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Подробности на стр. 4-5

За какво общинските администрации ще харчат 
парите на данъкоплатците тази година
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Нови правила регулират 
туристическия бизнес

Започваме мащабна реконструкция 
на градския център

Трудно ли се осъществява симбиозата 
между исторически и модерни сгради?

Георги Лапчев, кмет на община Царево:
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Енергийният министър 
беше упълномощен да 
подпише Меморандум 
за разбирателство за из-

граждането на между-
системната връзка между 
България и Сърбия.

Решението беше взето 

по време на редовното за-
седание на правителство-
то в оставка. Проектът на 
документа беше одобрен 
през октомври миналата 
година. Неговата цел е 
да се ускорят дейности-
те по строителството на 
интерконектора. Подпис-
ването на Меморандума 
за разбирателство е про-
дължение на сключено-
то на 14 декември 2012 
г. споразумение между 
двете държави за строи-
телството на междусис-
темната газова връзка. 
Документът отразява 
актуализираните техни-

чески характеристики, 
изменени в резултат на 
изготвените през 2015 
г. подробен устройствен 
план - парцеларен план, 
и технически проект за 
българския участък, как-
то и съвместна пътна кар-
та за изпълнението на 
проекта. Реализацията на 
първата фаза по проек-
тирането на българския 
участък на интерконек-
тора приключи в края на 
декември 2015 г.

Тя се извърши със 
средства от ОП „Разви-
тие на конкурентоспосо-
бността на българската 
икономика“ за периода 
2007-2013 година.  За 
втората фаза на проек-
та също е предвидено 
финансиране чрез про-

цедура за директно пре-
доставяне на средства 
по Оперативна програма 

„Иновации и конкурен-
тоспособност“ за новия 
програмен период.

ОТ СЕДМИцаТа

Първата фаза на проекта за изграждане на българ-
ския участък приключи в края на 2015 г.

МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА 
БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ 

Софийската градска 
прокуратура обвини 
кмета на Пловдив Иван 
Тотев в престъпление 
по служба по повод из-
граждането на зооло-
гическата градина, съ-
общиха от пресцентъра 
на държавното обви-
нение. Според проку-
ратурата от деянието 
на Тотев настъпили 
значителни вреди за 
общината в размер на 
1 млн. лв. Освен това 
случаят е особено те-
жък, твърди обвинени-
ето. В периода 30 ап-
рил - 17 ноември 2014 
г.  като  длъжно стно 
лице, заемащо отговор-
но служебно положе-
ние - кмет на община 
Пловдив, и като възло-
жител на обществени 
поръчки Иван Тотев е 
нарушил служебни -
те си задължения по 
повод изграждане на 
зоокът в града. Про-
цедурата е проведена 
като пряко договаря-
не с изпълнителя в на-
рушение на Закона за 
обществените поръчки 
(ЗОП). Освен това тази 
процедура е проведена, 
без да е одобрен идеен 

инвестиционен проект 
към момента на откри-
ването й и не е била 
одобрена количестве-
но-стойностна сметка 
за проекта. Не е бил 
изготвен комплексен 
доклад за оценка на съ-
ответствието на инвес-
тиционния проект със 
съществуващите изис-
квания на строежите 
и не е било издадено 
разрешение за строеж. 
Тези изисквания на за-
кона не са били изпъл-
нени и към момента на 
сключване на договора 
за строителство на „Зо-
окът“ - Пловдив с из-
пълнителя - „Запрянови 
03“ ООД. Това според 
прокуратурата Иван То-

тев е направил с цел да 
набави облага за тър-
говското дружество в 
размер на 1 000 000 лв. 
В този размер е и щета-
та за община Пловдив, 
гласи съобщението на 
държавното обвине-
ние. Софийска град-
ска прокуратура поис-
ка отстраняването на 
кмета Иван Тотев от 
длъжност. Говорителят 
на главния прокурор 
Румяна арнаудова съ-
общи, че отстраняване-
то му се иска, тъй като 
90% от свидетелите по 
производството срещу 
него са в професионал-
на зависимост от кмета 
и са служители на об-
щината.

Упълномощиха енергийния министър да подпише меморандум за строителството на интерконектора 

Ускоряват работата по газовата връзка със Сърбия

Кметът на Пловдив обвинен в нарушения при 
изграждането на зоологическата градина

България спря износа 
на ток заради пиковото 
потребление, което про-
дължава дни наред, пре-
дизвикано от студовете, 
сковали цялата страна. 
ТЕц „Гълъбово“ работи 
с пълните си мощности 
и произвежда над 670 
мегаватчаса електрое-
нергия.

ТЕц „Бобовдол“ ра-
боти с един от блоковете 
си и произвежда 150 ме-
гавата. Въглища има, но 
замръзналите котли не 
позволяват да се включи 
и втори блок. Екипите 
на ТЕц-а работят по от-
страняване на този про-
блем, за да може и „Бо-
бовдол“ да удвои произ-
водството. 

Междувременно Гър-
ция също спря износа 
на ток, а Румъния отка-
за спешна доставка на 
електричество за Бълга-
рия.

До режим на тока 
може да се стигне само 
ако заради авария спре 

работа някой от двата 
1000-мегаватови бло-
ка на аЕц „Козлодуй“. 
Водноелектрическите 
централи могат да ком-
пенсират евентуалното 
спиране на работа на 
блокове от ТЕц-овете. 
Това коментира бившият 
заместник-министър на 
енергетиката и предишен 
директор на Електрое-
нергийния системен опе-
ратор Иван айолов пред 
медиите. Решението на 
енергийното министер-
ство да се спре износът 
на ток е правилно, тъй 
като така се осигурява 
потреблението в страна-
та, което в последната 
седмица е рекордно и 
надхвърля 7700 мегава-
та. Според айолов сис-
темата като базови мощ-
ности при 7500 върхови 
натоварвания вече е на 
ръба. ВЕц-овете могат 
да произвеждат още око-
ло 800 мегавата, а пре-
носните възможности от 
Западна Европа към Бъл-

гария са за около 1200-
1300 мегавата. Пробле-
мът е, че по маршрута 
преди нас има и други 
купувачи и за нас не ос-
тават количества, обясни 
още той. Енергийни екс-
перти твърдят, че много 
сериозно са амортизи-
рани базовите ни мощ-
ности, като изключим 
рехабилитациите в „Ма-
рица-изток“, където има 
и нова мощност.

България трябва да 
предприеме сериозни 
стъпки за рехабилитация 
на съществуващите и из-
граждане на нови базови 
мощности, категоричен 
е айолов. Според него 
въведените в експлоата-
ция мощности от ВЕИ 
не могат да помогнат за 
вечерния пик в консума-
цията на енергия, защото 
тогава няма нито слънце, 
нито вятър. Тоест разчи-
та се на базовите мощ-
ности, а възобновяемите 
енергийни източници не 
са базови мощности.

ЗАРАДИ ЛЮТАТА ЗИМА

България спря износа на електроенергия, 
няма опасност от режим на тока

Голям пожар остави 
две семейства без дом 
в пловдивския квартал 
Коматево дни след Нова 
година. Огънят тръгва от 
покривната конструкция 
рано сутринта, докато 
хората все още спят в 
къщата. Най-вероятната 
причина за инцидента е 

неизправност в комин-
ното тяло. За щастие 
няма жертви, но щетите 
по къщата са тотални. Тя 
се нуждае от нова елек-
тро и ВиК инсталация, 
подпорни греди, дървен 
материал за обшивки 
на покрива, керемиди и 
нови комини. В момента 

пострадалите семейства 
на Владо Тодоров и Емо 
Баргански са приютени 
от роднини. За укреп-
ване на постройката са 
нужни средства, с които 
обаче те не разполагат. 
Организационен коми-
тет от Коматево съби-
ра спешно средства и 

строителни материали 
за възстановяване на ще-
тите. 

Граждани и фирми, 
които желаят да по-
могнат, могат да се 
свържат на телефон 
0897 96 92 93 с г-жа 
Донка Тосева от ини-
циативния комитет.

Пожар от комин остави две семейства без дом, 
събират пари и строителни материали за нов покрив

АПЕЛ ЗА ПОМОЩ

Кметът Иван Тотев по време на инспекция на обек-
та миналата година

Опожарената къща в Коматево
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Правителството осигу-
ри допълнителни разхо-
ди по бюджета на МРРБ 
в размер на 22 880 400 
лв. за авансово финанси-
ране на доизграждането 
на аМ „Хемус". Сред-
ствата са за 5 отделни 
компонента и за проекта. 
Една част от парите са 
за авансовото плащане 
при сключване на дого-
вор за строителство на 
участъка от Ябланица до 
Боаза. Това обясни ми-
нистърът на регионал-
ното развитие и благо-
устройството в оставка 
Лиляна Павлова. Тя по-
сочи, че индикативната 
стойност на решението 
за избор на изпълнител 
на лота е 55 млн. лв. без 
ДДС, като е предвиде-
но авансово плащане, 
което е 10% от общата 
стойност, или малко под 
6 млн. лв., като това е 
сумата, отпусната с по-
становлението на МС. 
Останалите средства до 
23 млн. лв. са заложените 
10% авансово плащане 
за следващия участък от 
аМ „Хемус“ - от Бело-
копитово в посока Тър-
говище, допълни Павло-
ва. Очаква се решението 
за избор на изпълнител 
по тръжната процедура 

по него да бъде готово 
в следващите седмици. 
Индикативната стойност 
на строителството е 133 
млн. лв. Това включва и 
10%, или 13 млн. лв., за 
аванс при сключване на 
договор за строителство 
на следващия участък, 
по който все още няма 
изпълнител, допълни Па-
влова.

Тълкуванието и поред-
ната манипулацията, коя-
то чуваме, че са отпусна-
ти 23 млн. лв. за първия 
участък, е невярна, ко-
ментира Лиляна Павлова. 
Останалата част от сред-
ствата са за сключване 
на договор за изготвяне 
на технически проект за 
новото трасе на автома-
гистралата до разклона 
Плевен-Ловеч, за който 
беше взето решение да 
бъде препроектиран, да 
бъде намалена проект-
ната скорост и да бъде 
определено ново трасе, 
което да изключва пре-
минаването през тунели, 
напомни тя.

Процедурата е откри-
та, съгласно Закона за 
обществени поръчки, съ-
гласувана е с агенцията 
по обществени поръчки. 
В нея са участвали 11 
кандидата, от които 10 

са допуснати до отваряне 
и на финансова оферта. 
Техните оферти са раз-
гледани и процедурата 
завърши с избран един 
изпълнител, заяви Пав-
лова. 

цената,  по която е 
предложено решението 
за избора на изпълнител, 
е значително по-ниска и 
от предишния път, когато 
чухме апелите, посочи 
Павлова. Изграждането 
на аМ „Хемус“, вярвам, 
че е приоритет не само 
на нашето правителство, 
а и на всички, които 
доскоро твърдяха, че е 
приоритет и максимално 
бързо трябва да започне 
да се строи. Затова обя-
вихме търга, осигурихме 
финансиране и имаме во-
лята и желанието строи-
телството на магистрала-
та да започне незабавно, 
заяви министърът. Тя по-
сочи, че всички фирми, 
участвали в процедурата, 
имат възможност да об-
жалват, ако не са съглас-
ни с решението. Срокът 
за обжалване е до 20 яну-
ари, след което компе-
тентните органи могат да 
се произнесат. 

Още за инфраструк-
тур а т а  ч етете  н а  
стр.17

ОТ СЕДМИцаТа

В средствата са включени авансови плащания 
и изготвянето на технически проект

Със средства по опе-
ративнат а  програма 
„Региони в растеж“ ще 
бъдат ремонтирани 30 
държавни професионал-
ни гимназии в София 
и страната, информи-
рат от Министерство-
то на образованието и 
науката. Парите за тях 
се предоставят на МОН 
безвъзмездно по силата 
на сключен договор с 

управляващия орган на 
оперативната програма.

За ремонтите са пред-
видени 13 млн. лв., като 
държавата ще съфинан-
сира около 2 млн. лв. от 
средствата по договора.

В рамките на 30 месе-
ца в училищните сгради 
ще бъде подобрена енер-
гийната ефективност, ще 
се подменят отоплител-
ни, ВиК и електроин-

сталации и ще се ре-
монтират спортни пло-
щадки в дворовете. Във 
всички сгради ще бъдат 
създадени и условия за 
достъп на хора с увреж-
дания. Сред гимназиите, 
които ще бъдат ренови-
рани в София, са ПГ по 
транспорт и енергети-
ка „Хенри Форд“, Гим-
назия по строителство, 
архитектура и геодезия 
„Христо Ботев“, ПГ по 
електроника „Джон ата-
насов“, Националната 
финансово-стопанска 
гимназия, Националната 
търговско-банкова гим-
назия, Технологичното 
училище „Електронни 
системи“ към ТУ в Со-
фия. Предвидено е обно-
вяване и модернизация 
на регионалната образо-
вателна инфраструкту-
ра в областите Бургас, 
Сливен, Стара Загора, 
Хасково и Ямбол. 

Правителството осигури 23 млн. лв. 
за АМ „Хемус“

Ремонтират 30 държавни професионални 
гимназии в София и страната

Проектът за ремонтни дейности предвижда и 
доставка на модерно оборудване в реновираните 
училища

Лотове 16, 17 и 18 от 
пътната схема на Опе-
ративна програма „Ре-
гиони в растеж“ бяха 
спрени временно зара-
ди обжалване. Проекти-
те са на обща стойност 
35 087 404 лв. без ДДС, 
а срокът за обновява-
нето им е 15 месеца. 
Лот 16 е за основния 
ремонт на второкласния 
път 35 Ловеч-Троян-
Кърнаре с обща дъл-
жина 8,712 км и стой-
ност от почти 13,7 млн. 
лв. без ДДС. Трасето 

преминава през регу-
лацията на Ловеч от км 
38+250 до км 44+854. 
Вторият спрян пътен 
лот по ОПРР е за ре-
хабилитация на трето-
класното шосе 306 Чер-
вен бряг-Чомаковци с 
обща дължина 9,492 км 
в област Плевен за 7,8 
млн. лв. без ДДС. Учас-
тъкът се намира между 
две отсечки, обновени 
по ОПРР през 2013 г. 
Третата отсечка, за коя-
то е спряна процедура-
та заради обжалване, е 

Лот 18 и е за основния 
ремонт на третоклас-
ния път Дъбова махала-
Монтана. Тя е с обща 
дължина 29.846 км.  
Стойността на лота е 
почти 13,7 млн. лв. без 
ДДС. В участъка има 5 
съществуващи големи 
съоръжения. Припом-
няме, че жалба отново 
спря и процедурата за 
изграждане на тол сис-
темата. По изчисления 
на аПИ от това държа-
вата губи 600-700 млн. 
лв. на година.

Обжалване спря търга за 3 пътни лота по ОПРР 
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 Един от приорите-
тите за администраци-
ята на Варна е дома-
кинството на града като 
европейска младежка 
столица, стана ясно от 
заложения бюджет на 
общината за тази годи-
на. Вторият приоритет 
ще бъде запазване на да-
нъчната тежест за вар-
ненци. Не се предвижда 
увеличение на размера 

на данъците и таксите 
съгласно ангажименти-
те, поети от кмета Иван 
Портних. 

Третият приоритет е 
ускоряване темповете 
на развитие на морската 
столица чрез реализация 
на европейски проекти. 
Общата им стойност е 
над 142 млн. лв., а ин-
вестициите в капитало-
вата програма възлизат 

на 168 млн. лв., сочат 
цифрите в Бюджет 2017. 

Заложените приходи 
за годината възлизат на 
260 700 000 лв., в т. ч. 
приходи от делегирана 
от държавата дейност за 
107 474 969 лв. и местни 
приходи 153 225 031 лв. 

„Това означава, че с 
местни приходи община 
Варна решава голяма 
част от своя бюджет. Па-

Община Пловдив ще 
разполага през 2017 г. с 
бюджет от 276 660 0000 
лв., който е с над 20 
млн. лв. повече от 2016 
г. ,  стана ясно преди 
публичното обсъждане 
на финансовата рамка 
за тази година. „Естест-
вено, че искаме да има-
ме много повече пари, 
но няма как бюджетът 
да е по-голям, след като 
не вдигаме местните 
данъци и такси. Зато-
ва за мен бюджет 2017 
е добър и е гаранция, 
че годината ще е без-
проблемна за община 
Пловдив“, коментира 
кметът  Иван  Тотев . 

Финансовата рамка ще 
бъде гласувана на сесия 
на 26 януари. Дотогава 
могат да бъдат вклю-
чени разумни предло-
жения на граждани, за 
които има заделен фи-
нансов резерв от 2 млн. 
лв. Капиталовата про-
грама на общината въз-
лиза на 55 млн. лв., като 
18 млн. лв. от тях са 
за ремонтите на основ-
ни пътни артерии като 
булевардите „Коматев-
ско шосе“,  „Руски“, 
„Шести септември“ и 
изграждане на новия 
бул. „Северен“. Три ми-
лиона лева са заделени 
за отчуждаване на част-

ни имоти, попадащи в 
разширението на бул. 
„Васил априлов“, „Ос-
вобождение“ и изграж-
дане на подлеза под жп 
линията Пловдив-Со-
фия „Модър-царевец“, 
който ще свързва райо-
ните „Южен“ със „За-
паден“.

По 2 млн. лв. ще бъ-
дат пренасочени към 
Голямата базилика, за 

ремонт на тротоарни 
настилки, както и за 
улица „Остромила“ в 
едноименния квартал.

За старта на обновя-
ването на площад „цен-
трален“ са предвидени 
3 млн. лв., а по 1 млн. 
лв. ще бъдат вложени 
в реконструкцията на 
Градската художествена 
галерия на „Гладстон“ 
32 и на бившето кино 
„Космос“ на същата 
улица. Рекордни в бю-
джета за тази година са 
средствата за културна 
инфраструктура - най-
много пари са предви-
дени за античния теа-
тър, Етнографския му-
зей, Природонаучния 
музей, Одеона, Форума 
и Ядрото в артквартал 
„Капана“. С 50 000 лв. 
ще се проектира разши-
рение на сега същест-
вуващата веломрежа, а 
за 170 000 лв. ще бъде 
закупена мобилна сцена 
за нуждите на домакин-
ството на Пловдив като 
Европейска столица на 
културата през 2019 г.

ТЕМаТа

Приоритет за Варна е домакинството на града     като Европейска младежка столица

С 3 млн. лв. стартира преустройството на централния 
площад, ремонтират и знаковото кино „Космос“

За какво общинските администрации ще харчат парите   на данъкоплатците тази година

ПЛОВДИВ
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рите за 2017 г. осигуря-
ват развитие на Варна, 
като в сравнение с 2016 
г. средствата са пове-
че със 17 млн. лв. Ос-
вен това в бюджета за 
миналата година имаше 
заложени средства от 
5 млн. лв. кредит, а в 
този бюджет няма таки-
ва. Можем да кажем, че 
това прави бюджета за 
тази година по-голям с 

22 млн. лв.“, коментират 
от финансовия отдел на 
община Варна.

Н а й - м н о го  о б щ и -
на Варна ще харчи за 
образование - 38.2% от 
разходите. Заделените 
пари са 100 млн. лв., с 
8.5 млн. лв. повече от 
2016-а. Тук са включени 
и разходите, свързани с 
титлата „Варна - Евро-
пейска младежка столи-

ца 2017“.
Капиталовата програ-

ма в образователните 
институции е 2.6 млн. 
ллв. и предвижда из-
граждане на три нови 
детски градини, рекон-
струкция на забавачки 
и  училища,  както  и 
проектиране и основен 
ремонт на Младежки 
център за Европейската 
младежка столица.

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 

Приоритет за Варна е домакинството на града     като Европейска младежка столица

За какво общинските администрации ще харчат парите   на данъкоплатците тази година

РУСЕ

Проектобюджетът на 
община Стара Загора за 
2017 г. възлиза на 98.6 
млн. лв., като за местни 
дейности са предвидени 
близо 45 млн. лв., а оста-
налите над 53 млн. лв. са 
за делегирани държавни 
дейности. Това съобщи 
по време на публичното 
обсъждане главният фи-
нансист цанка Ганева. 
Ремонти на междублоко-
ви пространства, сгради 
и улици са приоритет-
ни в инвестиционната 
програма на общината. 
5 млн. лв. са предвиде-
ните капиталови разхо-
ди в проектобюджета, 
които ще бъдат насоче-
ни основно за ремон-
ти на 31 междублокови 
пространства, сгради и 
улици в областния град. 
Със собствени средства 
тази година ще бъде за-
вършена започнатата ре-
конструкция на залата 
за борба, която ще бъде 
преустроена в зала за ху-
дожествена гимнастика. 
Ще бъдат ремонтирани 
и двете автогари - за-
пад и изток. Основните 

обекти за реконструк-
ция и изграждане, чие-
то проектиране ще бъде 
завършено със средства 
от бюджета, са цДГ  
№ 2 „Зорница“ и залата 
в Синдикалния дом. В 
програмата са включени 
още преустройството на 
дарената от Мария Же-
кова сграда в културен 
център за даровити деца, 
продължението на ул. 
„Христо Ботев“ в гра-
да и изработването на 
ПУП за част от кв. „Же-
лезник“.

През тази година са 
предвидени основни 
ремонти на детски гра-
дини, училища и физ-
културни салони, на 
закритата лекоатлети-
ческа писта, както и на 
няколко кметства и чи-

талища по селата. Ще 
бъдат изградени систе-
ми за видеонаблюдение, 
детски площадки, нов 
гробищен парк в с. Бого-
милово, поливни систе-
ми и облагородяване на 
парк „Бранителите“ на 
Стара Загора. Заложено 
е и създаването на ОУП 
и ПУП за кв. „Бедечка“. 
За благоустрояване на 
градската среда, за вто-
рата фаза на транспорт-
ния проект, за изгражда-
нето на нови социални 
жилища и въвеждането 
на мерки за енергийна 
ефективност на редица 
сгради ще бъдат насоче-
ни над 52 млн. лв., които 
общината ще получи по 
Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014-
2020“. 

Стратегическият план 
за развитие на община 
Русе през 2017-а трябва 
да се реализира с бю-
джет в размер на близо 
108 млн. лв. Сред прио-
ритетите е изпълнението 
на значими инфраструк-
турни, както и такива 
в по-малките населени 
места, привличане на 
средства по европейски 
програми и изпълнение 
на социалните ангажи-
менти в сферите на под-
помагането, образовани-
ето, здравеопазването, 
спорта и културата, ста-
ва ясно от предложения 
за публично обсъждане 
проектобюджет на об-
щината. Сред задачите 
на местната власт е и 
привличане в района на 
стратегически инвести-
тори в екологично чисти 
и високотехнологични 
сектори, активно участие 
в Националната програ-
ма за енергийна ефек-
тивност на жилищните 
сгради и подобряване на 
транспортната инфра-
структура. От заложе-
ните 107 901 690 лв. ще 
се заделят средства за 
модернизиране система-
та за улично осветление, 
за ремонт и изграждане 
на детски и спортни пло-
щадки, спортни игрища, 

улици и общински пъ-
тища, благоустрояване и 
озеленяване на междуб-
локовите пространства и 
други.

Изграждането и благо-
устрояването на подзем-
ните паркинги и Летище 
Русе са сред основните 
приоритети на общината. 
Единственото общинско 
летище у нас - Летище 
Русе, получи лиценз за 
летателна площадка за 
малки самолети в края 
на 2016-а. амбицията 
на общината е то да се 
използва целогодишно 
и да носи дивиденти. За 
разлика от други малки 
летища у нас, пистата 
в крайдунавския град е 
с бетоново покритие и 
на нея може да се каца 
целогодишно. Местната 
власт очаква да има ин-
терес от логистични ком-
пании за карго превози 
към летището. Русе има 
добре развит логистичен 
център. Освен това аеро-
портът дава възможност 
за комбиниране на желе-
зопътен, сухопътен, во-
ден и въздушен превоз.

Сред знаковите обек-
ти, по които ще се рабо-
ти през 2017-а, е и Пан-
теонът на възрожденци-
те. Вече е изготвен нов 
инвестиционен проект, 

който предстои да бъде 
одобрен. Той предвижда 
цялостна подмяна на об-
лицовката, както и всич-
ки участъци на покрива, 
също така обхваща ре-
монт и на Художестве-
ната галерия, която не 
е реновирана от близо 
30 години. Проектното 
предложение е на стой-
ност близо 6 млн. лв.

Инфраструктура и междублокови пространства – 
акцент в програмата на Стара Загора

Подобряват уличната мрежа и развиват 
дейността на летището

За финансовата дисциплина и проекти на 
общините на стр. 6 и стр. 18
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Разгорваря  
Ирина ГЕНОВА

- Г-н Лапчев, какво бе за-
ложено в проектобюджета за 
2017 г. и кои са най-важните 
обекти, които трябва да се 
реализират? 

-  В проектобюджета на 
2017 г. са включени серията от 
обекти, които заложихме пре-
ди две години. 

Един от най-важните е да 
доразвием зелената система, 
да завършим парковете, които 
са в царево, Лозенец, ахтопол 
и Синеморец, да завършим 
велоалеите там, където сме ги 
стартирали. 

Като най-важен обект за 
2017 г. ще бъде центърът на 
град царево. Дългоочакваното 
финансиране на проекта за 
реконструкция на площада в 
града стана реалност по Ко-
леда. Средствата, отпуснати 
от държавата, за да стартира 
ремонтът на градския площад, 
са в размер на 1 000 000 лв. 

Предвид туристическата ни 
насоченост, градът от десети-
летия заслужава да се сдобие с 
ювелирен изящен център, кой-
то да носи характера и духа на 
южните морета. центърът ще 
претърпи цялостна промяна, с 
която ще се подобри и обликът 
на града. 

С реализирането на проекта 
за ново площадно простран-
ство ще се завършат останали-
те изпълнявани и вече фина-
лизирани проекти за цялостна 
организация на зелената сис-
тема и паркови пространства в 
град царево, превръщайки ги 
в една архитектурна система.

Много важни са зелените 
площи, които помагат да се 
обедини хармонично природа 
с градска среда. Това, разбира 
се, е продиктувано от това как 
икономически да бъде обосно-
вано това градоустройство. 
Това носи и повече бонуси на 
живеещите тук. Развива града 
и като туристическа дести-
нация и дава възможности на 
хората да искат да идват тук.

- Какви са Вашите прио-
ритети за 2017 г.?

- Приоритетите ни са свър-
зани с това да изпълняваме 
стриктно нашите социални по-

литики, както и тези, свързани 
с подобряване на инфраструк-
турата. Основен приоритет 
е да следваме нашата цел да 
работим така, че да правим 
живота на хората по-лесен.

Принципно, когато правим 
бюджета на общината, не по-
сочваме кои са обектите или 
събитията, които искаме да 
реализираме. Събирам колеги-
те и определяме политиките, 
които развиваме, тъй като аз 
съм политик и трябва да се оп-
ределят посоките, по които ще 
се развиваме. След като ги оп-
ределим, върху тях се наслагва 
реализацията на конкретни 
обекти и събития и чак след 
това можем да кажем, че ще 
направим това и това.

Бюджетът на община царе-
во през последните години не 
се изготвя година за година. 
Имаме една рамка, която пред-
ставлява един труд, програма 
за управление на общината 
2014-2020. 

В нея сме посочили стъпка 
по стъпка какво трябва да се 
случи в общината и кои са 
най-належащите неща, за да 

може общината да извърви ця-
лата стълбица - да променим 
облика, хората да живеят по 
един нормален начин, каква 
трябва да бъде социалната ни 
насоченост, доколко и на кои 
хора да помогнем и т.н. 

Това ни отне година и поло-
вина, за да го напишем, като 
за целта обследвахме всяка 
една тема в общината. Когато 
изготвяме финансовата рамка 
на общината за конкретната 
година, всъщност следваме 
следващото парче от пъзела. 
Когато правим капиталовата 
програма, казваме: политиките 
ни по отношение на туризма, 
който е първият ни приоритет, 
трябва да са в посока опреде-
лен процент зелени площи, 
подходи и т.н. и това не се 
отнася само до град царево, 
а до всички населени места 
на общината, които определят 
цялостния й облик. 

Така че това не са случайни 
проекти или обекти, а те са 
част от един голям замисъл, 
по който работим година след 
година и резултатите започват 
да се виждат.

- По реализацията на кои 
европейски проекти работи 
в момента община Царево и 
какви се подготвят?

- Община царево може да 
кандидатства по три основни 
посоки по отношение на ев-
ропейски проекти. Първата е 
по мерките за развитие на сел-
ските райони (ПРСР), където 
вече имаме подадени четири 
проекта. Ремонтите на пътя за 

с. Бродилово и на читалището 
в царево също има шанс да 
получат финансиране, както и 
изграждането на водопроводи-
те в селата Варвара и Велика. 

Предстои реновиране и на 
училище „Никола Вапцаров“ 
в царево. В този проект се 
включва топлоизолация, т.е. 
саниране, смяна на котлите на 
пелети, ще подобрим и физ-
културния салон. Там се про-
веждат както всички учебни 
часове по физическо, така и 
различни събития. Надявам се 
ремонтът да се случи в рамки-
те на тази година.

По Програмата за трансгра-
нично сътрудничество сме 
кандидатствали за продълже-
ние на Южния парк, а тепърва 
предстои да се работи и по 
още проекти. 

По програмата за развитие 
на селските райони предстои 
да кандидатстваме за пътя Ло-
зенец-Фазаново. Големите во-
дни инфраструктурни обекти, 
каквито са водните цикли на 
царево, ахтопол и Лозенец, 
вече са на фаза ПИП.

- Как изпълнените про-
екти се отразиха на община 
Царево? Безспорно за това 
лято най-важен бе задържа-
телният резервоар в Лозе-
нец.

- Изпълнението на проекти-
те реши проблеми, нерешени 
с години. Осъществяването на 
тези проекти подобри облика 
на градовете и селата и напра-
ви живота на хората по-лесен. 

През март 2016 г. МОСВ 

чрез ПУДООС отпусна на об-
щина царево 746 000 лв. за 
изграждането на задържателен 
резервоар в Лозенец. След 
пускането му през юли м.г. 
резултатите от проверката на 
РЗИ - Бургас показаха, че во-
дата е чиста и няма отклоне-
ния от допустимите норми. 
Така че от миналото лято ту-
ристите в Лозенец се радват на 
съвсем чисто море.

- Кога ще стартира про-
ектът за реконструкция и 
модернизация на рибарско 
пристанище „Мичурин“ в 
Царево?

- Ние сме готови с проекта, 
но програма „Морско дело 
и рибарство“ продължава да 
е затворена, което означава, 
че в момента няма програма, 
по която да бъдат написани 
апликационните форми, което, 
естествено, блокира и канди-
датстването.

- Направен бе манежът на 
конната база в Кондолово, 
предназначена за провежда-
не на хипотерапия и лечебна 
езда. Има ли интерес към 
това съоръжение и използва 
ли се то?

- От последния ми разго-
вор с Юрий ангелов - човека, 
който направи този манеж и 
инициатор на идеята, имам 
информация, че доста хора, 
които имат здравословни про-
блеми, са го потърсили, което 
означава, че съоръжението е 
ефективно и намира приложе-
ние.

- Отчетохте силен турис-
тически сезон през 2016 г. 
Какви са прогнозите за лято 
2017?

- Надявам се лято 2017 да 
бъде също така добро, както 
беше и изтеклото лято.

Градът се развива като ту-
ристическа дестинация и дава 
все по-добри възможности на 
хората, които искат да идват 
да почиват тук. 

За да затвърдим позициите 
си и да продължи да се случва 
това, трябва да има поредица 
от събития в града. За да сме 
атрактивни, правим най-го-
лемия рибен фестивал у нас, 
„Хоро край морето“, „Огън и 
море“. Фестивалите се реду-
ват. Внимателно определяме 
кога ще се провеждат те в рам-
ките на сезона, за да има най-
голям интерес и публика. Пла-
нираме кога да ги изтеглим в 
летните месеци и да удължим 
максимално туристическия се-
зон. Това е част от цялостната 
ни концепция за развитие на 
общината. За нейната реали-
зация са заложени средства 
в бюджета. Стараем се да ра-
ботим с дългосрочна визия за 
развие в годините напред. 

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Започваме мащабна реконструкция на градския център
Георги Лапчев, кмет на община Царево:

Георги Лапчев е ро-
ден на 28 декември 1975 
г. в град Царево. Има 
магистърска степен по 
специалността „Гор-
ско стопанство“ от 
Лесотехническия уни-
верситет - София.

В периода от 2001 до 
2002 г. е старши лес-
ничей в Държавно гор-
ско стопанство - село 
Кости. От 2002-ра до 
2010-а е заместник-ди-
ректор на лесничей-
ството, а през 2010 г. 
е назначен на длъж-
ността директор на 
Държавно горско сто-
панство - Царево.

На местните избо-
ри 2011-а е избран за 
първи път за кмет на 
община Царево, като 
печели на първи тур с 
56.18%.

На местния вот през 
октомври 2015 г. пече-
ли за втори път дове-
рието на избиратели-
те. Семеен, с две деца.

МОСВ чрез ПУДООС отпусна на община Царево 746 000 лв. за 
изграждането на задържателен резервоар в Лозенец. След пуска-
нето му в експлоатация проверките на РЗИ - Бургас показаха, че 
водата е чиста и няма отклонения от допустимите норми.

Принципно, когато правим бюджета на общината, не 
посочваме кои са обектите или събитията, които искаме да 
реализираме. Събирам колегите и определяме политиките, 
които ще развиваме.

ИНТЕРВЮ

Ще доразвием зелената система, ще завършим парковете в Царево, Лозенец, Ахтопол и Синеморец
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МЛаДИТЕ В БРаНШа

- Защо избрахте да се реа-
лизирате в България?

- а защо не? България не 
е за всеки! България е пре-
дизвикателство - неуредици, 
ежедневни битки, компромиси, 
хора, настроения, вяра, тра-
диции, цветове, топлина, уют, 
сигурност, несигурност... аз 
съм амбициозен човек и труд-
ностите винаги са били част от 

личностното ми израстване.
България дава възможност за 

развитие, за сбъдване на мечти, 
за покоряване на върхове, но 
само за хора с качества. Липс-
ват шаблони, етикети и норми - 
може да си хипстър, хипи, шик, 
арт... Понякога е талант, поняга 
хъс, понякога упорит труд, но 
винаги е налице причината за 
успеха на успелите. България 

дава свобода да бъдеш себе си 
като личност и професиона-
лист и да откриеш комфорт-
ната си зона. Професията ни 
е сложна и е съвкупност от 
професионализъм, педагогика, 
психология и след завършване 
на обектите си, освен естети-
ческа наслада, печеля и инте-
ресни приятели, нещо, което 
не съм сигурна, че е възможно 

другаде. 
- С какви проблеми се 

сблъсквате по време на Ва-
шата работа?

- Най-сложна в интериорния 
дизайн е връзката архитект-
клиент. Работата с хора винаги 
е приключение, а работата на 
дизайнера винаги е подценена. 
Подценена е до степен, в която 
домакини с повече свободно 
време, майстори, любители на 
визуални изкуства и 3D графи-
ки да мислят, че биха могли да 
практикуват. Всъщност нашата 
професия е нещо много повече! 
Дизайнерът се грижи всичко 
в дома ви да изглежда добре, 
да е комфортно, уютно, функ-
ционално и същевременно да 
решава редица технически про-
блеми, като вентилация, клима-
тизация, осветление, и разпола-
га с техническите средства за 
реализирането на всичко това. 
Необходими са много качест-
ва, освен творчество, талант, 
добра комуникация, търпение, 
координация и организираност.

Изключително сложно е за 
разбиране обаче, че и клиенти-
те имат своите задължения, и 
тук не става въпрос за „аз това 
така си го искам“, а за оформя-
не на идеи, бюджет, срокове, 
стилове, нещо, което информа-

ционният ни век прави изклю-
чително лесно. За да работим 
и постигаме хармонично цяло 
между клиент, изкуство и нау-
ка, ние имаме нужда от посока. 
Процесът е двустранен. На 
този етап смятам, че хората все 
още се учат как да „употребя-
ват“ интериорния дизайнер и 
да му имат доверие. а довери-
ето е свобода. Нещо, което на 
моменти липсва и е проблем. 

- В каква обществена ка-
уза във Вашия град бихте се 
включили?

- София има нужда от много 
инициативи и каузи, струк-
турирани по работещ начин. 
Има нужда да е по-зелен и 
по-красив. Също по-разумен 
и позитивен. Бих искала да 
има повече лекции от типа 
„практикуване на професия 
архитект/дизайнер“ за младите, 
за кандидат-студентите. Бих се 
включила в не свързани с про-
фесията ми каузи - конкурси за 
млади таланти, фотоконкурси, 
спортни мероптиятия, зелени 
проекти... Вдъхновението има 
нужда от свеж въздух!

В момента в Колегията тече 
дискусия относно ЗУТ и това 
смятам, че също е нещо, в ко-
ето си заслужава да се вземе 
участие.

България дава възможност за развитие, сбъдване на мечти и покоряване на върхове, но само на хора с качества

ПРОЕкТИ

Арх. Калина Стаматова:

Винаги е налице причината за успеха на успелите
Калина Стаматова е ро-

дена през 1985 година. През 
2004-а завършва Природома-
тематическа гимназия „Ака-
демик Никола Обрешков“, 
Бургас, а в периода 2004-2011 
г. е студентка в Университе-
та по архитектура, строи-
телство и геодезия - София, 
където се дипломира в специ-
алност „Архитектура“. Още 
по време на следването си 
трупа професионален опит в 
различни архитектурни сту-
дия, посещава ежегодни обра-
зователни семинари във фа-
бриките за висок клас мебели 
в Милано и Виена. От май 
2010-а до момента работи 
в Interius Arredamenti ЕООД, 
където се изявява като архи-
тект - интериорен дизайнер.

АПАРТАМЕНТ ОТ 140 КВ.М, 
СИТУИРАН В ЕДИН ОТ ЛУКСОЗНИТЕ 

КОМПЛЕКСИ В СОфИЯ

Тъй като клиентите са ерудирана млада двой-
ка, с малко свободно време и много динамич-
но ежедневие, апартаментът е максимално 
семпъл и функционален. Необходими са свет-
ли и чисти пространства, с елегантни линии. 
Любовта към готвенето и на двамата създава 
кухня, достойна за професионален готвач, с 
обособено място за лежерни разговори около 
центъра на събитията. Традиционни български 
мотиви в чергите и свежестта на жълтия цвят 
създават живи и игриви картини за въображе-
нието. До острова на домашен уют - дивана, 
е предвидена трансформираща се конзолна 
маса в бар, готов да посрещне безценни прия-
тели и вълнуващи разговори на по чаша вино.



8

Преди години същест-
вуваше един монополи-
зъм, ако така мога да на-
река ролята на Института 
за паметниците на култу-
рата. Той имаше реалната 
възможност и се грижеше 
за недвижимото културно 
наследство. Разполагаше 
със структури в общините, 
имаше екипи от проектан-
ти, строители...

В момента отговор-
ността е размита. Даде се 
възможност на общините 
сами да преценяват кои 
обекти са културни памет-
ници и кои не. Част от за-
дълженията се прехвърли-
ха на Министерството на 
културата и много често 
от там издават становища, 
коренно противоположни 
на мнението на специа-
листите в Националния 
институт. Това създава 
прецеденти и обезверява 
колегите. Решения буквал-
но се взимат след един те-

лефонен разговор. Инсти-
тутът е с орязан бюджет и 
щат. В него реално работят 
двайсетина специалисти, 
които движат оператив-
ните неща. И макар да се 
знае от всички - промяна 
няма.

В момента държавата е 
абдикирала и е прехвърли-
ла всичко върху плещите 
на собствениците. а ко-
гато те нямат финансови 
възможности, е ясно какво 
става. Дори няма нормал-
но държавно и европейско 
финансиране за опазване 
на културно-историческо-
то наследство. Миналата 
година проектирах рехаби-
литацията на Кадин мост 
над река Струма. Той е в с. 
Невестино, до Кюстендил, 
и е построен през 1470 г. 
И понеже нямаше как да 
се отпуснат по нормален 
начин средства, общината 
кандидатства за финан-
сиране по Програмата за 
трансгранично сътрудни-
чество?!

Когато има сериозен 
инвеститор, който може да 
си позволи допълнителни 

харчове, обикновено не-
щата се получават. Като 
при сградата на Банката за 
развитие в столицата, къ-
дето бе запазена фасадата.

И ще дам още един при-
мер. Когато започнахме 
строителството на бизнес 
център „Перформ“ на Сол-
ни пазар в столицата на 
дълбочина 2-3 метра из-
лязоха древни гробници. 
Предписанието беше ар-
хеологията да се запази и 
експонира на място. Но 
основите трябваше да сля-
зат на 17 метра под кота 
нула. Тогава със съдей-
ствието на директора на 
Националния историче-
ски музей проф. Божидар 
Димитров се стигна до 
варианта археологията да 
се съхрани, но на друго 
място. В момента остан-
ките от тези гробници са 
експонирани до входа на 
Националния музей. Ита-
лианските инвеститори 
преглътнаха този харч, 
но така и археологията 
се запази, и се реализира 
инвестиционното им на-
мерение.

Арх. Веселин Няголов,РК на КАБ - София-град:

Отговорността е размита, 
а държавата абдикира

Има много възмож-
ности и различни приме-
ри за съжителството на 
стара и нова архитектура 
в едно градско простран-
ство. Във всички случаи 
новопостроената сграда 
трябва да е съобразе-
на с обектите, които са 
край нея, така че да не 
се „бие“ с тях. Това е 
въпрос на виждане на 
проектанта и мисля, че 
колегите се съобразяват, 
защото никоя сграда не е 
сама за себе си, тя е част 
от общата визия. Много 
е важно обаче старите 
сгради да не се занема-
ряват, да не се оставят да 
пустеят и да стават не-
използваеми. Имаме не-
малко примери за памет-
ници на културата, които 
са оставени на разруши-
телните сили на време-
то и природата. Не бива 

да се допуска подобно 
нещо. Трябва да се търси 
нова функция на старите 
сгради. Добър пример за 
това наскоро ми напра-
виха постройки на прис-
танището в Бургас, пре-
върнати в магазини. Има 
и други такива приме-
ри. В Добрич например 
старата жп гара не се 
ползва от 70-те години, 
откакто е построена но-
вата ,и не се стопанисва. 
С времето тя се руши, а 
е красива и може да има 
ново предназначение. В 
края на 2016 г. имаме до-
бра новина и светлинка в 
тунела- дадена е за сто-
панисване на областната 

управа. Вече е изготвен 
проект за реставрация 
и се надявам да бъде 
възстановена и върната 
към живот по най-подхо-
дящия начин. Сградата 
на жп гарата е красива, 
строена е в началото на 
миналия век, когато е 
пусната линията Русе-
Варна с отсечка и към 
Добрич. Тогава на някол-
ко спирки в различните 
населени места са по-
строени гари по типови 
проекти, но стойностни. 
Гарата в Добрич напри-
мер е напълно идентич-
на с тази в Габрово. На-
дявам се да бъде спасена 
и да има нови функции.

Арх. Анна Василева, РК на КАБ - Добрич:

Шанс за спасение е паметниците 
да имат нова функция

Трудно ли се осъществява    симбиозата между исторически и модерни сгради?

Така изглеждат сградите на старата изоставена гара и 
новопостроената в Добрич
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Трудно ли се осъществява    симбиозата между исторически и модерни сгради?

При културно-исто-
рическите обекти всич-
ко е много индивиду-

ално. Зависи сградата 
от коя епоха е, в какъв 
стил е направена, и не 
на последно място, ка-
къв е вкусът на коле-
гата, който ще прави 
новите неща в нея. Те-
мата е много фина, но 
не би трябвало да се 
редуват стара-нова-ста-
ра сграда, защото ще 
бъдат в конфликт. Тряб-
ва да има поне един 
елемент, който да ги 
обединява - или висо-
чина, или материалът, 

от който са изградени, 
или някакъв друг еле-
мент, който да подсказ-
ва, че има ансамбъл. 
По някакъв начин зда-
нията трябва да си ко-
респондират.

Но в същото време 
не е добре например 
да се надстроява със 
стъкло. То вече не е мо-
дерно. Не би трябвало 
да се прави и реплика 
на старото, а да се запа-
зи духът и най-вече да 
има ансамбъл.

Готов е сборникът „Модели за 
опазване, обновяване и оздравяване 
на исторически квартали при съвре-
менното устойчиво развитие на Со-
фия“. Изданието е резултат от изслед-
вания, реализирани с финансовата 
подкрепа на Програма Европа 2016 
към Столична община, направени на 
територията на район „Възраждане“, 
кв. 142. Зоната на изследване е избра-
на чрез обсъждане между авторския 
колектив и партньорските организа-
ции - управлението на район „Въз-
раждане“ и Гражданска инициатива 
„Възраждане - Женски пазар“. целта 
на проекта е да се предложат условия 
за ефективно развитие на урбанис-
тичния потенциал на централните 
исторически квартали чрез възстано-
вяване на културната и пространстве-
ната стойност на градската тъкан в 
непосредствена близост с археологи-
ческите разкрития и забележителните 

централни обществени пространства 
на столицата.

Проектът предлага система за из-
следване на сгради и пространства 
с приложение, което съдържа по-
ложителни европейски практики и 
изучаване на обществените нагласи и 
очаквания.

Формулирани са предложения за 
оценка на състоянието и третирането 
на съществуващите сгради и прос-
транства с цел тяхното опазване, 
обновяване, преустройство и оздравя-
ване. Реализирана е съвместна работа 
с обитателите и администрацията на 
района чрез обсъждане на работни 
материали, резултати и предложения. 
Създадени са условия за участие на 
локалното население в оценките и 
предпоставките за устройствени и 
професионални решения. Формулира-
ните модели са основа и предпоставка 
за политика за опазване, обновяване и 
оздравяване на исторически квартали.

Дейностите са реализирани с ак-
тивното участие на граждани и мест-
ната власт, като са използвани резул-
татите от социологическото изслед-
ване „Проучване на общественото 
мнение за опазване и обновяване на 
исторически централен софийски 
квартал“. То е осъществено в обхвата 
на булевардите „Мария Луиза“, „То-
дор александров“, „Опълченска“ и 
„Сливница“. Включени са и резултати 
от изследването „Изучаване на френ-
ския и европейския опит в областта 
на опазването, обновяването и соци-
ализацията на исторически градски 
квартали“. 

Съставител и редактор на сборника 
е доц. д-р арх. Свободна Вранчева, 
ръководител на авторския колектив. 
Компютърната обработка е поверена 
на арх. атанас Ковачев и д-р Добри 
Бояджиев.

Винаги и навсякъ-
де може да има съжи-
телство между стари 
културно-исторически 

обекти и съвременни 
модерни сгради. Про-
блемът е в начина, по 
който се реставрират 
паметниците, и в това, 
че новите сгради трябва 
да бъдат подчинени на 
старите, за да може да 
бъде запазено наслед-
ството. И смятам, че в 
случая егото на архите-
ктите трябва леко да се 
снизи, за да съхраним 
богатството, което сме 
наследили. В София, по 
бул. „Христо Ботев“ и 

на още няколко места 
има сгради, които не са 
лоши примери, но все 
още те са малко.

Когато се прави рес-
таврация, трябва да се 
съобразяваме с исто-
рията на самата сгра-
да. ако тя е паметник, 
значи цялата има зна-
чение, ако е в среда на 
паметници, трябва да се 
обновяват и останалите 
паметници. Най-важно-
то е каква е историята 
на обекта.

Арх. Мария Искрова-Попиванова, РК на КАБ - София-град:

Арх. Мария Байкова, дружество „Архитектурно 
наследство“:

Нужно е да има поне един 
елемент, който да ги обединява

Сборник предлага модели за обновяване на 
исторически квартали в съвременна София

Сегашните обекти трябва да 
бъдат подчинени на старите

ПОЛЕЗНО
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Лично аз смятам, че 
практиката за обществе-
ни поръчки, давани на 
инженеринг, трябва да 
бъде премахната. Когато 
се вземе такава поръч-
ка и когато критерият е 
най-ниска цена, строи-
телят започва да оказва 
натиск върху проектан-
тите. Те, от своя страна, 
пък вземат решения не 

само на база технически 
аргументи, а и на иконо-
мически такива, които са 
продиктувани от строи-
теля. а това в повечето 
случаи води не само до 
по-ниско качество, а е и 
много рисково. Забеляз-
вам, че напоследък тази 
тенденция се засилва все 
повече и повече, дори 
и с колегите сме комен-

тирали въпроса и те из-
разяват същото мнение. 
Иначе има стандарти и 
изисквания за влаганите 
материали, но те се спаз-
ват само на хартия. При 
всички случаи, когато 
проектантът е зависим 
от строителя, това не е 
добра постановка. За-
щото нали който плаща, 
той определя условията.

Не е добре проектантът да 
бъде зависим от строителя

Инж. Мартин Костов, РК на КИИП - София-град:

Има определени изис-
квания за материалите, 
които се влагат в обекти-
те, и мисля, че в повече-
то случаи те се спазват. 
Поне по част „Конструк-
ции“ в строителството 
има контрол. Разбира се, 
че има случаи, когато се 
правят икономии, и обик-
новено компромисът е с 

материалите. Избират се 
по-евтини продукти, кои-
то като цяло са и по-нека-
чествени. Но смятам, че 
дори и да няма специални 
изисквания, е редно да се 
спазват поне някакви ми-
нимални норми. По прин-
цип у нас има нормативна 
уредба за влагане на стро-
ителните продукти, която 

определя условията, пра-
вилата и изискванията, 
които са съгласувани с ев-
ропейските стандарти. Но 
е добре, когато се правят 
промени или пък се въ-
веждат нови моменти, да 
се организират и някакви 
курсове или обучения за 
инженерите, за да са на-
ясно с новостите.

От моята практика и 
като проектант, и в над-
зора мога да кажа, че 
залагането на най-ниски 
цени не води до 100-про-
центова ефективност. 
Просто няма как. Но 
също така само по себе 
си залагането на високи 
цени не значи, че това 
ще гарантира качество 
и постигане на исканите 
показатели.

Възложителите  по 
ЗОП, които обикнове-
но са общини, залагат в 
конкурсите референтни 
цени. Ролята на проек-

танта е да се съобрази с 
тях и като спазва регла-
мента за съответствие, 
да избере най-подходя-
щите строителни проду-
кти. Затова и аз, и хората 
от фирмата ми се стре-
мим да следим новости-
те в бранша. Минали 
сме курсове за оценка на 
съответствието на стро-
ителните продукти. Смя-
таме, че е важно!

При нас това е фир-
мена политика. Когато 
цената не отговаря на 
исканата от инвестито-
рите, търсим решение, а 

не компромис.
Не мога да отговарям 

за колегите, в края на 
краищата всеки носи 
своята отговорност. Ина-
че на всяко събрание на 
Регионалната колегия 
повтаряме колко е важно 
стриктно да се следят 
стандартите. 

Затова смятам, че е 
добре да има специфич-
ни изисквания към мате-
риалите, влагани в стро-
ежите по ЗОП. То би 
имало дисциплиниращ 
ефект и би повишило 
качеството.

Редно е да се спазват поне минималните норми

Това би имало дисциплиниращ ефект

Инж. Георги Евтимов, РК на КИИП - София-град:

Инж. Ремзи Тахир, РК на КИИП - Кърджали:

Нужни ли са специални изисквания за качеството 
на материалите, влагани в строежите по ЗОП?

бааик организира практически курс на тема:

ДЕКЛАРАЦИИ И ДОКУМЕНТИ, ИЗИСКВАНИ ПРИ 
ВЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ В СТРОЕЖИТЕ

27 Януари /петЪк/, 2017 г.
соФиЯ, ХотеЛ "ЛаЙт", уЛ. "ВесЛеЦ" 37

ЛЕКТОри:
ИНЖ. КРИСТИНА ЦАЛОВА И ИНЖ. ТАТЯНА ЧЕРВЕНКОВА,

ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ“ В МРРБ

В таксата за участие влизат работни материали, кафе-паузи, работен обяд и 
Сертификат с логото на БААИК.

Краен срок за потвърждение: 23 януари, 2017 г.

ТаКСи За уЧаСТиЕ:
За ЧЛЕнОВЕ на БааиК 120 лв. /с включено ДДС/
За ЧЛЕнОВЕ на КаБ, КииП и КСБ 156 лв. /с включено ДДС/
За Други 180 лв. /с включено ДДС/

ПРОгРАМА
ЧАС ЛЕКЦИЯ

09:30-10:15 Нормативна уредба за влагане на строителни продукти в строежите на Република България 
- нови моменти.
Основни термини: Основни изисквания към строежите, съществени характеристики на стро-
ителните продукти, експлоатационни показатели, строителни продукти.

10:15-11:15 Пускане/предоставяне на пазара на строителни продукти - хармонизиран ред съгласно 
Регламент 305/2011 и взаимно признаване съгласно Регламент (ЕО) 764/2008. Хармони-
зирани технически спецификации: Хармонизирани стандарти и Европейски документи за 
оценяване. 

11:15-11:30 Кафе пауза

11:30-12:30 Оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните 
продукти. Основни системи за оценяване. Опростени процедури. 
Оценяване на строителни продукти, за които няма издадени хармонизирани технически 
спецификации.

12:30-13:30 Обедна почивка (работен обяд)

13:30-14:30 Декларация и документи, изисквани за влагане на строителните продукти в строежите.
Примери на декларация за експлоатационните показатели и за декларация за характеристи-
ките на строителните продукти.
Изисквания към строителните продукти, които следва да се включат в процедурите за избор 
на изпълнител по ЗОП.

14:30-15:00 Български национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите -За-
повед № РД-02-14-1329 от 3 декември 2015 г. на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството - предстоящи промени.
Звено за контакт относно продукти в строителството.

15:00-15:30 Икономически оператори и техните задължения съгласно Регламент (ЕС) 305/2011 и наци-
оналното законодателство. Надзор на пазара.

15:30-16:00 Декларация за експлоатационни показатели и СЕ маркировка за прозорци, външни врати, 
стъклопакети и фасади.

16:00-16:15 Кафе пауза

16:15-16:45 Декларация за експлоатационни показатели и СЕ маркировка за топлоизолационни проду-
кти.
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52,4 млн. лв. от Опера-
тивна програма „Околна 
среда 2014-2020“ ще по-
стъпят във Фонда на фон-
довете и ще се използват 
за предоставяне на банко-
ви гаранции по проекти в 
сектор „Отпадъци“. Това 
предвижда финансовото 
споразумение, което беше 
подписано от министъра 
на околната среда и во-
дите в оставка Ивелина 
Василева и изпълнител-
ните директори на „Фонд 
мениджър на финансови 
инструменти в България“ 
(ФМФИБ) Валери Бел-
чев и Илия Караниколов. 
„Споразумението е много 
важно за сектор „Отпа-
дъци“, за да постигнем 
националните политики. 
Предстои привличане на 
частен капитал. Надяваме 
се тези 52,4 млн. лв. да 
бъдат умножени по пет“, 

каза министър Василева. 
До три месеца ще стар-
тират пазарните консул-
тации на параметрите на 
финансовия инструмент. 
След успешна тръжна 
процедура за избор на фи-
нансови посредници се 
очаква до края на годината 
да бъдат подписани и пър-
вите договори с крайните 
получатели, съобщи Илия 
Караниколов. Със сред-
ствата ще се гарантират 
кредити на бенефициенти 
за изграждане на центрове 
за повторна употреба и 
купуване на техника и съ-
оръжения за тях, както и 
за други пазарно устойчи-
ви проекти. Бенефициенти 
могат да бъдат общини, 
частни фирми, държавни 
предприятия и сдружения 
с нестопанска цел.

Прилагането на финан-
сови инструменти, чрез 

които се осигуряват до-
пълнителни средства за 
бенефициентите, е един от 
новите моменти в Опера-
тивна програма „Околна 
среда 2014-2020“ и цели 
да компенсира недостига 
на публични финансови 
ресурси за инвестиции. 
Основен резултат от при-
лагането на финансовия 
инструмент се очаква да 
бъде намаляване на ко-
личеството депонирани 
битови отпадъци чрез оси-
гуряване на допълните-
лен капацитет за повтор-
на употреба и улесняване 
достъпа на населението 
до центровете за повторна 
употреба.

Планира се на ниво 
ФМФИБ или на ниво фи-
нансови посредници да се 
постигне ефектът на лоста 
и да се привлече частен 
капитал. Очакванията са 

да се постигне съотноше-
ние на средствата от про-
грамата към привлечения 
капитал приблизително 
1:5. Това означава, че на 
разположение на крайните 
получатели ще има над 
250 млн. лв.

Предвижда се през 
2018 г. да бъде подписано 
и второ финансово спо-
разумение с „Фонд ме-
ниджър на финансовите 
инструменти в България“. 
По силата му във фонда 
ще постъпят 10% от бю-

джета на приоритетна ос 
„Води“. С този ресурс ще 
бъдат подпомогнати ин-
вестициите във ВиК сек-
тора. Това може да бъде 
под формата на облекчени 
кредити или чрез други 
инструменти.

ЕКО

Новият зам.-кмет по 
екология в Столична об-
щина Йоана Христова, 
избрана на мястото на 
подалата оставка в края 
на миналата година Ма-
рия Бояджийска, очерта 
основните приоритети 
в работата си за 2017-а. 

Сред тях са подобряване 
на качеството на атмос-
ферния въздух, по-го-
лям диалог с бизнеса и 
гражданите и усъвър-
шенстване на работата 
на Завода за боклук на 
София. „Ще продължим 
модернизацията на град-

ския транспорт с идеята 
той да стане по-привле-
кателен за гражданите 
и те да слязат от коли-
те си, което ще подобри 
чувствително чистотата 
на въздуха“, смята Йо-
ана Христова. По думите 
й, автомобилите са сред 
основните замърсители 
с фини прахови части-
ци. Христова предвиж-
да въвеждане на ниско-
бюджетни мерки, които 
обаче са с голям ефект 
по отношение на качест-
вото на въздуха, като 
например целенасочен 
преглед на прогнозите за 
времето и метеорологич-
ните условия по отноше-
ние на засушаване, ин-
версии и мъгли. На дне-
вен ред през тази година 
е реализация на проекта 

за инсталация на „Топ-
лофикация София“, ко-
ято да ползва горивото, 
произведено от завода 

за боклук. „целта е да се 
намали използването на 
природен газ от „Топло-
фикация София“ и да бъ-

дат намалени емисиите 
на ТЕц „София“, поясни 
още новият зам.-кмет по 
екология.

Новият зам.–кмет по екология със стратегия за по–чист въздух в София

Цвета ИВАНОВА

През 2017 г. събира-
нето и извозването на 
битовите отпадъци до 
регионалното депо ще 
струва на видинчани 
4 053 000 лв., съобщи 
кметът Огнян ценков. 
Общинските съветни-
ци вече гласуваха план-
сметката на последното 
си за годината заседание. 
Увеличението в сравне-

ние с 2016 г. е 500 000 
лв.

Причината за увеличе-
нието е наемането на по-
вече техника за събиране 
и извозване на сметта, 
увеличение на таксите 
по Закона за битовите 
отпадъци и по-високата 
минимална работна за-
плата, която ще се плаща 
на заетите работници в 
звеното по чистотата. 
Към дейността за по-
чистването за първи път 

общината прибавя и сне-
гопочистването, и разхо-
дите за това. Ще бъдат 
наети и повече съдове за 
смет за града и селата.

В средата на 2017 г. 
общината ще получи две 
нови сметосъбирачни 
машини по трансграни-
чен проект със Сърбия. 
Тогава разходите за на-
ема ще бъдат намалени, 
тъй като ще се намали и 
броят на наетите маши-
ни, обясни кметът. 

Осигуриха над 50 млн. лв. за банкови гаранции 
на бенефициентите във Фонда на фондовете

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Йоана Христова и кметът фандъкова с общи усилия да 
превърнат София в истински зелен град

Нарастващият автомобилен трафик е основна причина за мръсния въздух, който дишат 
столичани

Средствата са от ОП „Околна среда“ и ще се предоставят за проекти в сектор „Отпадъци“

Видин дава повече пари за боклук
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„Етикет за качество“ на 
туристическите услуги да 
се връчва ежегодно, като 
правилата за оценяване 
да се разписват съвмест-
но с браншовите органи-
зации. Това предвижда 

Проектът за изменение и 
допълнение на Закона за 
туризма, който бе публи-
куван за обществено об-
съждане преди дни. Това 
е основният нормативен 
документ, който регламен-

тира сектора. Неговият 
работен вариант бе пред-
ставен още през месец 
януари миналата година, 
но работата по него се за-
бави поради големия брой 
проблеми, които трябваше 

да бъдат решени с него. 
Организирани бяха реди-
ца срещи с бранша, бяха 
създадени и тематични 
работни групи, които да 
обединят всички ангажи-
рани страни.

Сред новите моменти в 
закона са разработването 
на регламент за национал-
ните курорти, създаване 
на специализирано звено 
за контрол към министъра 
на туризма, допълнител-
но гарантиране правата 
на потребителите при ор-
ганизирани пътувания с 
туроператор и др. Разши-
ряват се и контролните 
функции на министъра на 
туризма, като от 2017 г. 
се предвижда да заработи 
специализирано звено за 
контрол към министер-
ството. То ще проверява 
и в случай на нарушения 
ще налага глоби и иму-
ществени санкции, както 
и принудителни админи-
стративни мерки - пре-

кратяване и понижаване 
на категорията. Ще може 
и временно да затваря ту-
ристически обекти. Всеки 
туроператор ще бъде за-
дължен да предоставя но-
мер и дата на сертификата 
за сключена застраховка 
„Отговорност на туропе-
ратора“, който ще бъде 
вписан в Националния 
туристическия регистър. 
Слага се край и на прак-
тиката за дълго забавяне 
при възникване на застра-
хователно събитие, като 
се установява тримесечен 
срок за произнасяне от 
застрахователя по възник-
нал казус и съответно за 
плащане по претенция-
та по застраховката. За 
възстановяване загуби на 
туристи се предлагат два 
варианта - да се създаде 
гаранционен фонд, където 
туроператорите да правят 
вноски или те да бъдат 
задължени при регистра-
цията си да откриват спе-

циални клиентски сметки, 
които да поемат по-късно 
евентуални щети.

По отношение на ту-
ристическите пътища в 
страната се предвижда 
те да бъдат обвързани в 
единна национална и ев-
ропейска мрежа съгласно 
международните стандар-

София влезе в Топ 30 на 
най-бързо развиващите се 
градове в света и е на пър-
во място от европейските 
столици по ръст на брут-
ния вътрешен продукт за 
последните 10 години, со-
чат данни на Столична 
община. За последните 6 
години броят на туристи-
те е нараснал с 60%, а за 
изминалата 2016-а София 
е посрещнала и настанила 
близо 2 млн. гости, като 
от тях чужденците са над 
950 хил. души. Градът, 
който расте, но не ста-
рее, преживява истински 
туристически разцвет. 
Позитивните данни идват 
както от пътникопотока 
през Терминал 1, така и от 
местата за настаняване и 
развлечение, от привлече-
ния туристически данък и 
оборотите на заведенията. 
Голям принос в развитие-
то на туристическата ин-
дустрия според експерти 
е стъпването на нискота-
рифния превозвач RyanAir 
на Летище София с 21 
полета през септември и 

октомври тази година и 
конкуренцията му с дру-
гата нискотарифна компа-
ния - WizzAir.

От неправителствената 
организация, която орга-
низира безплатни пеше-
ходни турове на англий-
ски език - Free Sofia Tour, 
из историческия център 
на столицата, отчитат 
130% ръст на разходените 
чужденци през октомври 
и ноември 2016 г. в срав-
нение със същия период 
на предходната година. 
През уикендите изпращат 
поне 5 гида на началната 
точка на туровете из Со-
фия, за да поемат потока 
от хора. 

От превозвача RyanAir 
регистрират средно около 
94% натовареност през 
септември и октомври на 
всички маршрути, които 
оперират до и от София. 
„От септември авиоком-
панията свързва София с 
ключови градове от Евро-
па с висока концентрация 
на бизнес услуги, вклю-
чително Берлин, Брюксел, 

Лондон, Мадрид и Ми-
лано, което безспорно се 
отразява на туристопотока 
в София. Според експер-
тите в отдел „туризъм“ на 
Столична община инте-
ресът към града расте ус-
тойчиво от няколко годи-
ни насам. Директорът на 
общинското предприятие 
„Туризъм“ Иво Маринов 
цитира пред медии годиш-
ната класация Маѕtеrсаrd 
Glоbаl Dеѕtіnаtіоnѕ Сіtіеѕ 
Іndеx, според която Со-
фия е в Топ 10 на градо-
вете в Европа с най-бърз 
ръст на броя посетители 
за периода 2009-2016 г. 
със средногодишен темп 
на растеж от 7%. Освен 
по-лесната достъпност на 
София от ОП „Туризъм“ 
добавят конкурентните 
цени за настаняване, ин-
вестициите на общината 
в подобряване на транс-
портната инфраструктура 
и градската среда и създа-
ването на нови туристиче-
ски атракции към причи-
ните за увеличаващия се 
поток от туристи.

На ФОКУС

Нови правила регулират туристическия бизнес

Проектът за изменение 
и допълнение на Закона 
за туризма предизвика 
отрицателни реакции от 
страна на туристическия 
бизнес. Предложенията 
за създаването на Гаран-
ционен фонд на туропе-
раторите бяха определени 
като поредните недомис-
лици на Министерството 
на туризма, подготвени 
без познаване на матери-
ята. Това е нещо, което 
е правено набързо и не 

Морските плажове ще 
бъдат групирани и класи-
фицирани в четири основ-
ни групи. Те ще се опре-
делят съобразно техните 
физико-географски даде-
ности и видовете туристи-
чески услуги, които могат 
да бъдат предоставяни в 
рамките на дейностите по 
стопанисването им. Това 
предвиждат промените в 
Закона за устройството на 
Черноморското крайбре-
жие, които бяха приети от 
Министерския съвет. На 
тази основа се обособя-
ват четири основни групи 
морски плажове:

• Група I - Морски пла-
жове, разположени в не-
посредствена близост до 

урбанизирани територии;
• Група II - Морски пла-

жове, разположени в не-
урбанизирани територии, 
в близост до туристическа 
дестинация, включително 
урбанизирани територии 
и/или къмпинги;

• Група III - Морски 
плажове, разположени в 
неурбанизирани терито-
рии, отдалечени от турис-
тическа дестинация, вкл. 
урбанизирани територии 
и/или къмпинги;

• Група IV - Морски 
плажове с ограничено 
ползване или определени 
за развиване на специален 
вид туризъм.

Въвежда се и изискване 
за размера на концеси-

онното плащане. Освен 
това цените на чадърите 
и шезлонгите ще бъдат 
обвързвани с индивиду-
алните характеристики на 
морския плаж в зависи-
мост от групата, в която 
попада. Определянето на 
минималната им цена ще 
зависи от местонахож-
дението и особеностите 
на конкретния морския 
плаж. 

За плажове, разположе-
ни до населени места под 
10 000 души, базисната 
прогнозна цена на 1 бр. 
чадър или 1 бр. шезлонг 
е 2 лв., в населени места с 
около и над 10 хил. души 
- 3 лв., а при национални-
те курорти - 4 лв.

Класифицират морските 
плажове в 4 категории

ДЕСТИНАЦИЯ

Браншът се обяви срещу част от предложенията

София в Топ 30 на най–бързо 
развиващите се градове в света 

Създаването на Гаранционен фонд провокира остри реакции сред хотелиери и ресторантьори
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ти, като редът, условията 
и стандартите на марки-
ровката ще се определят 
с наредба, издадена от 
министъра на туризма и 
министъра на младежта и 
спорта. Промените в Зако-
на за туризма предвиждат 
да се увеличат източници-
те на приходи в общините 

за целево финансиране на 
програмите им за разви-
тие на туризма. Планира 
се таксите за категориза-
ция на туристически обек-
ти и глобите да се насочат 
целево за финансиране на 
програмите за развитие на 
сектора. 

В закона се създава 

нова глава, с която се въ-
вежда регламент и се оп-
ределя начинът за обявя-
ване на дадено селищно 
образувание за национа-
лен курорт. Това ще става 
с решение на Министер-
ския съвет по предложе-
ние на министъра на ту-
ризма. 

С цел да се регламенти-
рат конкретни правила за 
изграждане, експлоатация 
и техническа безопасност 
на басейни и водни атрак-
циони в туризма в законо-
проекта се създава правно 
основание за приемане 
на две нови наредби, кои-
то да регламентират тази 
дейност. Те следва да се 
приемат от Министерския 
съвет по предложение на 
Министерството на тури-
зма, Министерството на 
регионалното развитие и 
благоустройството и Ми-
нистерството на икономи-
ката. С промените в зако-
на Регистърът на туристи-

ческите атракции ще ста-
не част от Националния 
туристически регистър. 
Уреждат се критериите за 
определяне степента на 
атрактивност на турис-
тически атракции, които 
подлежат на вписване в 
него. Въвеждат се единни 
стандарти за указателните 
табели, информацията, 
която трябва да съдър-
жат, и тяхното графично  
оформление.

Обявеният срок на об-
щественото обсъждане на 
проекта е до 30 януари 
2017 г.

Отделно от проекта на 
закона на сайта на Ми-
нистерството на туризма 
са публикувани и резул-
татите от двете тематични 
работни групи, които бяха 
създадени, за да намерят 
балансирани текстове за 
определяне на правилата 
за къмпингуване в Бъл-

гария и за предлагането 
на мерки за развитие на 
планинския туризъм. В 
техния състав бяха вклю-
чени представители на 
екологични организации, 
туристическия бранш, 
ме стнат а  власт  и  др .  
Предложените текстове 
са публикувани във вида, 
изготвен и приет от тях, 
както и заповедта за сфор-
мирането и протоколи от 
дейността им.

Нови правила регулират туристическия бизнес

е съгласувано с хора от 
бранша, заявиха от асо-
циацията на българските 
туроператори и туристи-
чески агенции. От орга-
низацията твърдят, че още 
преди няколко месеца на 
среща е било обърнато 
внимание, че клиентската 
сметка се случва абсо-
лютно без прецедент и 
тази схема трябва да бъде 
отхвърлена.

От Българската асоциа-
ция за алтернативен тури-

зъм пък смятат, че пред-
ложенията и измененията 
са анонсирани и хвърлени 
в пространството, без да 
са съгласувани със сдру-
женията в туризма. Те са 
поднесени под различ-
на форма на браншовите 
организации и няма по-
стигнат консенсус. Тези 
предложения са всъщност 
виждания на ръководство-
то на Министерството на 
туризма, смятат още от 
асоциацията.

Лилия ЦВЕТАНОВА

Първият по сетител 
на „царевец“ във Вели-
ко Търново за 2017 г. е 
японец. Крепостта беше 
единственият музеен 
обект в страната, който 
приемаше туристи на  
1 януари тази година. За  
4 часа резерватът бе раз-
гледан от 496 туристи, 
съобщиха от старопрес-
толната община.

Общият брой на посе-
тителите на обектите и 
експозициите на Регио-
налния исторически му-
зей - Велико Търново през 
изминалата година е 415 
565. Почти половината от 
тях са български туристи.

Сред чужденците най-
многобройни са европей-
ците - 93 951 души, сред 
които 18 415 румънци,  
12 370 руснаци, 12 083 
французи,  9701 бри -
танци и 6635 германци. 
Нараснал е интересът 
към музейните обек -
ти на туристи от други 
континенти - през 2016 
г. туристите от СаЩ са 
били 25 968, азиатците 
- 14 795, а австралийци-
те - 3564. През 2016 г. 
в сравнение с 2015-а се 

отчита лек спад на тури-
стите през летните ме-
сеци. Това се свързва с 
Европейското първенство 
по футбол и олимпиадата, 
което потвърждава на-
блюдаваната през годи-
ните тенденция на отлив 
на посетители по време 
на големи международни 
спортни форуми. Въпре-
ки това приходите, внесе-

ни в бюджета на Велико 
Търново от културно-ис-
торическите обекти, са 
по-добри от предходни 
години и възлизат на над  
1 500 000 лв.

Н а й - п о с е щ а ва н и я т 
обект през миналата го-
дина е архитектурно-му-
зейният резерват „царе-
вец“, който е разгледан от 
229 438 туристи.

След двумесечен ма-
щабен ремонт летището 
в Бургас отново е отво-
рено за полети. В нача-
лото на тази година пър-

ви пристигнаха пътни-
ците по линията Москва 
(Домодедово)-Бургас-
Москва с полет на „Си-
бирски авиолинии“. От 
руския авиопревозвач съ-
общиха, че след 11 яну-
ари полетите по тази ли-
ния ще се изпълняват пет 
пъти в седмицата. От 3 
януари пък нискотариф-
ната авиокомпания „Wizz 

Air“ изпълнява полети по 
редовната линия Бургас 
- Лондон (Лутън)-Бур-
гас три пъти седмично. 
Летището бе затворено в 

края на октомври минала-
та година. В рамките на 
два месеца бе извършена 
пълна рехабилитация на 
първата отсечка на 3500 
кв. м участък от пътеката 
за рулиране „H“ и първа 
фаза на проекта за реха-
билитация на пътеката за 
рулиране „а“ (алфа).

Втората фаза ще про-
дължи с довършване на 

пътеката за рулиране „а“ 
и подмяна на системата 
за управление и контрол 
на светотехниката на ле-
тището.

Предвижда се до на-
чалото на летния сезон 
ремонтните дейно сти 
да приключат. Дотогава 
трябва да бъдат реновира-
ни общо 50 000 м летале-
но поле.

Инве стицият а  е  на 
„Фрапорт Туин Стар Еур-
порт Мениджмънт“ аД, а 
общата стойност на двата 
проекта е над 12 млн. лв. 

Летище Бургас отново 
посреща пътници

СЛЕД МАЩАБЕН РЕМОНТ СТАТИСТИкА

Браншът се обяви срещу част от предложенията

Японец е първият посетител на 
крепостта „Царевец“ за 2017 г.

Създаването на Гаранционен фонд провокира остри реакции сред хотелиери и ресторантьори
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Разговаря  
Николай АНТОНОВ

- Инж. Димитрова, 
каква е равносмет-
ката от свършеното 
и инвестициите, на-
правени от дружество 
ВиК ЕООД - Благоев-
град през 2016 г.?

- Оценката, която ние 
си даваме, мисля, че е 
добра, но корективът 
и най-обективният съ-
дник са общественост-
та, нашите потребители 
и абонати. Що се касае 
за производствено-тех-
ническата ни дейност 
и на базата на свърше-
ното през 2016 г., рав-
носметката е, че наис-
тина сме се справили, 
като се има предвид, че 
на обособената терито-
рия на дружеството не 
е имало населени места 
с трайни режими на во-
доснабдяване. Относно 
финансовите резултати 
е още рано да се каже 
с каква точно печалба 
ще приключим годи-
ната, но е сигурно, че 
такава ще има, предвид 
ръста на инкасиране и 

събираемостта, които 
са резултат на добра, 
последователна и ек-
ипна организация на 
процесите в това на-
правление. Миналата 
година печалбата бе 
реинвестирана. Изпъл-
нихме над 90 процента 
от инвестиционната си 
програма за изтеклата 
година. Инвестирахме 
над 2,5 млн. лв. в ре-
конструкция, модерни-
зация и автоматизация 
на водопроводна мрежа 
и съоръжения. Поддър-
жаме много добро парт-
ньорството с общините, 
които дружеството об-
служва. Гледаме да се 
съобразим с проектите 
и исканията на кметове-
те за рехабилитация на 
асфалтовите настилки 
на някои улици в насе-
лените места, което пък 
налага леки корекции 
и в нашата програма. 
амбициозна е и програ-
мата ни за 2017 г., чиято 
стойност надхвърля 4 
млн. лв. Инвестицион-
ните ни планове не са 
свързани само с подмя-
на на мрежа, обръщаме 
внимание и на новите 

технологии и инова-
циите. Ще продължим 
да влагаме средства в 
устойчиво развитие и 
човешки ресурс, за да 
можем да бъдем кон-
курентоспособни и да 
предоставим качествена 
и по-добра услуга на 
нашите потребители. 

- Кое пречи, за да 
бъдат инвестициите 
Ви още по-сериозни, 
а ефектът от тях още 
по-траен и значим?

- За съжаление, не бе 
постигната необходи-
мата консолидация във 
ВиК сектора в област 
Благоевград заради от-
каза на някои общини 
да се присъединят към 
учредената асоциация 
по ВиК на обособената 
територия, която дру-
жеството обслужва и 
на която е избрано за 
оператор за срок от 15 
години. Ние не можем 
да бъдем бенефициен-
ти, общините - също, 
нещата са блокирани на 
територията на област 
Благоевград. Затова не 
може да се разчита на 
средства и на проекти, 
финансирани по новата 

ОП „Околна среда“ и 
„Програмата за разви-
тие на селските райо-
ни“. За да се инвестират 
средства в реконструк-
ция на ВиК мрежата, 
условието е да има кон-
солидация. Евентуално 
трябва да има предо-
говаряне на условията 
и на европейско ниво. 
Просто трябва диалог и 
информираност на на-
селението. Защото това 
лишава от възможност-
та да се кандидатства 
и да се реализират зна-
чими проекти със сред-
ства, предоставяни по 
оперативните програми 
на Европейския съюз. 
а тези инвестиции са 
крайно необходими, тъй 
като водопроводната 
мрежа и съоръжения на 
много места са остаре-
ли и амортизирани и се 
нуждаят от подмяна и 
модернизация. 

Това, което ежеднев-
но ни притеснява, са 
авариите, възникващи 
по мрежата. Въпреки 
усилията ни те са факт. 
Успяваме да овладяваме 
ситуацията, но авари-
ите по водопроводна-

та мрежа не са никак 
малко. Затова усилия-
та ни са насочени към 
реконструкция на тази 
мрежа. Само през 2016 
г. трите ни териториал-
ни поделения в Благо-
евград, Разлог и Гоце 
Делчев са работили за 
отстраняване на 1748 
водопроводни и 62 ка-
нализационни аварии. 
Почти няма дни без по-
добни проблеми, но се 
опитваме да бъдем не 
само „аварийно“ друже-
ство, но и да изпълня-
ваме инвестиционната 
програма, да работим 
по подмяната и рекон-
струкцията на мрежата, 
за да се намалят тези 
аварии.

- При това положе-
ние какви са планове-
те Ви за 2017 година?

- Независимо от лип-
сата на възможности за 
външно финансиране, 
дружеството ни ще про-
дължи и през 2017 г. да 
инвестира в стратегиче-
ска водна инфраструк-
тура и съоръжения. Ще 
продължим да обновя-
ваме и техниката. Доста 
амбициозни са програ-
мата и целите, които 
сме си поставили, като 
се има предвид, че на-
влизаме в петгодишен 
регулаторен период. 
Предстои да изпълнява-
ме бизне сплана на дру-
жеството, разработен за 
периода 2017-2021 г.. 
Той бе приет на общо 
събрание на асоциа-
цията по ВиК - Благо-
евград, но все още не е 
одобрен от Комисията 
по енергийно и водно 
регулиране  (КЕВР) , 
което очаквахме да се 
случи до края на 2016 
г. Въпреки това имаме 
готовност да започнем 
работа по изпълнението 
на предвидените в него 
дейности, разбира се, 
като спазваме закона и 
регулаторната рамка. 

- Предвижда ли се 
увеличение на цената 
на водата и услугите, 
които осигурявате на 
своите потребители?

-  цената  на  вода -
та е доста болезнена 
тема, а увеличението 
й мисля, че е неизбеж-
но. Промяната може би 
ще се измести напред 
във времето, но преди 
да се вземе решение да 
се увеличи, ще има об-

ществени обсъждания. 
Това ще бъде обявено 
на интернет страницата 
на КЕВР и всеки, кой-
то има желание и иска 
повече информация, 
ще може да я получи и 
да даде своето мнение. 
При всички случаи по-
вишението на цената 
няма да е драстично и 
вероятно ще бъде до 
20 процента. Но за да 
говорим за някакви се-
риозни инвестиции в 
рамките на над 4 млн. 
лв., каквито сме пред-
видили за 2017 г., е не-
обходимо да има скок 
на цената. Повишение-
то е в цената на услуга-
та, а не на самата вода. 
На много хора това не 
им е ясно, на населени-
ето също и не е редно 
да се спекулира с така-
ва информация. Дру-
жеството ни обслужва 
четири пречиствател-
ни станции за питейни 
води - в Благоевград, 
Гоце Делчев, Сатовча и 
Кочан. Първите две се 
нуждаят от реконструк-
ции, тъй като съоръже-
нията са много стари, а 
за това са необходими 
средства.

- Какво е в момента 
състоянието на водо-
източниците и има ли 
вероятност от пробле-
ми с водоснабдяване-
то на някои населени 
места?

- В момента водоиз-
точниците са намалели 
силно, тъй като нямаше 
много дъждове и снего-
валежи и засушаването 
е трайно. Бяхме на ръба 
да стигнем до режим 
на водоснабдяването в 
община Гърмен, но се 
справихме. Силно се 
надявам да има валежи, 
за да няма проблеми и 
занапред. Основно во-
доподаването на тери-
торията на тези десет 
общини, които друже-
ството ни обслужва, е 
гравитачно, така че сме 
зависими от природата 
и дебитите на водоиз-
точниците. Надявам се 
да няма проблеми и в 
района на курорта Бан-
ско, където очакванията 
са за силен зимен ту-
ристически сезон с го-
лям наплив на туристи. 
Ситуацията в района 
на Благоевград и Гоце 
Делчев в момента е ста-
билна.

РЕГИОНИ
Инж. Росица Димитрова, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград:

Росица Димитрова завърш-
ва ХТМУ - София с образо-
вателно-квалификационна 
степен „инженер-химик“, 
магистър по екология и опаз-
ване на околната среда. Док-
торант е по екология в същия 
университет.

Защитава магистърска 
степен в УАСГ - София, към 
ХТФ по специалността „ВиК 
- мрежи и съоръжения“.

Има дипломи от Учили-
щето по мениджмънт и уп-
равление в НБУ - София и 
Института за следдипломна 
квалификация към УНСС - 
София по академичната про-
грама „Икономика и менидж-
мънт на отрасъл ВиК“. Тя е с 
над 10-годишен трудов и про-
фесионален стаж в сектора с 
търговия и пласмент на теч-
ни горива и нефтопродукти, 
служител на водещи компа-
нии от бранша. Кариерата си 
във ВиК - Благоевград започва 
през 2010 г. като зам.- ръко-
водител в отдел „Контрол по 
качеството на водите“. Две 
години по-късно е назначена 
за ръководител на отдел „Мо-
ниторинг на питейните води 
и екология“, след което става 
зам.-управител. През септем-
ври 2014-а поема управлени-
ето на водното дружество. 
Семейна е, с две деца.

Плановете надхвърлят 4 млн. лв. и предвиждат подмяна на мрежата и подобряване качеството на услугите

Амбициозна инвестиционна програма ще 
изпълнява ВиК - Благоевград през 2017 г.
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Поли ВАСИЛЕВА

Строители постави-
ха рекорд, като санира-
ха седеметажен блок в 
Монтана за 68 дни. По 
договор строителните 
работи трябваше да бъ-
дат изпълнени за 180 
дни.

Така 150 души по-
срещнаха новата година 
в обновени домове. Те 
обитават 49 апартамен-
та във въпросния блок. 
Направена е нова хи-

дроизолация на покри-
ва на сградата, топло-
изолация на фасадата, 
сменена е цялата догра-
ма. Старите осветител-
ни тела са подменени 
с нови, енергоспестя-
ващи. Ремонтиран е и 
хоризонталният водо-
провод в сутерена. Об-
щата разгъната площ 
на жилищната сграда е 
5086 кв. м.

Тя е четвъртата в гра-
да, която вече е сани-
рана по Националната 
програма за енергий-

на ефективност. Пред 
завършване е санира-
нето на още 6 сгради. 
Строителните дейности 
продължават и скоро об-
новените сгради ще бъ-
дат открити официално. 
Бързата и качествена ра-
бота предизвика нов ин-
терес към Националната 
програма за енергийна 
ефективност. Регистри-
рани са нови 43 сдру-
жения на собственици, 
които кандидатстват за 
обновление на своите 
жилища по програмата. 

Поли ВАСИЛЕВА

Община Враца получи 
одобрение от Национал-
ния екодоверителен фонд 

за два проекта за обно-
вление на сгради, съобщи 
кметът Калин Каменов. 
Предстои да стартираме 
процедура за избор на из-
пълнители на проектите. 

Същинската работа ще 
започне през юли тази го-
дина, допълни той.

С проектите ще бъ-
дат обновени сграда-
та на Професионалната 

гимназия по търговия и 
ресторантьорство и сред-
ношколското общежитие. 
Те ще станат енергийно 
ефективни. На двете сгра-
ди ще се направи нова 
хидроизолация на покри-
вите, ще бъде поставена 
нова дограма, вътрешна и 
външна изолация. Ще се 
подновят отоплителните 
и ВиК системите. Пред-
вижда се в двора на об-
щежитието да се оформят 
алеи за разходка и да се 

монтира ново осветление.
За модернизацията на 

гимназията са предвидени 
3 млн. лв., а за общежити-
ето - 2 430 000 лв. 

85% от финансирането 
се осигурява от фонда, а 
останалите - от общината.

И двете сгради са ва-
жни за Враца. В гимна-
зията се подготвят кадри, 
нужни на местния бизнес. 
В общежитието пък се на-
станяват ученици в сред-
ните училища на града, 

които са от други населе-
ни места.

Общината ще канди-
датства с още два проекта 
за средства от екофонда 
за енергийна ефективност 
- за зала „Вестител“ и за 
покрита зала за волейбол. 
В момента строители до-
вършват обновлението на 
покритата лекоатлетиче-
ска писта. Средствата за 
нея също са осигурени от 
националния доверителен 
екофонд. 

Две сгради във Враца стават 
енергийно ефективни

С над 5 млн. лв. модернизират гимназията 
по търговия и общежитието

Цвета ИВАНОВА

Община Брегово ще 
ликвидира през тази го-
дина 3 язовира, съоб-
щи кметът Милчо Ла-
лов. Средствата за тези 
дейности са в размер на  
60 000 лв. и са заложе-
ни в бюджета за 2017 г. 
Ликвидирането ще се 
извърши по проекти, ко-
ито предстои да бъдат 
възложени на експерти. 

Язовирите са били 
собственост на бившите 
ТКЗС-та, но след това са 

предадени на общината. 
В момента са публична 
общинска собственост, 
към която се предявяват 
определени изисквания. 
Водоемите са изграж-
дани за напояване, от 
което обаче вече няма 
нужда. Язовирите се на-
мират в Брегово, Ракит-
ница и Тияновци. Диги-
те на трите водни обекта 
са разкъсани, а в два от 
тях изобщо не се събира 
вода.

Общината в Брегово 
притежава още 3 язови-
ра, които се намират в 

селата Калина, Делейна 
и край града. Те обаче 
ще бъдат запазени, до-
пълни кметът. На всич-
ките е направен основен 
ремонт, дигите са по-
чистени, ремонтирани 
са преливници и изпус-
катели. Нито един от во-
доемите не представля-
ва опасност за близкото 
население. Язовирите 
в Калина и Делейна се 
използват от гражданите 
за риболов и като зони 
за отдих. Затова ги обез-
опасяваме, допълни кме-
тът. 

РЕГИОНИ

Жителите на русен-
ската община Сливо 
поле могат да изразят 
мнение за евентуално 
добиване на пясък и 
чакъл от наносни отло-
жения в руслото на р. 
Дунав, в района на с. Ба-
бово. Регионалната ин-
спекция по околна среда 
и води - Русе организира 
обществено обсъждане 
на доклад за ОВОС за 
инвестиционно предло-
жение за „Добив на пя-

сък и чакъл от наносни 
отложения в руслото на 
р. Дунав, участък „Миш-
ка“ (км 462.0 - км 459.4), 
в района на с. Бабово, 
общ. Сливо поле, обл. 
Русе“. Възложител на 
инвестиционното пред-
ложение е „Кариери за 
чакъл и пясък - Бълга-
рия“ ЕаД, София.

Писмени становища 
по инвестиционното 
предложение могат да 
се представят предвари-

телно в община Сливо 
поле, кметството в село 
Бабово, кметството в 
село Ряхово, в Регионал-
ната инспекция по окол-
на среда и води - Русе 
и Министерството на 
околната среда и води-
те. Жителите от района 
могат да изразят свои-
те становища и лично 
по време на срещата за 
обществено обсъждане, 
информират от РИОСВ 
- Русе.

РЕкОРД

Общината в Брегово ликвидира три язовира

Санираха седеметажен блок в Монтана за 68 дни

ОБЩЕСТВЕНО ОБСъжДАНЕ

Разглеждат предложението за добив 
на инертни материали от Дунав
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2016 година се отбе-
лязва като върхова за 
българския  туризъм.  
С е кто р ъ т  р е а л и з и р а 
рекорди както по брой 
туристически посетите-
ли, така и като приходи. 
анализатори търсят при-
чините в няколко направ-
ления - от една страна, 
политическата и иконо-
мическа стабилност на 
страната, осигурена от 
кабинета „Борисов“, от 
друга, напрегнатата меж-
дународна обстановка. 
На нейния фон България 
през 2016-а бе остров на 
спокойствието и сигур-
ността, който, естестве-
но, стана притегателен 
и като туристическа и 
бизнес дестинация. В 
глобален мащаб значими 
събития оставиха отпе-
чатък върху туристиче-
ската индустрия - опи-
тът за преврат в Турция, 
терористичните атаки 
- атентатът в Ница, както 

и тези в Брюксел и Бер-
лин, също и трагичните 
събития в истанбулския 
клуб „Рейна“ в нового-
дишната нощ, повлияха 
коренно на параметрите 
на туризма у нас и по 
света.

Външните геополити-
чески фактори остават 

причина номер едно за 
рекордите в туризма на 
България, категорични 
са експерти. Индикация 
за това имаше още през 
лятото, когато увеличе-
нието на туристите по 
родното  Черноморие 
достигнаха положителни 
нива каквито секторът не 
помни от четвърт век.

Геополитиката помог-
на на България да реали-

зира този връх по всички 
показатели, но и при-
съствието на нискота-
рифните авиокомпании 
с все по-агресивните си 
оферти допринесоха за 
това.

От Министерството на 
туризма в края на летния 
сезон отчетоха специ-

фичния връх по всички 
параметри - брой нощув-
ки, брой туристи, среден 
приход от стая, среден 
приход от туризъм. Само 
за първите девет месе-
ца на годината страната 
ни е посрещнала бли-
зо 7 млн. чуждестранни 
граждани, без транзитно 
преминалите. За срав-
нение - за цялата 2015 
г. България е посетена 

от около 7,1 млн. чужди 
туристи.

Туристическото ми-
нистерство отчете и се-
риозен ръст в приходи-
те. По данни на БНБ за 
периода януари-август 
2016 г.  приходите от 
международен туризъм 
са с 621 млн. лв. повече 
спрямо същия период 
на миналата година, или 
ръст от 15%, като възли-
зат на над 4,7 млрд. лв.

За цялата 2016 г. Бъл-
гария има над 10,3 млн. 
чуждестранни посеще-
ния в страната, от които 
около 7,5 милиона са с 
цел екскурзия и почив-
ка. Приходите от тури-
зъм също са рекордни 
не само заради повече-
то посещения, но и за-
ради безпрецедентните 

усилия на приходните 
агенции за събиране на 
налозите през лятото в 
големите ни летни ку-
рорти. БНБ отчита над 
3,2 млрд. лв. от туризъм, 
а вътрешните приходи 
чрез оборотите в тури-
зма са над 6 млрд. лв. 
в края на 2016 г., сочат 
данните на Института 

за анализи и оценки в 
туризма.

2016-а ще се запомни 
като върхова в сектора и 
като еталон за сравнение 
за предходни и бъдещи 
периоди по отношение 
на възможностите на 
българския туризъм да 
обслужва все по-голям 
брой туристи, коментира 

директорът на институ-
та Румен Драганов пред 
медии.

Експертите са катего-
рични, че за добрите по-
казатели са допринесли 
и направените инвести-
ции в инфраструктура и 
в качество на туристи-
ческия продукт през по-
следните 15 години.

Пловдив и Тракийска-
та низина се подреждат 
на второ място в състе-
занието за най-добри-
те винени дестинации в 
света за този година.

Класацията  „10-те 
най-добри дестинации 
за винен туризъм на 
2017“ се прави от списа-
нието Wine Enthusiast, а 
резултатът, публикуван 
на 5 януари, съвсем не е 
случаен. 

Mike DeSimone и Jeff 
Jenssen,  които водят 
класацията, бяха пока-
нени от Probegex като 
членове на журито на 
Concours  Mondial  de 

Bruxelles в Пловдив през 
2016 г. В това си качест-
во те посетиха града и 
още тогава споделиха 
своите отлични впечат-
ления. 

Concours Mondial de 
Bruxelles е най-престиж-
ният независим винен 
конкурс в света. През 
2016 г. форумът се про-
веде в Пловдив, където 
над 320 професионални 
съдии (енолози, соме-
лиери, купувачи и вно-
сители на вино) от 52 
националности дегус-
тираха и оценяваха над 
9000 вина и алкохолни 
напитки от 55 страни.

България бе предпо-
четена за домакин в над-
превара с известни ви-
нарски страни. Пловдив 
беше избран като център 
на един от най-важните 
лозаро-винарски райони 
в България - Тракийска-
та низина, където вино 
се произвежда от преди 
повече от 7000 години. 

В класацията Пловдив 
изпреварва традицион-
ни винени дестинации 
като Прованс във Фран-
ция, Сицилия в Италия 
и Марлборо в Нова Зе-
ландия. Почетното пър-
во място е присъдено на 
аржентина, Кафаяте.

2016-а не е първата 
година, през която зна-
чими геополитически 
събития пренареждат 
картите в полза на бъл-
гарския туризъм. Съби-
тията в Египет и Тунис 
отпреди изиграха своя-
та роля и пренасочиха 
туристи. Спирането на 
полетите от Русия към 
Турция и от Русия и Ев-
ропа към Египет също 

преобърнаха посоките 
на туристите, припомнят 
запознати. Туристиче-
ският бум през лятото на 
тази година у нас обаче 
е следствие на големия 
отказ от пътувания към 
Франция и Турция, ко-
ито повлияха на евро-
пейските туристически 
пазари, включително и 
на българския.

По данните на инсти-

тута годината е донесла 
отлив от над 15 милиона 
туристически посеще-
ния към Турция, над 4 
милиона - към Тунис и 
Египет, и 10 милиона 
към Франция и Белгия. 
Така посоката на пътува-
нията се обърна и страни 
като България, Гърция, 
Испания отбелязаха зна-
чителен ръст в двуциф-
рено число на туристите.

Нестабилната международна обстановка се оказа 
допинг за туризма на България през 2016-а

ПРЕНАРЕжДАНЕ

Отлив от традиционни курорти по света 
заради геополитически трусове 

Пловдив втора винена дестинация в светаПРИЗНАНИЕ

Всяка есен Пловдив събира най-добрите родни производители на традиционния фести-
вал „Дефиле на младото виноЧ

България вече се промотира като целогодишна дестинация и се позиционира добре в 
различните сегменти туризъм

Секторът регистрира рекордни за последните 25 години приходи и гости от чужбина
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Катя ТОДОРОВА

Работата по довършва-
нето на 2 автомагистрали 
- „Струма“ и „Хемус“, ще 
е на дневен ред до края 
на годината. За първата е 
належащо да се извърши 
подготовката на строи-
телството на най-тежкия 
участък (лот 3.2) през 
дефилето, за да може то 
да тръгне най-късно през 
пролетта на 2018 г. В про-
тивен случай рискуваме 
да не успеем да го довър-
шим до края на програм-
ния период и да се наложи 
да връщаме на Брюксел 
субсидиите за целия ауто-
бан към Солун, а те са над 
1 млрд. лв.

Вече има подписани 
договори и са започнали 
подготвителни работи за 
изграждането на двете по-
леки отсечки от „Струма“ 
- Благоевград-Крупник и 

Кресна-Сандански, разпо-
ложени на север и юг от 
най-проблемния участък 
през Кресненското дефи-
ле. Текат и отчуждителни 
процедури по трасетата.

Най-големи проблеми 
ще имаме с реализацията 
на Лот 3.2, смятат експер-
ти. Засега идеята е тази 
част от аутобана да е с 
разделено преминаване. 
За посоката към София 
ще се строи изцяло ново 
трасе, като част от него 
ще бъде само с 2 ленти. 
Допълнителна аварийна 
лента ще има само на по-
стръмните му участъци в 
двата му края. Проектна-
та скорост е 80 км в час. 
Предвидени са 15 виадук-
та и 4 пътни възела, ня-
колко тунела, като 3 от 
тях са с дължина от 1130 
м до 1320 м. За тях ще се 
изисква те да бъдат с две 
тръби (едната аварийна). 
Седем от виадуктите са 

с височина до 100 м, а 10 
- между 30 и 50 м. За най-
високите мостове ще се 
прилага специална техно-
логия за изпълнение.

По направлението към 
Кулата ще се използва 
старият първокласен път 
през дефилето, като той се 
разшири и реконструира. 

Вече е ясно, че се отказ-
ваме от варианта с дълъг 
15 км тунел, който освен 
рекордно високата си цена 
крие и много екологични 
рискове както при изграж-
дането му, така и при бъ-
дещата му експлоатация. 
Предстои за новия проект 
да бъде изпратена апли-
кационна форма за одо-
брение за финансиране от 
Еврокомисията.

За другата автомаги-
страла - „Хемус“, ще се 
разчита основно на сред-
ства от хазната и тя ще 
се достроява поетапно и 
откъм западната, и откъм 
източната страна. Наско-
ро пътната агенция обяви 
избора си за изпълнител 
на проектирането и строи-
телството на 9,3 км между 
Ябланица и Боаза. Кла-
сираният на първо място 
кандидат е „ХВП Яблани-
ца“ ДЗЗД, в което влизат 
„Хидрострой“ аД, „Вод-
строй 98“ аД и „Пътстрой 
Бургас“ ЕООД. Предложе-

ната цена от дружеството 
е 54,9 млн. лв. без ДДС. 

Срокът за изпълнение 
на обществената поръчка 
за изготвяне на техниче-
ски проект и строителство 
на отсечката от аутобана е 
910 дни. От тях 180 дни са 
за проектиране, а 730 дни 
за изграждане на обекта.

автомагистралният 
участък ще бъде с по две 
ленти за движение в по-
сока по 4 м, две ленти за 
спиране по 3 м и средна 
разделителна ивица - 2 м, 
водещи ивици и банкети. 
Предвидено е построява-
нето на 5 селскостопански 
подлеза, 2 селскостопан-
ски надлеза, както и под-
лез при общинския път 
Брестница-Съева дупка. 
Проектът ще се изпъл-
нява със средства от ре-
публиканския бюджет по 
програма „Ново строител-
ство“ на агенция „Пътна 
инфраструктура“. Индика-
тивният бюджет за отсеч-
ката бе 80 млн. лв.

ИНФРаСТРУКТУРа

Две магистрали на дневен ред през 2017 г.

В началото на новата 
година стана известно, 
че жителите на Севе-
розападна  България 
инициират подписка за 
строителството на ту-
нел под Петрохан, което 
ще направи движение-
то през прохода по-без-
опасно, особено през 
зимата. Те смятат да 
организират и местен 
референдум по въпроса.

През 2008 г.  е  за-
почнала процедура за 
предпроектно проуч-
ване, но така и не е из-
готвен работен проект. 
Тогава Министерството 
на транспорта обявява 
открита процедура, ко-
ято впоследствие е пре-
кратена, за „Предпро-
ектно проучване по на-
правление на път II-81 
„София-Гинци-Петро-
х а н - Мо н т а н а “  к ат о  
експресен път, с въз-
можност за изграж-

дане на пътен тунел при 
Петрохан“. За подзем-
ното съоръжение има 
разработени 3 варианта 
- с дължина от 7,105 км 
до 9,201 км. Прогнозна-
та стойност на инвес-
тиционните разходи е 
изчислена на около 200 
млн. евро.

С тунел разстояни-
ето от София до Ви-
дин ще се съкрати със 
100 км. Пускането на 
втория мост над река 
Дунав направи проек-
тът за тунел отново ак-
туален в контекста на 
Паневропейски коридор  
№ 4. Изграждането му 
се обсъжда още от пре-
ди 1990 г. След това 
дори имаше идея чети-
рилентовият скоростен 
път Видин-София да 
минава през Петрохан 
и да стига до аМ „Лю-
лин“ или „аМ „Стру-
ма“, а не да се включва 

в аМ „Хемус“ при Бо-
тевград, както се пред-
вижда сега. По този 
начин се избягва прена-
товарването на „Хемус“ 
през Витиня.

Електронно отчитане 
на трафика показва, че 
едно от шосетата с най-
голям трафик е именно 
второкласният път Кос-
тинброд-Монтана (през 
Петрохан). На ден по 
него минават между 15-
20 хил. автомобила.

Засега израждането 
на нов тунел под Стара 
планина се предвижда 
под Шипка, за който 
обаче няма осигурено 
еворофинансиране.

Тунел под Петрохан прави проходът по–безопасен през зимата

Избраха строител за „Хемус“ между Ябланица и Боаза

Често през зимата проходът се затваря

Изграждането на десетината километра от „ХемусЧ между Ябланица и Боаза бе спечелено с оферта от 54,9 млн. лв. без ДДС
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Дълговете на общини-
те в страната значително 
нарастват. 56 кметства са 
в затруднено финансово 

състояние заради борчо-
вете си, показва одит на 
Сметната палата. При 12 
общини за миналата го-

дина дългът се е увеличил 
над 5 пъти спрямо 2015 г. 
Така е в асеновград, Со-
пот, Раковски, „Родопи“, 

Камено, Карнобат, Суво-
рово, Роман, Две могили, 
Костинброд, Маджаро-
во и Тунджа. В момента 
само 52 общини нямат 
просрочия на задълже-
нията. Причините за това 
са няколко, посочват от 
Сметната палата. Най-
често те произтичат от ре-
шения от общински съве-
ти и кметове, несъответ-
стващи на закона, ниска 
събираемост на приходи-
те и несъбрани вземания. 

В същото време през 
последната половин годи-
на министърът на финан-
сите в оставка Владислав 
Горанов не е одобрил оз-
дравителните планове на 
16 общини пред фалит, 
поискали финансова по-
мощ от държавата. Мо-
тивът - нито един от тези 
планове не е отговарял на 
критериите за отпускане 
на помощ, предвидени 
в Закона за публичните 

финанси. Между отхвър-
лените оздравителни пла-
нове са предложените от 
общините Перник, Видин, 
Сливен, Дупница, Ляско-
вец, Кресна, Симитли, Де-
вин, Доспат, Мадан, Неде-
лино, Костенец, Кирково, 
Георги Дамяново, Баните.

През 2016 г. Минис-
терството на финансите 
предложи промени в За-
кона за публичните фи-
нанси, с които се предви-

ди създаването на план 
за преструктуриране на 
финансово затруднени 
общини. С промените в 
закона се даде възмож-
ност правителството да 
отпуска безлихвен заем 
на закъсалите, който впо-
следствие да се преобра-
зува в трансфер и да не се 
връща. Условието е ми-
нистърът на финансите да 
одобри плана за преструк-
туриране.

В Сливен предвиждат увеличение на местните данъци и такси като част от 
оздравителната програма

ФИНаНСИ

Макар заплатите ни 
да са в левове, си струва 

в името на личните фи-
нанси да следим няколко 

валути. Дори в името 
на риска, при срутените 
лихви по депозитите, 
няма да бъде грешка да 
се заложи на някои от 
тях. Но помнете: всеки, 
който прогнозира точно, 
може да спечели, но рис-
кът може да се окаже и 
фатален.

Щатският долар
Основният въпрос,  

който стои пред зелени-
те пари, е дали и кога ще 
достигне паритет спря-
мо еврото. Или иначе 

казано, кога доларът ще 
се разменя 1:1 спрямо 
единната европейска ва-
лута. ако това се случи 
през 2017 г., каквито са 
и масовите прогнози на 
анализаторите, то хора-
та, чиито спестявания 
са в щатски долари, ще 
са едни от най-печелив-
шите. 

Британският 
паунд

То в а  е  н а й - с л а б о 
представилата се основ-
на валута през 2016 г. 

със спад спрямо долара 
от малко над 17%. Очак-
ванията са, че това може 
да продължи и през 2017 
година.

Турската 
лира

Заради търговските и 
бизнес отношения тур-
ската парична едини-
ца е особено важна за 
нас. Тя се понижи до 
рекордни нива спрямо 
еврото и долара в на-
чалото на 2017 г., като 
о сновни причини за 

това са инфлацията и 
серията от атентати в 
страната.

Швейцарският 
франк

Доходите в Швейца-
рия са високи, а швей-
царският франк се полз-
ва със статута на „валу-
та-убежище“. Затова не 
се учудвайте, ако при 
следващия конфликт 
или терористична атака 
прочетете, че швейцар-
ската валута е поскъп-
нала.

Министърът в оставка Владислав Горанов не е одобрил оздравителните програми на 16 от най–закъсалите

56 общини на ръба на фалита

5 валути искат по–специално внимание

През 2017 г. всички 
трудово заети българи 
ще изработват средно по 
261 млн. лв. за един ка-
лендарен ден. В същото 
време консолидираните 
приходи в бюджета на 
страната са официално 
заложени в рамките на 
35,440 млрд. лв., което 
означава, че през теку-
щата година ще са необ-
ходими почти 136 дни, за 
да се попълни хазната и 
да се подсигурят публич-
ните харчове. Този пери-
од приключва на 16 май, 
изчислиха от Института 
за пазарна икономика. 
Образно казано, това е 
денят, в който граждани-
те ще спрат да работят за 
държавата и ще започнат 
да работят за себе си.

Най-много дни през 
2017 г. ще отделим, за 
да попълним приходите 
от ДДС - 34 дни. За при-
ходите от акцизи ще са 
ни нужни малко над 19 

дни. За осигуровките ще 
ни е нужен цял кален-
дарен месец - 22 дни за 
социално осигуряване и 
9 дни за здравно. Прихо-
дите от подоходните да-
нъци ще попълним за 12 
дни, а тези от корпора-
тивни данъци - за 8 дни. 
Други 8 дни ще работим 
само за да платим дър-
жавните и общинските 
такси.

През последните годи-
ни се наблюдава устой-
чива тенденция датата 
да идва все по-късно, ко-

ето означава, че реално 
изземваното от данъко-
платците нараства. След 
2009 г. на практика липс-
ват каквито и да било 
добри новини за данъч-
ното облагане. Тъкмо 
обратното - данъчната 
тежест постепенно нара-
ства както по отношение 
на националния бюджет, 
така и на общинско ниво 
и в осигуряването. Еди-
ният от примерите тази 
година е увеличението 
на осигурителната внос-
ка за пенсии.

До средата на май работим 
за държавата

55 общини са били проверени от агенцията за 
държавна финансова инспекция в последните три 
месеца на миналата година. Общините влизат в 
графата „постоянно присъствие“ за нарушения в 
представяните отчети. Община Сунгурларе трябва 
да върне на хазната 60 118 лв., а община Варна -  
222 412 лв. Нарушения са хванати и в други общи-
ни, но част от тях са върнали вече сумите.

В Пловдив са проверени обществени поръчки за 
47 млн. лв., от които непроведените или неоснова-
телно проведените поръчки са били за 7.7 млн. лв. 
Вреди за бюджета обаче няма.

кОНТРОЛ

Немалко хора, при-
нудени от обстоятел-
ствата, взеха от т. нар. 
„бързи заеми“ за колед-
ните и новогодишните 
празници. Въпреки про-
моционалните оферти 
оскъпяването им на го-
дишна база продължа-
ва да е между 200% и 
400%. Затова най-добре 
е тези заеми да се по-
гасят с предимство, ко-
ментират експерти.

Заеми с висока лихва 
се теглят най-често за 
плащане на належащи 
разходи на домакин-
ството, като сметки за 
ток, телефон, интернет, 
покупка на лекарства и 
др., но по Коледа към 
тях се прибавят и сред-
ства за подаръци и раз-
точителни трапези. Су-

мите са обичайно меж-
ду 200 и 400 лв.

Междувременно ом-
будсманът Мая Мано-
лова обяви, че заради 
лавината от спекулации 
колекторските фирми 
за събиране на дълго-
ве ще получат забрана 
да завеждат дела в ар-
битражните съдилища. 
През седмицата парла-
ментът прие промени 
в Гражданскопроцесу-
алния кодекс, забраня-
ващи на частните ар-
битражни съдилища да 
съдят граждани и по-
требители. Примерите 
за системни злоупотре-
би са хиляди, а арби-
тражните съдилища са 
се превърнали в орган 
за рекет. Те осъждат за 
многократно по-високи 

суми дори хора, кои-
то са или покойници, 
или задължението им 
е погасено по давност. 
Установен е и случай на 
6-месечно забавяне на 
сумата от 3750 лева, за 
който период колектор-
ската фирма иска да бъ-
дат върнати 23 750 лв.

Връщайте бързите кредити! 
Лихвата стига 400% 

Паундът ще бъде подложен на силен натиск след 
месец март, когато ще се даде стартът за разво-
да между Великобритания и ЕС

За работещите българи данъчната тежест е близо 
40%

Мая Манолова се обя-
ви също за забрана на 
частните арбитражни 
съдилища
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29 свлачища ще бъдат 
укрепени със средства 
по Оперативна програ-

ма „Околна среда 2014-
2020“. За други 26 ще 
бъде осигурен монито-

ринг на геодинамичните 
процеси и изготвяне на 
прогнози за развитието 

им. Това ще стане със 
средства по новооткри-
тата процедура „Превен-
ция и противодействие 
на свлачищните процеси 
за ограничаване на ри-
ска от тях (вкл. по ре-
публиканска пътна мре-
жа)“ с бюджет 65 млн. 
лв. 

63 млн. лв. ще бъдат 
инвестирани в проек-
тиране и изпълнение на 
геозащитни строежи и 
мероприятия, а 2,5 млн. 
лв. - за изпълнение на 
превантивни дейности. 

Предмет на финанси-
ране ще бъдат активните 
свлачища, регистрирани 
към 15 октомври 2015 г. 
Общият им брой е 2064. 

След приоритизация на 
обектите въз основа на 
утвърдена методика в 
България са идентифи-
цирани 29 свлачища, за 
които са нужни неот-
ложни геозащитни мер-
ки, тъй като поставят в 
риск урбанизирани тери-
тории, транспортна, со-
циална и техническа ин-
фраструктура. Със сред-
ствата ще се извърши 
планиране, проектиране 
и изграждане на пилот-
ни конструкции, подпо-
ри, насипи, бетонни и 
стоманобетонни стени, 
отводнителни и други 
защитни съоръжения. 

Допустими кандидати 
за изпълнение на геоза-

щитни мерки и дейности 
са 9 общини за обекти 
на техни територии - 
асеновград, Кърджали, 
Лом, Луковит, Невести-
но, Оряхово, Своге, Сли-
вен и община Червен 
бряг. агенция „Пътна 
инфраструктура“ пък ще 
кандидатства за обекти 
по републиканската път-
на мрежа. За превантив-
ни дейности бенефици-
ент е Министерството на 
регионалното развитие и 
благоустройството като 
отговорна институция за 
наблюдение на свлачищ-
ните процеси. 

Крайният срок за кан-
дидатстване по процеду-
рата е 28 юни 2018 г.

Укрепват спешно 29 свлачища в страната
Над 60 млн. лв. ще бъдат инвестирани в геозащитни строежи и дейности

Отряд от 25 добро-
волци, които ще спа-
сяват гражданите при 
бедствия и аварии, ще 
бъде сформиран в Ме-
здра. Това решиха об-
щинските съветници 
на последното си за-
седание. Екипът ще се 
активизира за предо-
твратяване или овла-
дяване на бедствия, 
пожари и извънредни 
ситуации и отстраня-
ване на последиците 
от тях. Тепърва мест-
ната управа ще обя-
ви процедура за прием 
на кандидатите, кои-

то искат да членуват в 
отряда. Желаещите да 
потушават пожари и да 
помагат в извънредни 
ситуации трябва да бъ-
дат физически здрави. 
Всички одобрени ще 
преминат и обучение, 
преди да се включат в 
спасителни акции.

Повече добровол -
ци и организиране на 
национални учения за 
подготовка за реакция 
при бедствия предвиж-
да и  Националният 
план за защита за 2017 
г.  Документът беше 
приет на заседание на 

правителството преди 
около месец.

Програмата съдържа 
206 мерки, с които ще 
бъдат ангажирани раз-
лични министерства и 
държавни ведомства. 
Сред тях е търсенето 
на повече кандидати 
за доброволци и уве-
личаване на броя до-
броволни групи, кои-
то да съдействат при 
справяне с дадено бед-
ствие и провеждането 
на учения с участието 
на служителите на ве-
домствата, които да по-
вишат готовността им 

за реакция при криза. 
Планира се и разши-
ряване на мрежата за 

наблюдение на горите, 
непрекъснат контрол 
на водохранилищата, 

поддържане на реките 
и укрепване на свла-
чища.

Хората в Осина карат 
втора тежка зима заради 
две опасни свлачища. 
Всеки дъжд и сняг ги 

държат будни и в тре-
вога да не се повтори 
бедствието от февру-
ари миналата година, 

когато селото остана 
откъснато от света за-
ради свлачищата, хора 
бяха евакуирани, по-

страдаха 8 къщи и три 
други сгради. Рухна и 
половината шосе, кое-
то е единственият път 
към населеното място. 
Близо година се чакат 
средства за преодоля-
ване на щетите. Парите 
трябва да се отпуснат 
от Междуведомствената 
комисия за възстановя-
ване и подпомагане към 
МС. „Притеснени сме, 
рискът от ново активи-
ране на двете свлачища 
е много голям“, при-
знава кметът на Осина 
Славчо Хаджиев. Всеки 
ден около 30 деца от се-
лото пътуват на учили-
ще до общинския цен-
тър Сатовча. автобусът 

минава през пътя, чиято 
половина бе отнесена 
на 1 февруари минала-
та година. Под едното 
платно за движение зее 
30-40-метрова пропаст. 
Пътят е компрометиран 
в продължение на почти 
500 метра.

Най-вероятно хора-
та ще изкарат и тази 
зима така. Няколко пъти 
през последните месеци 
е обявявано бедствено 
положение. Необходи-
ми са над 2 млн. лв., 
които трудно ще бъдат 
осигурени, макар че 
проектите за укрепване-
то на свлачищата отдав-
на са готови. Кметът на 
община Сатовча арбен 

Мименов е отправил 
питане до министъра на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
Лиляна Павлова за фи-
нансиране на ремонтни-
те дейности. Шансовете 
за финансиране са два 
- парите да се отпуснат 
от Междуведомствената 
комисия за възстановя-
ване и подпомагане или 
да се кандидатства по 
Оперативна програма 
„Околна среда“. При 
политическата ситуация 
в страната и кабинет в 
оставка обаче шансо-
вете да се придвижат 
средства е изключител-
но минимален, смятат 
хората в Осина.

Доброволци ще спасяват 
Мездра при бедствия

Близо 2 млн. лв. се чакат за ремонт на рисков 
път край с. Осина
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Топлина от жив огън, хубаво 
вино и компанията на любим 
човек - така за мнозина изглеж-
да перфектната вечер. Чарът на 
такива моменти до голяма сте-
пен идва от уюта, който създава 
камината като елемент на инте-
риора. Тя е еднакво подходяща 
както за вила или хижа в пла-
нината, така и за градска къща 
или апартамент. Разнообразието 
във вида и дизайна на този вид 
отоплителни системи е толкова 
голямо, че буквално отговарят на 

всеки вкус и каприз. Вариациите 
са безброй - от добре познатите 
у нас камини в битов стил до су-
перавангардни и елегантни, при 
които огънят засенчва самата 
конструкция на съоръжението. 
Последните тенденции в инте-
риора налагат модели, които са 
минималистични, с изчистен ди-
зайн и са подходящи за модерен 
стил жилища и помещения.

Стил „РустикЧ

Тези камини, известни в Бъл-
гария като битови, са лесно-
разпознаваеми сред останалите 
модели. Те почти винаги са голе-
ми и представителни. Стените са 
облицовани с естествени матери-
али, а огнището е от груби тух-
ли. Традиционната визия налага 
над пещта да е поставена греда 
от дърво, на която са наредени 
керамични аксесоари, ловни тро-
феи и други предмети от стария 
български бит.

Чарът на открития огън
Няма две мнения, че най-до-

брият избор е камина с открит 
огън. Задължителното условие за 
монтажа й обаче е помещението 
да има безопасен комин. Иначе 
уютът, който създава, не може да 
се сравни с други видове отопли-
телни уреди.

Удобството над всичко

Газова камина е практичното 
решение, защото позволява да 
имате живия огън без необхо-
димост от дърва. Този дизайн 
е най-икономичен, безопасен 
и щадящ околната среда. Това 
го прави предпочитан избор на 
мнозина. 

Ефектно
Електрическа камина е ре-

шението, когато по различни 
причини в жилището или по-
мещението не може или не е 
рационално да се гради истинска 
камина. Тя може да се интегрира 
във всеки интериор, да се вгради 
във всяка ниша. Дизайнът може 
да бъде изключително сложен и 
перфектно да имитира блясъка 
на пламъка и вида на тлеещи 
въглени. За да е илюзията пъл-
на, дори може да се добави ха-
рактерния звук на пращене на 
дърва.

Какъвто и модел камина да 
изберете, е важно подходящо 
да декорирате пространство-
то около нея. ако заложите на 
естествени материали за пода 
и мебелите, постелки от добре 
обработена вълна и пердета от 
лен или памук, уютът у дома ви 
е гарантиран.

ИНТЕРИОР

Топлина и уют с камина у дома
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Уникален леден град с огро-
мен парк, светещи замъци, си-
яещи фигури на животни, ани-
мационни герои и на световни 
туристически забележителности 
бе построен в Харбин - адми-
нистративния център на севе-
роизточната китайска провин-
ция Хейлундзян. Там бе открит 
традиционният Международен 
фестивал на снега и леда, който 
се провежда за 33-ти пореден 
път.

Това е едно от най-големите 
по рода си събития в световен 
мащаб. Всяка година над мили-
он посетители пристигат в гра-
да, за да се насладят на красота-
та на цветните замъци и фигури. 
Тази година на пиедестал е по-
ставен петелът, тъй като 2017-а 
според китайския хороскоп е 
Годината на Огнения петел.

Фестивалът беше открит с 
красива заря и пищно светлин-
но шоу. Освен за децата, кои-
то се забавляват на ледените 
пързалки, събитието е особено 
важно и за влюбените. 18 двой-
ки сключиха брак по време на 
обща сватбена церемония, която 

е част от програмата на фести-
вала. Двойките преминаха по 
червения килим при температу-
ра от близо минус 20 градуса по 
целзий. Те размениха брачните 
си обети и целувки пред очите 
на хиляди зрители.

Изложението покрива площ 
от цели 800 хил. кв. м. За на-
правата на огромните цветни 
скулптури са използвани 300 
хил. куб. м лед и 150 хил. куб. 
м сняг. Фестът показва май-
сторството в изработката на 
ледените сгради и фигури и 
включва къпане в студените 

води на река Сунхуа. Именно 
от нейните брегове се докарват 
ледените блокове, използвани 
за скулптурите. За някои от ста-
туите е нужно водата да бъде 
дейонизирана, за да може те да 
станат прозрачни. Изграждането 
на зимната приказка тази година 
е отнело повече от три месеца, 
като в дейностите са се вклю-
чили над 10 000 дизайнери и 
работници. Във феста участват 
екипи от над 10 страни, между 
които Китай, Русия, Япония, 
Малайзия. Майсторите резбари 
са с богат опит в обработването 
и оформянето на леда.

Сред атракциите на 33-ото 
издание са 340-метрова леде-
на пързалка, 15-метрова кула, 
скулптура на мъж, който прак-
тикува тай чи, и пчела, опра-
шваща цвете.

Харбин е един от най-студе-
ните китайски градове. Средна-
та температура през зимата там 
е минус 16,8 градуса по целзий, 
като се случва тя да падне до 
минус 35 градуса. Международ-
ният фестивал на снега и леда 
ще продължи до 26 февруари.

Леден град с огромен парк и 
сияещи фигури построиха в Китай

ЕКСТЕРИОР

За направата на красивите скулптури са използвани около 330 000 кубични метра сняг
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Пловдив, ул. „11 августЧ № 5 
рекламен офис: 032/634 655, www.katrafm.com

Седмичен хороскоп за периода 16-22 януари

Следващите седем 
дни ще са доста напрег-
нати в службата, където 
почти всички от зоди-
ята няма да разполагат 
с достатъчно възмож-
ности за постигане на 
целите. По принцип пе-
риодът е характерен със 
зависимости от различ-
ни фактори.

По отношение на 

сърдечните взаимо-
отношения в момен-
та имате благоприятна 
възможност да скре-
пите връзките си. Все 
пак сте склонни да ре-
визирате чувствата си, 
защото сте по-емоцио-
нални от обикновено.

Имате нужда да ста-
билизирате материал-
ното си положение.

Вълнуваща 
седмица

За мнозина от зоди-
ята последните месеци 
бяха напрегнати и неу-
добни. За радост, този 
период отминава. По 
пътя ви продължава да 
има немалко предизви-
кателства, но също така 
и възможности. Сега 
живеете в среда на по-
изострена конкуренция 
и е важно да действате 

стратегически и наход-
чиво. Не се предоверя-
вайте, но и не слагайте 
стени пред себе си! Из-
глежда, че в самите вас 
настъпват колебания.

Семейството е друг 
водещ фактор - в сре-
дата на януари могат да 
се случат важни съби-
тия, които да наместят 
пластовете.

Действайте 
стратегически

За представителите на 
Козирог се очертава из-
вестна нестабилност през 
следващите седем дни. 
Принципно обаче дейст-
вията ви са подчинени на 
строга стратегия. След-
вайте я, за да сбъднете 
желанията си. Хората 
около вас също харесват, 
когато сте предвидими.

Полезно е сега да се 

насочите приоритетно 
към стабилизация на 
доходите си. Такива ал-
тернативи могат да се 
открият, стига да сте по-
инициативни и да не поз-
волявате да ви обзема 
меланхолия.

Седмицата ще е риско-
ва. Пазете здравето си и 
отложите пътувания, кои-
то не са толкова спешни!

Пазете 
здравето си

През седмицата има-
те шанс да сбъднете 
свое съкровено жела-
ние и да се възползвате 
от възможности, които 
се очертават пред вас. 
Вие сте доста емоцио-
нални и сте склонни да 
подложите на съмнения 
чувствата си към близък 
човек. Бъдете предпаз-
ливи, за да не сгрешите!

ангажирани с про-
фесионални и матери-
ални цели, ще постиг-
нете голяма част от 
намеренията си. Но не 
всичко, което предвари-
телно са запланували. 
Не се ядосвайте, неща-
та не зависят от вас! 
Пречките ще възникнат 
от човек, заемащ висок 
пост.

Представителите на 
зодия Лъв ще се сблъс-
кат с големи трудности 
в личен и делови план, 
а въпросните пречки 
несъмнено ще оцветят 
седмицата в негативна 
светлина. Контролирай-
те нервите си и не им 
позволявайте да дикту-
ват поведението ви, за-
щото ще последват не-

приятности. Периодът 
е прекрасен да повиши-
те авторитета си, като 
използвате творчески 
подход и се възползвате 
от здравия разум.

В четвъртък и пе-
тък ще ви занимават 
финансови въпроси. 
Пазете от спонтанни 
харчове и не поемайте 
рискове през тези дни!

Контролирайте 
нервите си

Емоционално неста-
билни, мнозина от Скор-
пионите ще имат про-
блеми с овладяването 
на нервите си. Най-ва-
жното условие за една 
по-спокойна седмица е 
да не влизате в конфли-
кти с хора от професи-
оналното обкръжение. 
Социалната ви актив-
ност през целия януари 

може да ви помогне да 
срещнете на работното 
си място верен съюзник 
и покровител или да от-
криете любим човек.

Дните до сряда са на-
товарени. В четвъртък и 
петък не са изключени 
изненади. Не предпри-
емайте през тези дни 
действия, които са необ-
мислени.

Избягвайте 
конфликтите

Водолеите ще постиг-
нат успехи в деловата, 
материалната и финан-
совата сфера. Вероятно 
на мнозина няма да им 
е лесно, защото здравата 
ще се потрудят, но пък 
ще бъдат удовлетворени 
от постигнатото. Полез-
но е да сте по-гъвкави 
и да избягвате преки 
конфронтации. Все пак 

можете да разчитате, 
че позицията ви ще се 
чуе и оцени от когото 
трябва.

Обърнете повече вни-
мание на някои дребни 
на пръв поглед случки. 
След време те ще имат 
важно значение. Това 
се отнася както в личен, 
така и в професионален 
план.

Успехите идват

Вие сте интуитивни и 
креативни. Тези качест-
ва отново ще привлекат 
повече погледи и сим-
патии към вас. Пазете се 
обаче от манипулатори! 
Има риск да изпаднете 
в прекалени крайности - 
от идеализиране до пре-
увеличено отрицание.

През тази и следва-
щата седмица е необхо-

димо да погледнете по-
напред за вашата про-
фесионална реализация. 
Колегите очакват от вас 
повече активност и ра-
бота на по-високи обо-
роти. Мнозина от ро-
дените под знака Телец 
ще останат в известна 
степен недоволни от по-
стигнатото. И това ще 
ги стимулира.

Увеличете 
оборотите

Очакват ви хубави дни, 
които ще ви зарадват с ус-
пех. Настоящия период е 
много важен или показа-
телен за партньорските ви 
връзки - лични и делови, 
а също и за общественото 
ви положение. Сега имате 
шанс да ги заздравите, да 
ги изчистите от евентуални 
недоразумения, възникнали 
през изминалата година. 

Изглежда, че януари ще 
е превратен, и вие трябва 
целево да се възползвате от 
посланията на звездите.

На този етап има на 
кого да разчитате, стига 
да потърсите подкрепа 
в конкретна насока. Във 
вторник и сряда предстоят 
промени. Те ще дойдат, без 
да сте ги планирали пред-
варително.

Предстоят 
промени

Януари е важен за 
финансовото ви състо-
яние и сигурност. През 
тази и следващата сед-
мица вие можете и тряб-
ва да насочвате събити-
ята в една по-позитивна 
за вас посока. Някои ще 
решат да инвестират в 
скъпа материална при-
добивка или имот и това 
след време ще се отчете 

за правилно.
Много неприятно-

сти ще донесе четвър-
тък на голяма част от 
Стрелците. Свързани са 
предимно с работата и 
партньорството в дело-
вите среди. Опитайте се 
да научите повече неща 
за колегите и съдружни-
ците си, за да ги предо-
твратите.

Инвестирайте 
смело

Седмицата дава шанс 
за поемане на нови ан-
гажименти, които ще се 
отразят позитивно на 
доходите ви. В момента 
мнозина са завладени от 
мрачни мисли и са поти-
снати. В много случаи, и 
особено в бизнеса, дос-
та Риби ще преживеят 
разочарования, но те са 
временни. Ще сбъднете 

своя мечта или ще мате-
риализирате желанията 
си, ако общувате с пове-
че хора и се концентри-
рате върху по-далечни 
перспективи.

Очертава се възмож-
ност да заздравите се-
гашната си връзка. В 
събота и неделя ще по-
лучите интересни пред-
ложения.

Временни 
разочарования

В рамките на възмож-
ностите си и с позната 
активност в социалните 
среди ще действате за 
реализацията на плани-
раните цели. Възмож-
ностите ви сега не са 
големи, защото посто-
янно ще се натъквате на 
пречки.

Но като цяло януари е 
много важен за професи-

оналната ви реализация, 
а през тази и следваща-
та седмица вие можете 
и трябва да действате 
така, че да утвърдите по-
зициите си на работното 
място. От вашата ини-
циативност зависи дали 
ще извършите крачката 
напред и ще получите 
удовлетворение от поло-
жените усилия дотук.

Действайте 
по–смелоБЛИЗНАЦИТЕЛЕЦ

Не хабете нерви
ОВЕН

РАК ЛЪВ ДЕВА

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ

КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ

аСТРОЛОГ
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Думите са на един вдъх-
новен архитект, с талант и в 
сладкарството. Украинският 
майстор готвач Динара Каско 
е специалист в комбиниране-
то на печенето с геометрията 
и архитектурния дизайн. Тя 
се отнася към своите десерти 
като към сгради и създава 
най-уникалните и освен това 
изключително вкусни слад-
киши, твърдят гастрономи. 
Гурме творенията й са пир-
шество за сетивата. Опреде-
лят ги като шедьоври на вкус 
и истинско съвършенство на 
линии и форми, които може 
да постигне само един архи-
тект с душа на творец.

Сладкарството и архитек-
турата си подават ръка не за 
първи път. Нюйоркската фир-
ма за сладкиши April Reed 
Cake Desing има като своя за-
пазена марка празнична тор-
та, която е красив макет на 
една от най-известните сгра-
ди от времето на модернизма 
- Farnsworth House, дело на 

немския архитект Луис Мис 
ван дер Рое. ценители плащат 
4320 долара за лакомството от 
първокласен шоколад. 15% от 
цената на всяка продаден торта 
се отделят за възстановяване 
на къщата, строена през 40-те 
години на миналия век.

Един от най-големите ар-
хитекти на централна Ита-
лия през втората половина на 
ХVI век Джакомо Бароци да 
Виньола също се свързва със 
сладко изкушение. В чест на 
негова годишнина и призна-
ние за гениалността, с която 
е проектирал редица сгради в 
Италия, като двореца „Фарне-
зе“ в Капрарола, църквите „Ил 
Джезу“ в Рим и „Сан Пиетро“ 
жителите на родния му град 
наричат една изискана торта 
на негово име. „Torta Barozzi“ 
става известна по целия свят, 
а италианците я имат за част 
от културното си наследство. 
Вариациите й са много, но ори-
гиналната рецепта на Ботуша 
пазят в дълбока тайна. 

Когато архитект докосне шоколада...
аРТ

Сладките творения на украинката Динара Каско

„Имам много 
н е о с ъ щ е с т -
в е н и  и д е и  и 
огромно жела-
ние да експери-
ментирам. Не 
искам да ими-
тирам други-
те. Искам да 
създавам нови 
неща.“


