

края на септември 2016 г. 
Обектите, включени в об-
ществената поръчка, са: 
централен площад, парк 
„Женска баня“, зелените 
площи около банята в 
Чепино, паркът при пл. 
„Възраждане“, оформяне 

на нова зона за отдих при 
Кооперативния пазар, 
паркът пред гарата (кв. 
Лъжене), възстановяване 
на зелените площи по 
бул. „Ал. Стамболийски“, 
на входа на града, както 
и други ключови места. 

Изборът на изпълнител 
се определя от два кри-
терия - цена и срок на из-
пълнение, в съотношение 
60/40. Целта на проект-
ното предложение е оси-
гуряване на устойчива и 

екологична градска среда 
с подобрено качество на 
живот, повишена привле-
кателност и нови възмож-
ности за икономическо 
и социално развитие. В 
процеса на реализация на 
дейностите по проекта се 
предвиждат комбинации 
от интервенции, включ-
ващи благоустрояване, 
ремонт, реконструкция, 
изграждане и обновяване 
на обектите.

Сред специфичните 
цели на проектното пред-
ложение са създаване на 
нова визия и качествена 
промяна на цялостния 
облик на централната 
градска част; подобрява-

не на физическата сре-
да в града чрез ремонт 
и рехабилитация на пе-
шеходни зони, улици и 
тротоари; обезпечаване 
на сигурността и безо-
пасността на градската 
среда чрез поставяне на 
енергоспестяващо улич-
но и парково осветление; 
осигуряване на условия 
за достъпна среда за хо-
рата с увреждания и на-
растване на възможност-
ите за отдих на жителите 
и гостите на града чрез 
обновяване и изграждане 
на зони за отдих и зелени 
площи. Срокът за изпъл-
нение на проекта е 30 
месеца.

Около 4 млн. лв. ще бъдат вложени в обновяване 
на площадните и парковите пространства

Благоустрояват централната градска 
част на Велинград

Цвета	ИВАНОВА

Общината във Ви-
дин приключва изпъл-
нението на собствения 
си  про ект,  наречен 
„Местни инициативи“, 
съобщиха от админи-
страцията. С него тя 

дава възможност на 33-
те села на два крайни 
квартала в града - „Нов 
път“ и „Бонония“, сами 
да определят какво им 
е нужно и да го напра-
вят със собствен до-
броволен труд. За ма-
териалите общината 
дава парите. Така със 

70 000 лв., отделени 
от бюджета, пред за-
вършване са 35 малки 
проекта. Максимална-
та стойност на всеки е 
2000 лв.

Какво да се направи 
с малкото пари? Всяко 
селище на общо събра-
ние решава от какво 

има най-голяма нужда. 
Повечето избират да 
възстановят някогаш-
ни зони за отдих, авто-
бусни спирки и детски 
площадки. Други искат 
да облагородят бивши 
зелени терени, които 
сега са запустели. Ня-
колко села искат нови 

спортни  площадки . 
Други са избрали да 
ремонтират важни за 
тях обществени обекти.

Повечето от малките 
проекти вече са пред 
завършване.  Селата 
грейват с нови алеи, 
пейки, осветление, къ-
тове за отдих, детски 

площадки и  зелени 
площи. Общината е 
разплатила половина-
та от сумите. Доволни 
сме от проектите, кои-
то стимулират инициа-
тивността на местните 
жители, сподели кме-
тът на община Видин 
Огнян Ценков.

Видин се похвали с концепцията „Местни инициативи“
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Ако в началото на декември 
все още не сте настроени за 
Коледните и Новогодишните 
празници, а домът ви изглежда 
скучен, дизайнери препоръчват 

лесен трик за „освежаване“ на 
обстановката и настроението. 
Една декоративна стена в ярък 
цвят и няколко дребни детайла 
в свежи тонове са способни да 

направят чудеса и с най-сивото 
жилище. Ако обичате смелите 
комбинации, ако предпочитате 
да ви е слънчево, когато навън 
е мраз и студ, то експеримен-
тът с нюансите е подходяща-
та терапия. Преобразяването 
може да стане дори в рамките 
на няколко часа, стига да сте 
определили цветовете фавори-
ти за съответното помещение.

Не е нужно да изневерявате 
на стила, който сте създали 
у дома. Подберете само един 
кът, който искате да промените. 
Идеята е той да се превърне в 
оазис на свежест, позитивна 
енергия, а защо не и намигва-
не към утвърдените правила в 
обзавеждането и декорирането.

Инвестицията в бои и тъка-
ни за възглавници и завеси, за 
претапициране на стол, диван 
или шкаф е малка, а ефектът 
е гарантиран. Пъстрите ре-
шения ще дадат колорит на 
обстановката, която може да 
бъде допълнена с подходящи 
осветителни тела, декоративни 
предмети, а защо не и плю-
шени играчки в ярки цветове. 
Упражнението в дизайн е по-
лезно за всеки, който държи на 
индивидуалността и е готов на 
провокации в интериора.

Упражнението в дизайн е полезно за всеки, който 
държи на индивидуалността и е готов на провокации

Розови акценти преобразяват всекидневнатаЦветовете на дъгата правят меката мебел още по-привлекателна

ИНТЕРИОР

Упражнението в дизайн е полезно за всеки, който Упражнението в дизайн е полезно за всеки, който 

Цветен оазис у дома - терапия срещу 
скуката в обзавеждането

Пано "Стенен лабиринт" в контраст със сивите под и диван Портокаловото винаги дава енергия Ярка стена за слънчево настроение

Експлозия от багри тушира бледите стени

Синьо-зелена феерия около масичката за кафе
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В китайския мегаполис Гу-
анджоу започна реализацията 
на един от последните мащаб-
ни проекти на знаменитата 
Заха Хадид. Това е осеме-
тажният комплекс Guangzhou 
Infi nitus Plaza. Кампусът ще се 
състои от две сгради, свърза-
ни чрез мостове, които ще се 
пресичат на различни нива. 
Погледната отгоре, сградата е 
с формата на знака за безкрай-
ност (Infi nity). Тя е проектира-
на с широки заоблени линии 
и футуристичен вид, типични 
за стила на известната архи-

тектурна фирма. Кампусът е 
със смесено предназначение и 
интегрира много зелени стро-
ителни системи, включително 
смарт система за събиране 
на дъждовна вода и интели-
гентен енергиен мониторинг. 
Общата площ на зданието е 
167 000 кв. м и ще служи за 
централа на Infi nitus Company 
Ltd. Комплексът ще има цял 
набор от съвременни удоб-
ства, включително нов глоба-
лен научноизследователски 
център, център за изследвания 
и изпитания на китайски бил-

кови лекарства, както и кор-
поративен изложбен център с 
галерия. Сградите са разполо-
жени в серия от „безкрайни 
пръстени“, увиващи се около 
централен атриум и вътрешни 
дворове, подчертавайки от-
критата комуникация, свърза-
ността, сътрудничеството.

Разположението и огромни-
ят брой прозорци със стък-
лопакет с високо изолиращи 
свойства осигуряват изобилие 
от дневна светлина, която да 
озарява интериора. Перфо-
рирани алуминиеви екрани 

предпазват от натрупването на 
слънчева топлина и помагат 
за събирането на дъждовна 
вода. Мониторите с дигитал-
но сензорно управление имат 
датчици, които следят време-
то, използването на енергия 
и осветлението. На тази база 
интелигентната сградна сис-
тема взема решения и мерки 
за по-нататъшно намаляване 
на потреблението на енергия. 
Свързани пътеки с достъп до 
наземните и покривните гра-
дини насърчават работниците 
и посетителите да се наслаж-

дават на откритото простран-
ство.

По думите на Сатоши Оха-
ши, директор на Zaha Hadid 
Architects - Китай, дизайнът 
на Guangzhou Infinitus Plaza 
е с концепция за интеграция, 
свързаност и флуидност който 
прилага най-новите техноло-
гични решения и строителни 
методи, за да създаде функци-
онална, адаптивна и приятна 
работна среда.

Бюджетът на проекта, който 
се очаква да бъде готов през 
2020 г., е близо $660 милиона.

Реализацията на един от последните проекти на знаменитата архитектка стартира в Китай

Умни технологии и устойчивост бележат 
най-новата сграда на Заха Хадид

ЕКСТЕРИОР
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Пловдив, ул. ” 11 август!  № 5 
рекламен офис: 032/634 655, www.katrafm.com

Седмичен хороскоп за периода 5–11 декември

Периодът като цяло 
не е особено добър. Най-
добре е да бъдете внима-
телни навсякъде и във 
всичко. Обстоятелствата 
ще ви напомнят, че не 
е нужно да се съобра-
зявате само със своите 
желания. Седмицата не 
е подходяща за нови на-
чинания и парични дела. 
Не насилвайте съдбата 

и направете известни 
отстъпки. Качествата ви 
ще бъдат забелязани и 
ще продължите да се 
развивате в избраната от 
вас посока.

Планиране на от-
пуски и пътувания за 
предстоящите коледни 
празници ще заемат зна-
чителна част от времето 
ви.

Не е време за 
начинания

Професионализмът 
ви задължава да из-
пипвате детайлите, 
без да прибързвате, 
както и да се съобра-
зявате със срокове и 
договорености. Си-
гурно е, че това ще 
се отрази добре на 
финансите ви. Нови 
приоритети ще изля-
зат напред. Загърб-

вайте съмненията и 
неудобствата и гле-
дайте по-ведро на 
живота.

През уикенда си 
подарете дълга раз-
ходка в планината. 
Заслужавате го. Има-
те нужда да споде-
лите доброто си на-
строение със своите 
близки.

Излизат нови 
приоритети

В профе сиона лен 
план ще поставите до-
бро партньорско нача-
ло и заедно ще пости-
гате повече. Мнозина 
от вас ще постигнат 
стабилност благода-
рение на умението си 
да прогнозират реал-
но бъдещето. В много 
области на живота ще 
успявате да намирате 

вярната посока и да 
постигате желаното.

Наред с успехите ще 
имате трудности, свър-
зани  най-че сто  със 
стремежа да домини-
рате. Пазете се, защото 
ще останете огорчени 
от неуспеха. Ще тър-
сите спокойствието и 
ще го откриете в уюта 
на дома си.

Намирате 
вярната посока

Заложете на разби-
рателството с колегите 
и по безспорен начин 
ще затвърдите пози-
циите си, а може да 
очаквате и повишение. 
В края на седмицата се 
очертават добри въз-
можности за реализи-
ране на бизнес планове 
и финансови придо-
бивки. Опитайте се да 

реагирате светкавично, 
ако ви се наложи да 
предприемете пътува-
не по работа.

По отношение на 
сърдечната ви връзка 
ще вземете инициати-
вата в свои ръце. При-
пряността не е добър 
съветник - нека всичко 
от само себе си се под-
реди.

За голяма част от 
случващото се в еже-
дневието ви не търсете 
причината в себе си и 
не бързайте да се уп-
реквате, вината не е 
във вас. Каквато и да е 
тя, ще преминете през 
идващите дни с же-
лание за победа. Като 
истински дипломати 
ще гледате позитив-

но на хората, с които 
общувате, и това ще 
ви носи предимства. 
Действията ви ще ста-
нат солидна основа за 
бъдещи успешни сдел-
ки.

Отношенията в се-
мейството ще ви по-
могнат да се отпуснете 
и заредите с повече 
увереност.

Вината не е във 
вас

Не изпадайте в из-
лишни съмнения, ще 
вземете правилните ре-
шения. Доходите ви ще 
се увеличат и ще по-
мислите за отдиха си 
през почивните дни в 
края на декември. На-
стъпват спокоен период 
за отмора и забавления. 
Съдбата ще се погрижи 
да не ви липсва нищо от 

нещата, които ви носят 
настроение.

Опитайте се да не 
закъснявате за срещи, 
независимо дали те са 
лични, или делови. На-
правете всичко необ-
ходимо, за да се радва-
те на това, което ви се 
предоставя. В противен 
случай ще сте вечно не-
доволни от резултатите.

Съдбата ще се 
погрижи

В средата на седми-
цата ще трябва да се 
примирите с недобра 
новина, свързана с не-
приятен за вас човек. 
Много добре преценете 
с какво се заемате. Оп-
итайте се да осигурите 
мир и разбирателство 
на работното си мяс-
то, защото сега имате 
много ангажименти в 

семейството си. Ваши-
те колеги ще ви бъдат 
полезни с поемането 
на част от вашите за-
дължения, но пък вие 
не трябва да им се до-
верявате изцяло. 

Възможно е мнозина 
от вас да страдат от 
хронична умора. Отде-
лете достатъчно време 
за пълноценен отдих.

Отделете време 
за отдих

Част от вас ще имат 
желание да изградят 
нови правила на работа 
в професионалната сфе-
ра. Отделяйте достатъч-
но време за анализира-
не на ситуацията около 
вас, тъй като това ще ви 
помогне да избягвате 
рисковете и да сте по-
ефективни в предпри-
емането на конкретни 

действия. Отпуснете се 
и се насладете на по-
стигнатото дотук. Това 
ще ви даде самочувст-
вие.

П о - ч е с т о  д а в а й -
те израз на обичта си 
към близките ви хора 
и приятелите. Бъдете 
благоразположени, а не 
резервирани при общу-
ването си с нови хора.

Насладете се на 
постигнатото

Изпълнени  сте  с 
идеи и планове, които 
ще следвате често и 
с цената на отказ от 
удоволствия, което си 
е напредък за вас. За 
да успявате в начина-
нията си, осигурете 
спокойна обстановка 
около себе си. Рабо-
тете без емоции, от-
читайки обективните 

дадености. Ще отхвър-
ляте последователно 
задачите си една след 
друга, така че да при-
ключите седмицата с 
добри резултати.

Оптимисти сте, но е 
възможно емоциите да 
ви тласнат в погрешна 
посока. Можете да раз-
читате на истинските 
си приятели.

Действайте без 
емоции

От хората край вас 
ще черпите увереност 
и желание за развле-
чения. Ще направите 
много хора щастливи. 
Целите ви са свърза-
ни най-вече с личните 
ви изяви и преодоля-
ване невъзможността 
постоянно да сте „под 
светлината на прожек-
торите“.

Наблегнете на чара 
си, а не на праволиней-
ните действия на работ-
ното място. Ако проя-
вите и свойственото си 
чувство за хумор в ня-
кои ситуации, придру-
жено и с вродената ви 
дарба за справедливост, 
е ясно, че ще успявате. 
Ще изпитате удовлет-
ворение в любовта. 

Удовлетворение 
в любовта

Бъдете реалисти и 
стъпвайте здраво на зе-
мята. Само така ще по-
стигнете всичките си 
цели. Оставете мечтите 
от почивните си дни. 
Бъдете много предпаз-
ливи. Човек, заемащ ви-
сок пост, ще се прави на 
ваш приятел, но всъщ-
ност само ще изчаква 
подходящия момент и 

ще направи възможното 
да ви злепостави.

Забързаното темпо и 
налагащите се проме-
ни ще ви подтикват да 
решавате проблемите в 
движение. Лесно ще се 
ориентирате в обстанов-
ката. Не забравяйте до-
брото и винаги се стре-
мете към него, каквото 
и да ви струва това.

Пазете се от 
лъжеприятел

За много от вас про-
мените вече са в ход и 
налагат да преразгле-
дате приоритетите си. 
Използвайте времето, 
контактите и силите си 
за делата, които трябва 
да бъдат свършени, и 
не отлагайте за по-къс-
но. Възможни са за-
труднения за известен 
период, което налага 

да бъдете и по-съсре-
доточени. Постигнати-
те успехи ще ви моти-
вират и занапред.

Ще се разочаровате 
и от хора, в които сте 
имали доверие. По-
често се вслушвайте 
във вътрешния си глас 
и не се доверявайте. 
Трудно ще срещате 
разбиране. 

Слушайте 
вътрешния си гласБЛИЗНАЦИТЕЛЕЦ

Успешен период 
за бизнесОВЕН

РАК ЛЪВ ДЕВА

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ

КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ

АСТРОЛОГ
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Николай	АНТОНОВ

Уникалният храм „Све-
ти Архангели Михаил и 
Гавраил“ в благоевград-
ското село Лешко, чиято 
200-годишнина бе отбеля-
зана неотдавна, ще бъде 
възстановен в цялото му 
достолепие. Този ангажи-
мент по време на чества-
нето на храмовия празник 
и юбилея пое кметът на 
Благоевград Атанас Кам-
битов. Той заяви подкрепа 
за усилията на създадения 
инициативен комитет за 

реставрация на черквата и 
изключително ценните й 
стенописи. 

„Създадохме този коми-
тет не само за честванията 
на 200-годишнината от 
освещаването на нашия 
храм, но и за изпълнение-
то на предстоящите задачи 
за възстановяването му“, 
каза Галина Велкова, кмет 
на с. Лешко. Председател 
на инициативния комитет 
е Атанас Камбитов, а сред 
членовете са отец Андон 
Шавулев, архиерейски-
ят наместник отец Павел 
Крушалийски, арх. Ане-
лия Параскова и други бо-
голюбиви и родолюбиви 
хора от района и Невро-
копската епархия. 

Храмът „Свети Архан-
гели Михаил и Гавраил“ 
е построен през 1816 г. и 
е една от най-старите и 
добре запазени възрож-

денски постройки в ра-
йона, разказа художникът 
реставратор от РИМ Бла-
гоевград Илия Николов. 
Той е проучвал храма, по-
знава неговото състояние 
и неведнъж е алармирал 
за необходимостта от ава-
рийно-възстановителни и 
консервационни дейности 
за запазването му. Близо 
до храма се намират ос-
танките от килийно учи-
лище, открито в селото 
през 1802 г. с помощта 
на Рилската света обител. 
Доказателство за светост-
та на това място е и фа-
ктът, че между училището 
и храма в с. Лешко при 
обход през март 2011 г. бе 
идентифицирано и тра-
кийско светилище, посочи 
Николов.

Черквата в с. Лешко е 
градена от дялан пясъч-
ник, тя е еднокорабна, с 

полукръгла апсида и ци-
линдрично засводяване, 
богато изографисана със 
стенописи. „Това, че черк-

вата е толкова значима, го 
дължим на зографите от 
Банската иконописна шко-
ла - коментира Илия Ни-

колов. - Тя е паметник на 
културата от национално 
значение заради ценната 
иконография и интерес-
ния начин на изписване, 
с интензивен колорит, с 
много декоративна и свет-
ла живопис, която е по-
пулярна в онези години, 
особено тук в региона.“ 

Около Благоевград има 
няколко подобни запазени 
храма - „Св. Йоан Кръсти-
тел“ в Дъбовата махала на 
село Бистрица, „Въведе-
ние Богородично“ в Бла-
гоевград и други, където 
бански зографи са остави-
ли свидетелства за своето 
майсторство. Стенописите 
са от майстор Михалко 
Йованов Голев от Банско 
и Димитър Сирлещов. Го-
лемите иконостасни икони 
са рисувани от Димитър Т. 
Молеров, негово дело е и 
патронната икона в храма. 

„За съжаление, стават 
все по-малко изображе-
нията, те се рушат и са в 
лошо състояние, отбеляза 
художникът реставратор 
от благоевградския му-
зей. Последната аварийна 
реставрация е през 1979 
г. и оттогава не е правено 
нищо“, припомня експер-
тът. В аварийно състояние 
са и част от стенописите 
на западната фасада, коя-
то е частично покрита от 
сградата на камбанарията, 
пристроена през 1940 г. 
На южната стена отвън 
и на изток от притвора 

могат да се видят и ин-
тересни изображения на 
врачки и баячки и сцени 
с нравоучителен и назида-
телен характер, популярни 
и характерни за края на 
XVIII и началото на XIX 
век. Добре е според Илия 
Николов те също да бъ-
дат запазени максимално 
точно, защото ще бъде по-
трудно да бъдат възстано-
вени по-късно.

„Това, което поемам 
като ангажимент, е в бю-
джет 2017 да заложим 
средства и с благословия-
та на Негово Високопре-
освещенство Неврокоп-
ския митрополит Сера-
фим да възстановим най-
напред черквата, всички 
стенописи, а след това и 
килийното училище“, ан-
гажира се кметът на Бла-
гоевград Атанас Камби-
тов.

„Свети Архангели Михаил и Гавраил“ пази безценни стенописи на зографите от Банската иконописна школа

Връщат блясъка на 200-годишен храм 
в благоевградското село Лешко

ВЯРА


