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Европа ни осъди заради мръсния въздух
България не изпълнява задълженията си за ограничаването на фините прахови частици

Европа осъди България заради мръсния въздух. Съдът в Люксембург реши, че страната
ни не спазва задълженията си по директивата

за качеството на въздуха. По-конкретно става
въпро с за превишаване на нормите на фини
прахови частици, става
ясно от публикуваните

на страницата на Съда
документи по делото. По
този показател въздухът
в България е с най-лоши качества в целия ЕС,
показват данни на Европейската агенция за
околна среда.
Решението гласи, че с
постоянното неспазване
от 2007 до 2014 г. включително както на годишните, така и на дневните пределно допустими
стойности, приложими
за концентрациите на
прахови частици в София, Пловдив, Варна и

зоните Северна, Югозападна и Югоизточна,
България не е изпълнила
задълженията си за приложение на европейското
законодателство.
Искът срещу България
беше заведен от Европейската комисия през
септември 2015 г. В края
на миналата година мнението на генералния адвокат по делото беше,
че България е нарушила
правилата на ЕС. В неговото заключение, публикувано на сайта на Съда,
е записано, че страната

ни не е освободена от
спазването на нормите.
Съдът посочва, че България е изготвила планове за подобряване на
качеството на въздуха,
което е потвърдено и от
Европейската комисия.
Според нея обаче България не е предприела
всички необходими и от
научна гледна точка възможни мерки, за да преустанови превишаването
на пределно допустимите стойности. Комисията критикува и факта,
че мерки, които са били

предвидени, все още не
са били предприети и че
изготвените от страната
ни планове не включвали
определена информация,
пише още в документацията по делото. От
институцията цитират
доклад на Световната
зд р а в н а о р г а н и з а ц и я
(СЗО), според който през
2012 г. замърсяването
на въздуха е причинило
преждевременната смърт
на 8,6 хил. души.
Още по темата на
стр. 4-5

КОМПРОМИС

Новите еконорми заобикалят българските топлоцентрали
Европейската комисия ще направи изключение съществуващите вече големи горивни
инсталации да продължат работата си при сега
действащото екологично
законодателство. това
става ясно от отговор,
получен в министер-

ството на околната среда
и водите. В него ЕК декларира, че българските
тецове могат да продължат да работят при спазване на изискванията на
действащото в момента
законодателство. това
на практика спасява
страната от енергийния

колапс, в който би изпаднала.
Новият Европейски
енергиен регламент за
намалява нормите на
пределно допустимите замърсявания, който
окончателно трябва да
бъде приет от Брюксел
на 28 април, обричаше

на затваряне въглищни
мини и тецове, осигуряващи 45% от производството на ток в страната. Спирането щеше
да засегне около 60 000

души и техните семейства, като 12 000 от тях
работят пряко в строителството, ремонта и
поддръжката на съоръженията.

технологиите и горивата, които българските тЕц използват,
нуждата от над 1 милиард лева инвестиции,
късият гратисен период
от 4 години, неизбежното поскъпване на тока и
социалните последици
правеха новия екорегламент неизпълним от
наша страна. документът на ЕК засяга не само
тецовете на въглища, но
и тези на биомаса, течни
горива и газ, както и използващи изгарянето на
торф и отпадъци.

Аспаруховият мост няма
да се затваря за движение
Вторият етап от основния ремонт на аспаруховия мост във Варна
започва. агенция „Пътна
инфраструктура“ и Гд
„Национална полиция“
подписаха вече заповедта
за организация на движението през следващите
месеци. то няма да се
спира, за да не се затруднява трафикът, но всички превозни средства ще
трябва да се движат със
скорост до 40 км/ч.
миналата година по
време на ремонтните дейности тук движението
беше спряно и се образуваха огромни задръствания по обходните маршрути.
На обекта ще се работи максимално мобилизирано, а целта е всички
работи да завършат до
средата на юни и в активния туристически сезон
шофьорите да пътуват
без ограничения. Ремонтът включва нова хидроизолация, фуги, асфалт,
маркировка, знаци, ограничителни системи, пара-

пети и т. н. Строителномонтажните работи ще
се изпълняват от дЗЗд
ПОНт, което има 4-годишен договор за поддържане на републиканските
пътища на територията
на област Варна.

аспаруховия мост, ще
бъде стеснен участъкът
до изхода от квартал „аспарухово“.
При необходимо ст
дясната лента на моста
в посока Варна ще се
обособи само за авто-

В началото няма да
се спира движението на
тежкотоварни мПС над
10 тона. През месеците
май и юни мостът обаче
ще е затворен за тях от
6:30 до 10 часа и между
16:30 и 20 часа. целта
е леките автомобили и
автобусите на градския
транспорт да пътуват побезопасно.
За улеснение на трафика, идващ от магистрала „Черно море“ преди

буси на градския транспорт и коли със специален режим на движение.
автобусната спирка за
квартал „аспарухово“
временно ще се премести
в съседното платно, а за
посока Варна остава без
промяна.
Община Варна ще се
включи в строителните работи, като ще финансира с 200 хил. лв.
дейности извън пътното
платно.
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АПИ прекрати търга за тунел „Железница“
Заради спряната процедура България може да загуби стотици милиони европейско финансиране
агенция „Пътна инфраструктура“ прекрати
търга за изграждането
на тунел „Железница“ на
автомагистрала „Струма“
буквално на финалната
права. мотивите за мярката будят недоумения в
сектора и предизвикаха
остри полемики в края на
миналата седмица.
Според първоначалната информация, тира-

жирана в медиите, липсва папка с техническа
информация по една от
офертите.
Член на тръжната комисия е откраднал документи от конкурса и
затова полиция и даНС
нахлуват в аПИ и дома
му. Липсващите папки,
сред които са били и техническите документи на
един от кандидатите, са

открити в дома на въпросния експерт.
От 6-членната тръжна
комисия има само един
външен за Пътната агенция член. това е Стефан
Гайтанджиев, който е
обвинен, че е изнесъл
неправомерно документите.
„Интересно е, че документите са съхранявани
в зала със силно огра-

Инвестиция от над 320 млн. лв.
в железопътна инфраструктура
Катя ТОДОРОВА
между Стара Загора и
Бургас влаковете вече ще
се движат със 130-160
км/час, което позволява
разстоянието от 192 км
да се изминава за помалко от час и половина. това стана възможно
благодарение на пусната
наскоро в експлоатация
модернизираната жп линия. Преди това средната скорост по трасето
бе 60 км/час. Предстои
да се оптимизират графиците на бързите влакове към морето и те да
спират само на основните гари и по този начин
времето за пътуване да
се съкрати още повече.
Общата стойност на
проекта за пълното обновяване на трасето от
Стара Загора до Бургас
е над 320 млн. лв. без
ддС, като работата по
него продължи над 5 години. Средствата бяха
осигурени от Оперативна програма „транспорт“
в предишния програмен
период на ЕС.
Предстои втора фаза
на проекта, включваща

Влаковете до Бургас вече ще пътуват със 130-160 км/час

обновяване на линията
от Пловдив до Стара Загора. Плановете са модернизацията на участъка да приключи до 20202021 г., с което цялото
направление от българосръбската граница през
София и Пловдив към
Бургас и турска граница
да бъде напълно модернизирано.
Железопътна линия
ще свързва гарата и летището в Бургас, а в бъдеще и Слънчев бряг,
сочат още плановете
на транспортното министерство. Идейният
проект вече е готов, а
през лятото ще започнат
процедурите за избор на

строител. той ще трябва
да изготви и техническите планове за изграждането на линията. За
участъка от гара Бургас
до Летище Сарафово ще
се инвестират около 70
млн. лв., които се дават по ОП „транспорт
и транспортна инфраструктура“ (ОПттИ).
Плановете са строителството да започне през
следващата година и да
завърши до 2020 г. Отсечката до Слънчев бряг
обаче не е включена в
оперативната програма,
затова за нея се търсят
възможности за финансиране с публично-частно партньорство.

Служебният кабинет спря
концесията на Летище София

Служебното правителство прекрати процедурата за отдаването
на концесия на Летище
София. това съобщи на

официален брифинг говорителят на правителството Ирина Белчева.
Преди седмица служебният министър на

транспорта Христо
алексиев даде знак за
подобен развой на събитията. той заяви, че
условията, поставени
към концесионера, не
защитават публичния
и държавния интерес.
Въпреки това алексиев остави вратичка по
случая, като допусна,
че окончателното решение за бъдещето на
държавния аеропорт
може да бъде оставено
на следващото правителство.

ничен достъп, само чрез
магнитни карти, които са
съхранявани при председателя на комисията,
като членове е следвало
да влизат само по двама“,
съобщи Невена Зартова,
говорител на Софийската районна прокуратура.
Въпреки това документите са изчезнали.
аПИ спира конкурса
буквално дни преди да
бъде обявен крайният
победител. а шефът на
Пътната агенция подава
сигнал в полицията. Още
в петък започват обиски
в сградата и дома на Гайтанджиев. Самият той
пък е освободен с мярка
„подписка“.
Разследването продължава.
Бившият регионален
министър Лиляна Павлова се включи в скандала
през „Фейсбук“. Според
нея мотивите за спиране
на процедурата са несериозни, а Гайтанджиев е назначен именно по
времето на служебния
кабинет и то на мястото
на сегашния регионален

Спирането на търга за тунел “Железница” е единственото законосъобразно решение,обявиха на брифинг
служебният министър Спас Попниколов и шефът на
АПИ Пирин Пенчев

министър. „Осъзнава ли
ръководството на аПИ и
служебният министър на
регионалното развитие и
благоустройството сериозността от прекратяване
на процедура на стойност 250 млн. лв. и риска
от голямо закъснение за
изграждането на автомагистралата? Осъзнава ли
ръководството на аПИ и

служебният министър на
регионалното развитие
и благоустройството, че
това решение може да
бъде фатално за окончателното изграждане на
автомагистрала „Струма“
и България да се наложи
да загуби стотици милиони от Европа?“, изригна
в социалната мрежа Лиляна Павлова.
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България изостава с
Мръсният въздух и липсата на канализация са

мръсният въздух и
липсата на канализация
са най-големите предизвикателства пред България по отношение на
изпълнението на политиките на ЕС по околна
среда. това сочи извадка
от доклада за България,
целящ да маркира до
каква степен страната ни
се справя с екодирективите от Брюксел.
Статистиката за найбедната страна в Евросъюза е стряскаща с факта, че близо 11 000 българи на година умират
преждевременно заради
неблагоприятна околна
среда. Хората в страната
дишат най-мръсния въздух в целия ЕС. Въпреки
че като цяло концентрациите на фини прахови частици са намалели
през годините, те остават много по-високи от
граничните стойности,
определени от ЕС и Световната здравна организация за защита на здравето на населението.
това прави България
държавата в ЕС с найвисок дял на външни
разходи, свързани със замърсяването на въздуха,
което води до загуба на
над 2 милиона работни
дни и над 11 хиляди случая на преждевременна
смърт годишно, е посочено в доклада на ЕК.
Строителството в зоните от „Натура 2000“,
слабото интегриране на
политиката за опазване
на природата и биоло-
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гичното разнообразие в
други секторни политики, слабата администрация, както и липсата на
адекватни планове за управление и цели за защита на местата от „Натура
2000“ са някои от главните заплахи за природата и биологичното разнообразие в България, е
посочено още в доклада.
Проблемът за страната ни е, че макар българското законодателство
правилно да отразява
екологичните изисквания, договорени на равнище ЕС, на практика
те не се прилагат, става
ясно от документа.
Първите изработени
планове за управление
на речните басейни след
приемането ни в Евросъюза показват наличие
на значителни пропуски, които са видни от
много ниските нива на
свързаност и третиране
на градските отпадъчни
води, смята ЕК. За разлика от повечето европейски страни, у нас има
десетки селища, включително и цели квартали в
градовете, които са без
качествена канализация
и са буквално на септични ями. трябва да се
продължи и с решаването на проблема с отпадните води по Българското Черноморие. темата
е от изключителна важност, смятат експертите, тъй като страната ни
иска да се развива като
туристическа дестина-

ция и прави значителни
инвестиции в хотели и
почивни бази край морето.

НАСЪРЧИТЕЛНО
В анализите на Европейската комисия е отбелязано, че страната ни
постигна значителни подобрения на екологичните показатели след присъединяването си към
ЕС през 2007 г. до сега.
Най-големият ни успех
е отличното качество на
питейната вода и на водите за къпане, сочи доклад на проверяващите
от Брюксел.
Според ЕК с относително скромни усилия България би могла
да се справи по-добре
с проблемите. За целта
е необходимо да се изпълнява приетият План
за управление на отпадъците и Програмата за
предотвратяване образуването на отпадъци. абсолютната препоръка на
Брюксел е да се вземат
категорични мерки за закриване и впоследствие
рекултивация на всички
депа за отпадъци, които
не отговарят на изискванията. В страната, по
модел на страните от ЕС,
повсеместно трябва да
се въведе и прилагането
на принципа „плащаш
колкото изхвърляш“, което все още не се прави.
Нужно е още интегриране на политиката за
опазване на природата

и биологичното разнообразие в други секторни
политики и определяне
на природозащитни цели
и мерки за адекватната
защита на обектите по
„Натура 2000“ и тяхното
ефективно управление,
смята ЕК.

Управление на
отпадъците добър план, който
чака реализация
България трябва да
наблегне на изпълнението на задължението си
за разделно събиране на
битовите отпадъци, за
да се увеличат нивата
на преработка и да даде
приоритет на разделното
събиране на биологичните отпадъци, е посочено още в доклада.

Една четвърт от отпадъците у нас се рециклират, докато средно
за ЕС делът им е 44%.
Най-малко отпадъци се
рециклират в Словакия
- 12%, а най-много в дания - 64%, сочат данните
в доклада, които са за
2014 г.
ЕК препоръчва приоритетно да се вземат
мерки за закриване на
депата за отпадъци, които не отговарят на изискванията, и да се приложи принципът „плащаш
колкото изхвърляш“.

Защитените зони
“Натура 2000”
- приоритетна
задача
Строителството в зоните от „Натура 2000“,

слабото интегриране на
политиката за опазване
на природата и биологичното разнообразие в
други секторни политики, слабата администрация, както и липсата на
адекватни планове за управление и цели за защита на местата от „Натура
2000“ са някои от главните заплахи за природата и биологичното разнообразие в България,
е посочено в доклада от
Брюксел. България трябва да завърши процеса
на определяне на специалните защитени зони от
мрежата „Натура 2000“,
иска още ЕК.
Страната ни трябва да
въведе природозащитни
цели и мерки за местата,
да осигури достатъчно
ресурси, за да запази и
възстанови видовете и

Водната стратегия е със значителни недостатъци

Шуменци с шанс да пият чиста вода
Лилия ЛОЗАНОВА
Проект за изграждане на пречиствателна
станция за питейни води
(ПСПВ) подготви община Шумен. той е изработен за 400 000 лв., предоставени от държавата.
Станцията ще е разположена на площадка от 8
дка на терена на бившата метрологична служба
в кв. „дивдядово“. Стойността на модерното съоръжение ще е 16,5 млн.
лв., посочиха от пресцентъра на общината.
Близо1,5 млн. лв. годишно ще струва под-

дръжката му. Прогнозните изчисления сочат, че
1 кубик пречистена вода
ще струва на шуменци
допълнително между
15,5 и 16,5 стотинки.
Работният проект
за ПСПВ е представен
официално от сдружението „д ЗЗд ЕС-ЕНБилд“, което спечели
обществената поръчка.
Според инж. Йорданов
от сдружението точно
промяната на площадката за изграждане на
пречиствателната станция за питейна вода
в Шумен е довело до
намаляване на цената
на съоръжението. При

първоначалния вариант
сумата е била 19 млн.
лв. без ддС. „С новата
площадка се намаляват
инвестиционните разходи до 16.5 млн. лв. Експлоатационните разходи
за година падат с приблизително 500 000 лв.,
обясни инж. Йорданов.
той допълни, че технологията, по която ще се
пречиства водата за пиене, е стандартна, като
всеки един елемент от
станцията ще може да се
управлява автоматично.
Очаква се одобрението на държавата за проекта за изграждане на
ПСПВ в Шумен.
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изпълнението на екодирективите от Брюксел
предизвикателствата пред страната в прилагането на политиките на ЕС по околна среда
общи решения, които
да бъдат последвани от
бързо и ефикасно прилагане.
Не задоволителното
прилагане на политиките за околна среда генерира високи обществени, икономически и

екологични разходи и
създава неравностойни
условия за бизнеса.
Над 75% от европейските граждани смятат,
че екологичното законодателство на ЕС е необходимо за опазването на
околната среда в тяхната

държава, а близо 80%
от тях споделят мнението, че институциите на
ЕС трябва да могат да
проверят дали екологичните закони се прилагат
правилно в държавата
им, показва допитване
на „Евробарометър“.

ЧАСТЕН СЛУЧАЙ

В Джерман недоволни
от проект за депо
Голяма част от водните проекти у нас се изпълняват с пари от програма “Околна
среда”

местообитанията в „Натура 2000“.
Съгласно първите планове за управление на
речните басейни само
47.2 % от естествените повърхностни водни
обекти са с добро или
високо екологично състояние, а 34% от силно
модифицираните или изкуствените водни обекти
имат добър или висок
екологичен потенциал.
Значителните недостатъци в тези планове обаче показват пропуски в
системата за мониторинг,
оценката на вредните
въздействия и методологиите за класификация
на състоянието на водните обекти. В резултат на
това има висока степен
на несигурност по отношение на вредните въздействия и състоянието
и ефективността на програмите от мерки, е посочено в доклада на ЕК.
По отношение на питейната вода обаче България постига много високи нива на съответствие (99-100%) за микробиологичните, химичните и индикаторните
параметри, определени в
директивата за питейната вода.
България поддържа и
достатъчно качество при
96.8% от водите за къпане, макар че се наблюдава лек спад до 71.3% при
водите с отлично качество, е отбелязано в доклада на ЕК.

Екоданъците у нас
- под средното
ниво в ЕС
Високата енергийна
интензивност на българ-

ската икономика обуславя по-висок от средния
дял на приходите за екологично данъчно облагане чрез енергийното
данъчно облагане.
Въпреки това екологичната насоченост на
данъчната система остава под въпрос, тъй като
делът на приходите от
данъци за замърсяване е
под средния дял за ЕС,
е посочено в доклада на
ЕК.
Правилното прилагане на съществуващите екологични данъци
въз основа на принципа
„замърсителят плаща“,
включително и за замърсяването на въздуха, депонирането на отпадъци
и енергийните източници, може да помогне за
промяната на поведението на данъкоплатците и
да допринесе за постигането на екоцелите, смята
Брюксел.
Компенсирането, поне
частично, на увеличаването на енергийното данъчно облагане с
мерки за ефективност
на ресурсите би могло
да задържи ниско ниво
на общите разходи за
потребителите на енергия, както и да намали
високите сметки за енергия за крайните потребители, е посочено още в
доклада.

ността.
директива INSPIRE
цели създаване на инфраструктура за пространствена информация
в Европа в подкрепа на
екологичните политики на Общността и политиките и дейностите,
които могат да окажат
въздействие върху околната среда. Законът за
достъп до пространствени данни транспонира
директива INSPIRE в
националното ни законодателство.

БАРОМЕТЪР
Прегледът на изпълнението на политиките
в областта на околната
среда в 28-те страни от
ЕС показва, че европейците искат постигане на

Жителите на с ело
джерман продължават
с несъгласието си в населеното място да бъде
изградено депо за битови отпадъци. „Няма
да позволим това да се
случи в нашето село.
то в а ч и н о в н и ч е с ко
решение е безумно“,
гневни са хората. аргументите им са, че съоръжението ще се строи

на метри от къщите и
ще замърси драстично района. „Не превръщайте село джерман в
бунище“, е апелът на
над 300 недоволни от
предстоящия строеж
жители на района, които излязоха на протест
преди месец.
Регионалното депо
ще бъде изградено по
проект на Община дуп-

ница и трябва да събира неопасните битови
отпадъци от общините
дупница, Кюстендил,
Невестино, трекляно,
Бобов дол и Бобошево,
уточняват от администрацията. За избрания
терен има издадена и
положителна оценка
за въздействие върху
околната среда, категорични са от общината.

ЕТАЛКОМ ИНВЕСТ
ВНОСИТЕЛ НА ПЪТНИ БИТУМИ
ПРОИЗВОДСТВО НА НИС ПАНЧЕВО

ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРАНИ
БИТУМИ:

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

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

Директива
INSPIRE
България изостава с
изпълнението на директива INSPIRE, която би
осигурила благоприятна
рамка за активно разпространение на информация относно околната
среда сред обще стве-

www.metalcominvest.com;
office@metalcominvest.com; тел.: +359 73 881608
www.metalcominvest.com
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ИНтЕРВЮ
Теоретически подготвяме кадрите в туризма, а те
заминават в страните от ЕС и така обезсмисляме
вложените средства в тяхната квалификация

Липсва ни стратегия за туристите от ЕС и трети
държави на възраст над 55 години. Това е една от
незапълнените ниши. Другата е спортният туризъм

Иван Иванов, председател на Бургаската регионална туристическа камара:

Лошата инфраструктура продължава да пречи на туризма
В същото време легловата база у нас през юли и август е договорена на 95– 98%
Разговаря
Ирина ГЕНОВА
- Г-н Иванов, какви са
прогнозите за сезон лято
2017? През миналата година имаше голям ръст в
туристопотока, имаше и
удължен сезон.
Дали тази година ще е
още по-добра за морския
туризъм?
- Поради сложната геополитическа обстановка
Бургаското черноморско
крайбрежие се превърна в
търсена дестинация. Обстановката тук е спокойна
и сигурността е определяща.
ако през 2016 г. бе постигнат ръст на туристите
от 18.6%, то през настоящата година отново се
очакват ръстове, спрямо
2016 г. между 10 и 15%.
международните туристически изложения в Берлин, москва и Киев потвърдиха тази наша прогноза.
Ръст в предварително записаните имаме във Великобритания, Германия, Нидерландия и, естествено, в
Полша, Чехия и Словакия.
- Има информация, че
туристите се завръщат
в Турция и Египет? Как
ще се отрази това на нашия туризъм?
- Постигнатата договореност между президентите на Руската федерация и
Република турция откри
възможността за възстановяване на чартърните
полети от москва, Санкт
Петербург и други градове
до анталия, Кушадасъ и
други туристически дестинации на турция.
През 2016 г. турция е
била посетена от 2.8 млн.
руски граждани. Очаква се
тази година да бъдат между 4.5 и 5 млн.
З а щ ото гол е м и т е н а маления, които предлагат турските хотелиери, са
между 40 и 50% от цената
на туристическия пакет.
На второ място е огромната леглова база. На тре-

Иван Иванов е
дългогодишен председател на Бургаската регионална
туристическа камара (БРТК), в която членуват 187
туроператори, турагенти и хотелиери от Южното
Черноморие. Той
е автор на редица
предложения за
промени в Закона
за туризма и един
от инициаторите
за облекчено издаване на туристически визи за граждани на страни,
извън ЕС.
Иван Иванов
направи анализ
н а о бс т а н о в ка та преди активния туристически
сезон, посочи положителните и
отрицателните
тенденции, както
и мерките, които
според него държавата трябва да
предприеме за отрасъла.
та позиция - отпуснатите
субсидии от държавата за
подпомагане на туристическите фирми и авиокомпании.
- От казаното дотук ще издържи ли България на конкурентнат а
Турция? Този сезон очакваме ръст на руските
туристи от 10%.
- Според много експерти
турция е много привлекателна дестинация от гледна точка на климат, продължителност на сезона
6-8 месеца.
В същото време легловата база у нас през юли-август е договорена 95-98%.
За нашето крайбрежие е
проблем цената на чадъра
и шезлонга, докато в турция те са включени в цената на пакета.
Естествено, България си
има своя турист - особено
семействата с деца.
По мнение на междуна-

Бизнес решения, експертни
консултации, правни
и счетоводни услуги
www.dominity.bg

родни експерти България
през периода януари-март
е в петицата на най-търсените дестинации в Европа.
Преди нас са турция, Гърция, Испания и Кипър.
- Какво търси туристът по Южното Черноморие сега? Има ли място
ол инклузивът, или не е
привлекателен за туристите?
- трябва да бъда откровен - търси се пясъкът,
слънцето, чистата природа, спокойствието и сигурността, почивка на семейните с деца, детските площадки, детските менюта и
хотелите от висока категория с детски басейни.
Категоричен съм, че ол
инклузивът отмира. Защото от 2017 до 2020-2025 г.
индивидуалният туристопоток ще нараства с много
бързи темпове.
Ол инклузивът според
мен е за туриста под средната категория. Ол инклузивът не дава възможност
обслужващият персонал да
обгрижи туристите с необходимото внимание. това е
една конвейерна рамка.
Няма страна от най-посещаваните, която да не
преразгледа ол инклузива
- всичко да мине постепенно на сервиз.
Но при нашите условия

и невъзможно стта да се
осигури висококвалифициран персонал сигурно ще
продължи да съществува.
- Слънчев бряг продължава ли да е евтина
алкохолна дестинация?
Има ли курорти, които
се търсят за семейни почивки?
- С всяка изминала година обслужването на младежките групи се подобрява. много активно работят
английските и българските
фирми в това отношение.
Сериозно се занимава с
този проблем и посолството на Великобритания.
така или иначе това е
туризъм на ниско платената клиентела, която си е
определила 350-400 евро
за почивката.
Защо в Кипър и малта
тези младежки групи намаляха съще ствено? Защото фирмите искат конкретни сценарии за всяка
вечер. И ако не приемат
този сценарий или има отклонение съгласно договореностите, той се връща за
преработка.
Следващият момент е
презастрояването на Слънчев бряг, ко ето създаде
проблеми с почивките на
семейства с деца и на пенсионери.
С емейните почивки

преди всичко са на юг от
Бургас - там, където има
малки семейни хотели с
детски площадки, с детски
бас ейни, с вниманието,
топлотата, спокойствието
и сигурността.
- Как стои въпросът с
визите? Държавата полага ли усилия за улесняване на процедурите и за
по-голяма бързина?
- През по следните години министерството на
външните работи направи
много - особено в москва,
Киев, минск, Кишинев - с
кадри, тяхното обучение и
размножителна техника.
Обаче Испания издава
визата до третия ден и набира студенти от Санкт
Петербург да разнасят паспортите с визите на съответните адреси.
Ние се движим между
5 и 7 дни. Пречи ни професионалната квалификация, може би не достигат
и кадрите, въпреки че консулствата се подсилиха.
Казвали са ми, че понякога
работят до 2-3 часа през
нощта, за да смогнат.
Живеем в сложна среда,
която създава много нюанси и въпросителни. Всичко
трябва да се проверява и
изяснява.
Продължава на стр. 16
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мЛадИтЕ В БРаНШа
Илиян Стоянов, архитект:

Останах в България, защото винаги
съм искал да работя за себе си
Старая се да прилагам различен, специфичен подход към отделните проекти
Илиян Стоянов е роден в
Хасково. Висшето си образование получава като възпитаник на ВСУ „Любен
Каравелов“. През 2011 г. се
дипломира там в специалността „Архитектура“.
Година след това - през
2012-а, заедно със сестра
си Християна Стоянова,
която е дипломиран ландшафтен архитект, създават свое бюро - Studio HI, с
предмет на дейност архитектура, интериорен дизайн, публичен и обществен дизайн, декорация, проектиране на мебели, 3D
визуализации и брандинг.
А м б и ц и я т а н а д ва м а т а
млади архитекти е да успеят да намерят баланса
между теорията и практиката.

ПРОЕКТИ

- Защо избрахте да се реализирате в България?
- Не ме задържат националистични и патриотични
подбуди. Избрах да се реализирам в България, защото
винаги съм искал да работя за
себе си и да правя това, което ми харесва и вдъхновява.
Предимствата да си в родната
си страна са много. Сред тях
са, че работиш в познатия
пазар, изградените контакти
с клиенти и изпълнители.
Независимо обаче къде си
избрал да работиш и живееш, доверието на клиента се
печели бавно, с много труд,
упоритост и прецизност.
В нашата работа се стремим към естетика, функционалност, практичност, икономичност и екосъобразност.
Винаги прилагаме различен,
специфичен подход към от-

делните проекти.
- С какви проблеми се
сблъсквате по време на Вашата работа?
- Основните проблеми, с
които се сблъсквам, са корупцията в държавната администрация. другото, което също
е проблем, са изискванията
на клиентите спрямо правилото за бързо-евтино-качествено. И на последно място,
но не и по значение за мен е
некомпетентността на майсторите.
- В каква обществена кауза във Вашия град бихте се
включили?
- Вече участвам в обществена кауза, част съм от организаторите на „мовембър“ за
България. това е благотворителна кампания, свързана с
кауза и обществени дискусии
за мъжкото здраве.
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Какви мерки ще спрат презастрояването
Арх. Любомир Попов - главен архитект на
община Котел:

Инвеститорските мераци
угасват при спазване на закона

Практиката в нашата
община показва, че инвеститорските мераци
угасват, щом бъдат препратени към министерството на културата. Когато става дума за архитектурно-исторически
резервати, обикновено
се правят опити „да се

пробият“ общинските
администрации. Както
се случи наскоро с Копривщица.
При нас с такъв статут са селата Жеравна и Катунище, както
и квартал „Галата“ в
Котел. туристическият
интерес към тях никога не е преставал, но
през последните години се увеличи. това по
естествен начин насочи
хора към туристическия
бизнес. апетитите бяха
предимно към земеделски земи в близост до
тези селища, на които
да се смени статутът и
да се включат в регулация. Имаше и опити за
строителство на къщи

за гости на места, на
които това не е разрешено.
П р и н ц и п ъ т, ко й т о
спазваме и който при
нас работи, е да не решаваме нищо в те зи
архитектурно-исторически резервати на
местно ниво - нито като
общинска администрация, нито през общинския съвет. Всеки заявен строителен интерес
се изпраща в министерството на културата
за становище и решение. Поне докато аз съм
главен архитект тук,
друго няма да допусна.
Спазването на закона
гарантира запазването
на тези уникални места.

Арх. Константин Славов, РК на КАБ - Варна:

Ако има политическа воля, ще
има и общ план за развитие

може би най-напред
трябва да се помисли
дали наистина е нужно задължително да се
спре навсякъде строителството, или просто
нещата да се правят по
малко по-различен начин. Подходът според
мен трябва да е малко
по-интелигентен. Необходимо е да се поразсъждава повече върху
урбанизирането на територията и всичко да
се прави по план, така

че да не се нарушава
целостта на селището.
тук говоря и за природа, и за инфраструктура,
и за архитектурни паметници, и т.н. Въпреки
че страната ни не заема челните позиции в
световните класации за
туристически топдестинации, смятам, че в
последните години се
направиха и доста неща.
Със сигурност се наблюдава известно развитие в посока подобря-

ване инфраструктурата
и визията на курортите
и туристическите селища и вярвам, че нещ ат а щ е п р од ъ л ж ат
да се движат напред с
още по-големи темпове. Всичко обаче зависи
най-напред от държавата, която управлява
тези процеси. Според
мен е нужна политическа воля. ако има такава воля, ще има и общ
план, и визия за развитие.
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в туристическите райони?
Арх. Пенко Терзиев, РК на КАБ - Ловеч:

У нас всички сме царе на
заобикалянето на правилата
Не са нужни допълнителни законодателни или
друг вид мерки, за да се
справим с презастрояването не само в туристическите райони, но и в
цялата страна. достатъчно е просто да се спазват
съществуващите закони
и наредби.
Проблемът у нас обаче
е, че всички сме царе на
заобикалянето на закона. Затова няма как да се

Имаме удоволствието да Ви поканим
за откриване на сезона в следващия
традиционен турнир по тенис за смесени двойки. Той ще се проведе в Кърджали на 29 и 30 април на кортовете
на хотел “Арпезос“.
Мачовете ще се играят от:
10.00 - 18.00 ч. на 29.04.2017 г.
10.00 - 13.00 ч. на 30.04.2017 г.
Ще се играе в групи при регламент
всеки срещу всеки в групата. След
това предстоят елиминации: четвъртфинали, полуфинали и финал.
Както вече знаете, нужно е един от
двойката да е архитект, член на САБ
или КАБ, другият да е аматьор (да не
е тренирал тенис след 12-годишна въраст, както и да не е треньор по тенис).
Организаторите според правилника на
лигата имат право да допуснат до 3 отбора с wild card.
Таксата за участие е 20 лв./човек. В
събота след мачовете ще има коктейл
който също е включен в таксата за
участие. Полуфиналите и финалът ще
се играят на следващия ден сутринта.
Же лаещите могат да з аявят
участие по елпоща не по-късно от
26.04.2017 г.

посочи персонално един
или друг човек, който е
виновен или отговорен
за нарушенията в тази
сфера.
Животът доказва, че
хората с интереси винаги
успяват да си прокарат
интересите. това става
по един или друг начин,
но става. Затова и проблемът с презастрояването се задълбочава и е
повсеместен.

Арх. Ивайло Симеонов, РК на КАБ - Бургас:

Няма ефективен механизъм
за справяне с проблема
трудно може да бъде
спряно презастрояване по Черноморието.
Според мен процесът
е изтърван. Не са взети мерки, когато е било
времето. И резултата
можем да видим днес в
Слънчев бряг и цялата
община Несебър.
манталитетът на
днешните инвеститори
не се е променил от преди десетина-петнадесет
години. Нивото е много
ниско, а критериите са
евтино строителство;
максимални квадратури
и напомпена застроена
площ до максималното, позволено от закона;
продажби на максимално ниски цени. Оправданията са, че клиентите търсят евтино. ако
не им харесва това, да
търсят имот другаде,

не и в България. тук се
е оформил един нискобюджетен пазар, който
диктува условията. В
търсене на продажби на
всяка цена инвеститорите поръчват дори напълно несъстоятелни неща,
които обаче се харесвали на руските купувачи.
Слагат се по фасадите
едни фризчета, корнизчета, орнаменти и те
заприличват на коледни
елхи. така се било правило по света. да, но
преди сто години и от
скулптори и художници.
Сега се лепят от стиропор. Пълна бутафория,
но това се харесвало на
руснаците.
Не че няма, но рядко се намират инвеститори, които са готови
да вложат повече пари.
това може да се случи,

когато не се гони голямата печалба, и то на
всяка цена. Има клиенти, които биха го оценили, но и те са рядкост.
Не виждам механизъм, който да спре
презастрояването. това
трябва да е функция на
главните архитекти. Но
и те нямат големи правомощия. ако е спазен
законът, главният архитект няма как да откаже
строително разрешение.
Ще го върне веднъж,
втори път, но след като
забележките се отстранят и проектът отговаря на нормативните
изисквания, той няма
какво да направи. а и
обикновено мандатите
на главните архитекти
са кратки и свършват
след поредните местни
избори.
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Какви мерки ще спрат презастрояването в
туристическите райони?
Инж. Крум Спиридонов, РК на КИИП - Враца:

Трябва да се мисли преди реституция
Най-верният начин да
се справим с проблема
презастрояване е да се
уточни каква е собствеността по места. Частния
собственик не можеш да
го спреш да строи - нарушаваш му правата. Затова трябва да се обмислят
добре нещата, преди да

Инж. Пламен Радев, РК на КИИП - Благоевград:

Да се премахне схемата за
заплащане на квадратен метър
Съществуващите към
момента норми, касаещи
застрояването, трябва да
бъдат приведени в съответствие към реално
случващите се неща в
бранша. Защото това, което сега става, е заобикаляне на действащия
закон. Публична тайна
например е, че части от
сгради, които се намират
на подземни, полуподземни и тавански нива,
се записват по такъв начин, че да излизат съответните технически показатели. т. е. те се записват като складови, тавански и прочее помещения,
за да могат да излязат
техническите показатели,

но фактически те се използват след това за ателиета, жилищни площи
и т.н. тъй като това касае
икономическите интереси на собствениците на
имота, ние като технически лица се съобразяваме
с възложителите. От друга страна, се получават
неверни показатели, без
да претендирам, че законово определените са
най-оптимални, но излиза така, че архитектите,
изпълнявайки желанията
на предприемача, стигат
до изграждането на повисоки сгради. Презастрояването идва от това,
че не харесваме това,
което строим. Особено

в последните 15 години. това е една от причините, според мен, ако
тръгнем да анализираме
нещата по обратен път.
цените също са причина. И ние, от гилдията, е
крайно време да излезем
от схемата за заплащане на квадратен метър.
Нужно е вече да елиминираме тази зависимост
между проектантите и
квадратурата, която защитаваме. Защото много
често страда качеството
на проекта. Колкото и
фантастично да звучи,
оттук нататък ще трябва
да се гони качество и съответно да се заплаща за
качество.

се връщат терени. ако
това са зелени площи,
градинки, плажове... то
собственикът трябва да
бъде обезщетен с парцел, но на друго място.
това трябва да се разбере
от администрацията по
места и да се гледа много
внимателно, защото по-

сле вече е късно. Всичко
друго е нарушение на закона - от една страна, се
ощетяват собствениците
на съответния терен, ако
им се пречи на инвестиционното намерение, от
друга страна пък, страдаме всички от презастрояването.

Инж. Николай Николов, РК на КИИП Велико Търново:

Държавните органи
създават прецедентите

а ко д ъ р ж а в а т а с
нейните институции и
правомощия си бяха на
мястото, презастрояване
в туристическите райони нямаше да има. то
беше умишлено допуснато от лобитата, които
дърпат конците в България. Сега какво да се
направи? Нищо! Както
се казва, злодеянието е
изконсумирано. то не е
извършено от Иван или
драган. държавата просто не си е на мястото и
е допуснала едни други
хора, които се казват г-н
Иванов и г-н драганов,
да го направят. Написаха
се едни наредби, дописаха се други или се промениха в интерес на тях
и на лобитата им. И ето

какво се получи в курортите - закони има, но не
се спазват. там, където
не харесват законите, им
правят тълкувания.
И понеже темат а
„Копривщица“ е актуална сега, да погледнем
и от този ъгъл към туристическите райони.
министерството на културата с неговото подразделение Национален
институт за недвижимо културно наследство
буквално съсипват това
наследство. Обричат на
разруха цели квартали
в туристически активни
градове и райони. Във
Велико търново над 200
къщи се рушат. Част от
тях са вече необитаеми,
защото НИНКН не раз-

решава да се пипат. В
търново един нужник
не може да се построи
- веднага го събарят. Погледнете арбанаси и кажете запазило ли е първоначалният си облик,
като от министерството
уж го следят изкъсо? Затова разбирам хората от
Копривщица. местният
общински съвет е гласувал от безизходица,
макар нещата да бяха
представени по съвсем
друг начин. Хората не
са тръгнали да разрушават една светиня, а за да
подобрят условията на
живот и за бизнес в района. За мен държавните
органи са тези, които не
си вършат работата. те
създават прецедентите.
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ЕКОЛОГИя

Мерки срещу пожарите предприема
Национален парк „Рила“
Оперативният план е съгласуван със съседните общини за съвместни действия

През годините пожари унищожиха десетки декари иглолистна гора в землището на Природен парк “Рилски
манастир” на границата с Национален парк “Рила”

Николай АНТОНОВ
В изпълнение на заповед на министъра на
околната среда и водите дирекцията на Национален парк (НП) „Рила“
предприе необходимите
мерки за о сигуряване
на противопожарна безопасност в защитената
територия, съобщиха от
парковата дирекция в Благоевград. За целта е изготвен оперативен план за
противопожарна дейност
на територията на парка

О ВО
С
А
М

през 2017 г. той е съгласуван с районните служби
„Пожарна безопасност и
защита на населението“
в Благоевград, Разлог, Белово, Костенец, Боровец,
Самоков, дупница и Рила.
В него са разписани оперативни планове по паркови участъци за съвместни действия в случай на
възникнал пожар.
Определени са противопожарните ядра при
централния офис в Благоевград и парковите участъци по места, допълниха от дирекцията. С цел

Обучението на децата е част от програмата за превенция

по-добра координация и
навременно оповестяване при възникване на пожар на територията на
НП „Рила“ и резервата
„Риломанастирска гора“
са изготвени схеми за
навременно оповестяване и реакция на всички
отговорни институции и

лица. Проверена е цялата
налична противопожарна техника и инвентар и
готовността й за действие
при възникване на пожар.
Предвижда се също допълнително назначаване
на наблюдатели за пожари, които да подпомагат
парковите служители по

места.
дирекцията е сключила
също 13 договора с общините, граничещи с парка,
и Югозападното държавно предприятие за съвместни дейности при гасене на пожари. Като превантивна противопожарна
мярка парковите служители съставят на физически и юридически лица,
ползващи територията на
парка, предупредителни
протоколи и провеждат
инструктаж за пожарна
безопасност. На територията на НП „Рила“ са
обозначени определените
места за палене на огън,
в близост до тях са поставени и информационни

табели с противопожарно
съдържание.
През пожароопасния
сезон на територията на
парка се разпространяват
листовки с противопожарна тематика и указания.
Парковата дирекция съвместно с Районната служба „Пожарна безопасност
и защита на населението“
в Благоевград организира също образователни
екологични програми с
учащите се, свързани с
превенция от пожари, заплахите за биоразнообразието при възникването
им и създаване на положително отношение към
опазване на защитената
територия.

ПОЛЕЗНО
дирекцията на НП
„Рила“ призовава гражданите в случай на пожар
на територията на парка
и резервата „Риломана-

стирска гора“ да подават сигнали на телефони:
0884 111 400; 0887 997
770; 0884 111467; 0884
111 407; 0884 111 410.

Залесяване и грижа за птиците в Седмицата на гората

Община Белица, държавно горско стопанство,
Народно читалище „Георги тодоров - 1885“ и
училищата от региона се
включиха в националната инициатива „Седмица
на гората“. „Създаване
на ученическа гора“ е
мотото на залесителната
акция, проведена в местността трестеник. В нея
се включиха възпитаниците на СУ „Св. св. Кирил и методий“ и гимназия „Никола Вапцаров“.

Учениците от четвъртите
класове от училищата в
община Белица пък представиха свои рисунки на
тема природа в залата на
туристическия информационен център. Найдобрите майстори на четката получиха награди от
държавно горско стопанство - Белица.
Горските стопанства в
областите Кюстендил и
Перник отбелязаха Седмицата на гората с друга
инициатива - изработват

къщички за птици, които
ще бъдат поставени на
различни места по паркове и градинки, съобщиха
от Регионалната агенция
по горите.
акцията е пилотна за
района, а къщичките се
правят по английски модел с размери 250 на 150
милиметра за по-маломерните пернати обитатели по парковете. Ще
бъдат изработени около
400-500 броя за двете области. Част от тях вече са

готови и ще бъдат поставяни по дърветата от деца
и ученици, поясняват от
регионалната дирекция.
Идеята е децата да
разберат, че за гората
еднакво важни са както
дърветата, така и останалите горски обитатели и
птиците и за тях трябва
да се полагат грижи. Организаторите на акцията
се надяват децата сами да
започнат да правят подобни къщички с помощта на
семействата си.

ЗА КОМУНАЛНИ НУЖДИ

Общини купуват модерна техника с пари от Европа
Цвета ИВАНОВА
две общини във Видинска област ще допълнят и обновят техника-

та на своите комунални
стопанства. това става с
проекти, финансирани
от Европейската програма „Интеррег“.
така общината в Кула

ще разполага с нова
техника за управление
на отпадъците, съобщи
кметът Владимир Владимиров. тя очаква нов
сметосъбирачен авто-

мобил, 350 съда за смет,
както и 20 компостера.
доставката им става по
проект „Чист и зелен живот“. Партньор на Кула
е общината в сръбския
град Княжевац. Финансирането се осигурява
от трансграничната програма „България - Сърбия“, а стойността му е
586 958 евро.
С трансграничен
проект и общината в
Белоградчик си осигурява модерна техника
за справяне с бедствени
ситуации. денонощията без ток заради труден достъп до аварирали
жици по електрическите
стълбове при лошо време вече остават в мина-

лото, похвали се кметът
Борис Николов. Заради
такива аварии през зимата на 2015 г. градът живя
без електричество близо
10 дни. до местата на
повредите по електропроводите и водопровода зиме ще се стига с
моторна шейна, а лете
- с високопроходима машина.
По проекта на общината партньор е румънският град дробета турну Северин.
Белоградчик ще получи и багер товарач, мощен трактор, товарачна
платформа с кофа и снегорин, моторна шейна,
резачки, пожарна кола с
малък обем, самосвал,

автовишка, храсторези и
машина за раздробяване
на дървесина, прикачен
инвентар към основните
машини, който ще се
използва за преодоляване на последиците от
бури, ледоходи, проливни дъждове и дълбоки
снегове. И този проект
се финансира от Европейската програма „Интеррег“ - България - Румъния. Стойността му е
1 175 000 евро. С подобна техника ще се снабди
и румънската община,
което ще о сигури на
трансграничния регион
бързо преодоляване на
щетите от всякакъв вид
бедствия, допълни Борис Николов.
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България с реален шанс да подобри мина

Чуждестранните гости изискват по– надеждни пътища във вътрешността на стран
С предстоящите великденски празници реално
стартира активният туристически сезон в страната. За поредна година
ваканционното лято започва още през април.
Първите гости по Черноморието са факт, идват от
Израел и както споделят
някои от тях, тук са за поредна година. За периода
април-юни очакваме около 1,1 млн. чужди туристи в България, каза пред
медиите Румен драганов,
директор на Института
за анализи и оценки в
туризма. Повечето от тях
идват с цел културен туризъм, което е около 10%
от броя на чуждестранните посещения в България
в годишен план. много
от гостите в страната не
пропускат кратка ваканция край морето или в
някой от СПа курортите
ни.

О ко л о 1 7 0 х и л я д и
чужденци ще по с етят
България само в периода около Великден, а
общо над 280 хил. българи ще пътуват за почивните дни покрай празника, сочат данните на
Института за анализи и
оценки в туризма. тази
година великденските
празници в католическия

и православния свят съвпадат, което увеличава
туристопотока от и към
България. Страната ни се
оказва особено привлекателна за нашите съседи.
Най-голямата част от
чужденците по празниците у нас ще бъдат от Гърция. Ще пристигнат също
туристи и от Германия,
австрия и Италия.

И тази година много българи ще изберат да посрещнат
Великден зад граница

търсени дестинации
за априлските и майските празници остават и
зимните курорти, които
предлагат по-ниски цени
за нощувки. Най-предпочитани от българите
са тридневните пакети с

ната зона „Комплекс Калиакра“.
В началото на миналата
година магистратите от Европейския съд постановиха
решение, с което осъдиха
България за нарушаване на
европейското екологично

законодателство - допускане на действия, които могат да причинят увреждане
на видове и местообитания, опазвани в защитените зони в Калиакра.
В изпълнение на решението на Съда на ЕС ми-

Проверка ще доказва унищожават
ли се буните край Черноморец
Премахват се буните на плажа на
къмпинг „Черноморец“, което може да
доведе до непоправими последици и
курортното селище да остане без плаж.
За това алармираха жители на градчето.
министърът на туризма Стела Балтова
разпореди проверка във връзка със сигналите. Служители от дирекция „Управление на морските плажове“ ще прове-

рят случая и при установени нарушения
ще бъдат предприети законосъобразни
действия. За премахването на буните
има издадена заповед от РдНСК - Бургас
от 15 май 2012 г., чиято давност изтича
след по-малко от два месеца. Не става
ясно по чие искане е издадена преди пет
години заповедта за премахване на буните и защо едва сега се прилага.

посетят гръцките плажове - около 45 хиляди. Охридското езеро в
македония и близките
градове в Сърбия също
стават търсени дестинации от нашенци извън
България. За тези, ко-

ОТ ПЪРВА

Круизите по Дунав стават хит
туристическите пътувания с кораб по река дунав остават хит и през новия сезон. Първият кораб,
който акостира на 22 март
във Видин, откри новия
туристически сезон. Според предварителните заявки през тази пролет и
лято на видинското пристанище ще акостират 192
круизни кораба, представлявани от няколко туроператорски фирми.
данните сочат, че през

Правителството с временни мерки
за защита на района на Калиакра

министерският съвет
разгледа Временни мерки за защита на района на
Калиакра в изпълнение на
решение на Съда на ЕС.
С тях се налага временно
ограничаване на дейностите в територия на защите-

включени СПа процедури. цените варират от 25
до 110 лв. на човек.
Около 210 хил. българи ще се отправят на път
в родината, а останалите
ще заминат за чужбина.
Най-много българи ще

нистерството на околната
среда и водите наложи забрана за извършване на
действия, застрашаващи
местообитанията в района
на Калиакра.
Съгласно постигнатите
с Европейската комисия
договорености България
трябваше да представи до
края на март 2017 г. Интегриран план за управление
на трите защитени зони в
района на Калиакра. Разработката е направена от
екип експерти от Института по биоразнообразие и
екосистемни изследвания
на Българската академия
на науките. След представянето му в Брюксел Планът ще бъде публикуван
за обществено обсъждане
и всички заинтересовани
страни, както и жителите в
региона ще могат да представят своите становища.
до одобряването на Интегрирания план ще действат
Временните мерки за защита.
целта на Интегрирания план за управление
на трите защитени зони е
установяването на трайна
регулация и дългосрочна
устойчивост на развитието
на район Калиакра, като
осигури балансирано развитие на регион без увреждане на уникалните за
целия Европейски съюз
видове и местообитания.

последните години круизните туристи у нас се увеличават. На пристанище
Видин през миналия туристически сезон са акостирали 181 туристически
кораба средно с по 150
пасажери.
Очакванията на бранша за новия сезон, който
ще завърши в средата на
ноември, е туристите да
надхвърлят 30 хиляди.
Речните круизни кораби по река дунав са сред
луксозните плавателни
съдове, плаващи по реката, и са основно под
швейцарски, германски и
канадски флаг. Чуждите
туристи са от всички континенти - най-много са
американците, японците,

все повече расте броят и
на европейците. Според
стюардите и гидовете на
круизни кораби България
е атрактивна за чуждите
гости с възможностите за
религиозен и културен туризъм. Има заявен силен
интерес и към посещения
на исторически обекти в
страната.
туристите обаче с е
оплакват от липсата на
удобства на пристанищата и подстъпите към градските части, от липсата на
бюра за обмяна на валута
и на банкомати в района
на крепостта „Баба Вида“,
„Калето“ и другите обекти, както и от липсата на
информация на подходящ
език.

Модернизират рибарск
пристанища във Варна
Започна приемът на
проекти за модернизация на съществуващи рибарски пристанища във
Варна и Балчик, както и
на други три стоянки за
лодки по нашето крайбрежие по мярка 1.8 от Програмата за морско дело и
рибарство. Предвиденият
бюджет за тези дейности
е 10,4 млн. лева, уточниха
от министерството на земеделието.

По мярката се подпомагат проекти за подобряване на инфраструктурата в
рибарските пристанища и
рибните борси с цел да се
повиши качеството, контролът и проследяемостта
на разтоварваните продукти, както и енергийната
ефективност и условията
на труд. максималният
размер на безвъзмездната
помощ за модернизация
на рибарско пристанище

В края на годината ще има втори прием на проекти за приста
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алогодишните високи приходи от туризъм

ната и повече информационни центрове
ито са отделили повече време и средства за
ваканция, най-желаните
дестинации са Италия,
Русия и мароко, показват данни на туроператорски фирми. цената
за пакет нощувки и пъ-

туване до Рим например
излиза около 1000-1200
лв. за дните около Великден. Пътешествие за
около седмица в москва
и Санкт Петербург пък
струва два пъти повече.
мароко е една от екзо-

тичните посоки за българи тази година, като това
е алтернатива на дубай
според туроператорите.
туристите са привлечени
от ниските цени и значително по-топлото време в
арабската страна.

А ПРОЛЕТ

Преди броени дни първите израелски туристи кацнаха край морето

ФОРУМ

Велико Търново бе домакин на международното
изложение „Културен туризъм 2017“
Лилия ЛОЗАНОВА

Круизите по Дунав отдавна не са екзотика, все по-голям интерес към тях регистрират туроператори от страната

Ремонт на надлеза при
ките
а и Балчик Ченгене скеле с 400 хил. лв.
по Програмата за морско
дело и рибарство е 8 млн.
лв. За изграждането на
постоянни лодкостоянки
той е 800 хил. лв.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 21 юни 2017 г.
Кандидатстването е електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение на
средствата от ЕС в България (ИСУН2020).

анищата в Несебър и Созопол

Започна дълго отлаганият ремонт на надлеза при рибарското селище Ченгене скеле на
пътя Бургас - царево.
Строителните дейности
ще продължат до юни
т.г. и се финансират с
400 хил. лв. от агенция
„Пътна инфраструктура“ (аПИ). При ремонта
ще бъде направена смяна на дефектиралите от
удари носещи греди и
ще се подобри цялостното състояние на съоръжението, така че да
бъде удължен неговият
бъдещ експлоатационен
период.
Надлезът не е ремон-

тиран от години. Заради
проблемите с носещата
конструкция движението на автомобилите над
3,5 тона по него е забранено. След ремонта
лентите за движение ще
бъдат разширени. Проектът предвижда и изграждането на пешеходни тротоари.
През следващите три
ме сеца се ограничава
движението и в двете
посоки по основния път,
а трафикът се прехвърля
през успоредните връзки при пътен възел „Росен“ (в посока царево) и
„Крайморие“ (в посока
Бургас).

70 български и чуждестранни изложители участваха от 6 до 8 април 2017
г. във Велико търново на
четиринадесетото международно изложение „Културен туризъм“. Общини, посолствата на азербайджан,
Бразилия, Виетнам, Палестина, ЮаР, градовете партньори на Велико търново
Брага (Португалия), Бурса
(турция), Охрид (македония), Серес (Гърция), Хаен
(Испания), музеи, неправителствени организации и
туроператори презентираха
на самостоятелни щандове
в изложбени зали „Рафаел
михайлов“ нови продукти,
атракции и дестинации за
културен туризъм.
В рамките на изложението се проведе третата научна конференция с международно участие „Културноисторическо наследство:
опазване, представяне, дигитализация“. Интердисциплинарният форум представи иновации, проекти,
научни и научно-приложни
разработки в областта на
опазване и представяне на
световното и националното
материално и нематериално
културно-историческо наследство.
На дигитализацията на
туристическите дейности
беше посветена и кръгла
маса, организирана от министерството на туризма.
Фокусът на дебатите бе националната рекламна програма за дигитален маркетинг на туризма, единна
интерактивна платформа и
мобилно приложение ILove
Bulgaria и партньорствата в

Община Велико Търново участва на най-големите туристически изложения в страната, представяйки своите природни забележителности, културно-историческо наследство,
традиции, занаяти и местни продукти

създаването и поддържането на базата данни за туристическите ресурси.
Експерти от шест държави споделиха успешни
практики за културен туризъм в селските райони. те
работят по международната
инициатива EUROPETOUR,
в която участват организации от България, Германия,
Италия, австрия, Румъния,
Испания, Полша и Белгия, и
ще проведат обучение с работещи в сферата на туризма и образованието у нас.
Информационен център „Европа директно“ Велико търново запозна
представители на местните,
регионалните и централните власти с Плана за инвестиции за Европа като
механизъм за постигане на
икономическия растеж.
Велико търново беше домакин и на XIII международен фестивал на туристическия филм „На източния
бряг на Европа“ за филмови
и телевизионни продукции,
популяризиращи туристически забележителности, и
Национален конкурс „Чети
и пътувай“ за специализирани печатни и онлайн
издания на туристическа
тематика.

В дните на международното изложение „Културен
туризъм“ седемнаде сет
издателства презентираха
новите си заглавия в рамките на „Фоайе на книгата“.
Посетителите имаха възможност да се докоснат до
ценни образци на европейското приложно изкуство в
изложбата „Луксът на XIX
век“.
Стотици гости разгледаха Великденския базар
на ръчно изработени сувенири от потребителите на
социални услуги в община
Велико търново, както и
международната фотографска изложба „Кукерландия“,
ревютата и работилниците
на Национално сдружение
„Седянка“.
международно туристическо изложение „Културен туризъм“ е съвместен
проект на община Велико
търново, Общинска агенция по туризъм „царевград
търнов“, Българската хотелиерска и ресторантьорска
асоциация (БХРа) и асоциацията на българските туроператори и туристически
агенции (аБтта). Провежда се с подкрепата на министерството на туризма на
Република България.
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РЕГИОНИ
Инж. Иво Цветков, кмет на Бяла Слатина:

И в малкия град може да се живее добре и интересно
Възобновяваме всичко, което поражда привързаност към родното място
Разговаря
Поли ВАСИЛЕВА
- Г-н Цветков, как се
живее в Бяла Слатина
- малък град на пътя
между Враца и Плевен?
- В Бяла Слатина се
живее интересно. Градът
се намира сред плодородна равнина, но не е
селски. През последните
години се стремим да го
превърнем в модерен европейски град. това, че е
малък, няма никакво значение за живота в него. И
в такъв град може да се
живее добре и интересно. Общината се стреми
да го направи такъв. Затова използваме и някои
характерни само за нас
идеи и инициативи.
- Например?
- Възродихме един
стар символ на града.
„Китката“ бе любимото
място на млади и стари.
Намираше се в местността агино бранище, в което имаше 15 дървета от
изчезващия вид космат
дъб. Отдалече те имаха
вид на голямо кичесто
дърво. Стари хора разказваха, че са повече от
300 години. Няма местен
човек, който да не минаваше от там след дълго
отсъствие от града. Обичано бе това място. то бе
държавна гора, от 2003
г. със статут на защитена територия, тъй като
имаше забележителен
ландшафт. Обиталище
бе на застрашени, редки
и уязвими растителни
видове. Но през 2009-а
градът осъмна с ужасяващата новина, че „Китката“ вече я няма. дърветата са били отрязани от
роми. Опустошителната
сеч попари всички ни.
Общината реши обаче да
възстановим този символ

Инж. Иво Цветков е роден през
1966 г. в Бяла Слатина. Завършил е
местната гимназия „Васил Левски“
и Академията на
МВР със специалност „Инженер по
противопожарна
техника и безопасност“. Има и гражданска специалност
- строителен инженер по водоснабдяване и канализация.
До 2011 г. е бил началник на Районната служба за пожарна безопасност
и защита на населението в Бяла Слатина. През 2011-а е
избран за кмет на
града. През 2015 г.
печели нов мандат
и продължава да управлява общината.
на града. Защото какво е
Бяла Слатина без „Китката“?
С решение на Общинския съвет намерихме и
обявихме за подобен естествен символ на града
подобно място. В лесопарка край града имаме 8 дървета с поглед
отдалеч като китка. те
са на над 70-80 години и
те станаха нашият възроден символ. Облагородихме парка, поставихме малък знак, имаме и
видеонаблюдение. така
възстановихме мястото, което ни свързва с
родния град. Преди дни
открихме и нов информационно-монументален
входен знак на града. той
представя Бяла Слатина
като 103-годишен град.
цифрата на историята
ни ще се сменя всяка година.
- Бяла Слатина пър-

ва във Врачанско изпълни голям проект за
обновление на водния
цикъл. Какво постигнахте с него?
- Общината приключи в срок изпълнението
на проекта за обновление на водния цикъл със
стойност 18 млн. лв. това
е първият изпълнен воден проект във Врачанска област. Със средства
от програмата „Околна
среда“ подменихме една
четвърт от водоснабдителната мрежа - 10 км,
част от канализационната, изградихме довеждащи колектори до пречиствателната станция за
отпадни води. Само тя ни
струва 6-7 млн. лв. След
това с още два по-малки
проекта подменихме водопроводите и по други
основни участъци, дълги
по 2-3 км. Не можем да
подменим водоснабди-

телната мрежа на целия
град. Но по най-важните
участъци го направихме.
това означава по-добро
и безаварийно снабдяване с чиста вода. такава
среда привлича и инвеститори. Подменихме водопроводите и на 4 села
- търнак, Габаре, Попица
и Галиче, общо 70 километра.
Изпълнихме и друг европейски проект с финансиране от фонд „Солидарност“. Обновихме
засегнати от наводнението през 2014 г. участъци
- възстановихме водопроводите и канализацията, направихме нови
настилки и тротоари.
С проекти по програма
„Красива България“ модернизирахме общинската болница. миналата
година основен ремонт
бе направен на детското
и рентгеновото отделе-

ние. тази година кандидатствахме пак с такъв
проект, но не спечелихме. Въпреки това парите,
отделени от общината за
него, ще бъдат вложени
за продължаване на обновлението.
- Наскоро открихте
и обновени блокове по
Националната програма за енергийна ефективност. Как тази програма бе приета в града
и ще продължи ли приложението й?
- да, открихме 5 такива блока, чието обновление започна преди повече
от година. Пред завършване е шести. „Сребреня“
- 2, „Калоян“ - 3, „Пионер“, „Подем“ - 2 и 3
и „Сладница“ - 3 вече
изглеждат по нов начин.
Хората са много доволни,
защото жилищата им станаха по-модерни, уютни,
а и ще плащат по-малки сметки за отопление.
те променят и облика на
града. това са половината от допустимите по

чакат сключването на договори с Българска банка за развитие. Изобщо
санирането е един доста
дълъг процес - сдружаването е трудно по редица
причини, а и тръжните
процедури, които общината трябва да провежда
- също.
- Какво предвиждате
да направите с парите
от общинския бюджет?
- Предвиждаме 224
166 лв. да вложим в ремонт на улици, алеи, паркинги. Ще бъде направено асфалтиране на износени пътни участъци, ще
засипем с трошен камък
други улици. Предвиждаме също полагане на
бетон, шпакловане и боядисване на обществени сгради. Обявили сме
обществена поръчка за
избор на изпълнител на
строителните дейности.
В Бяла Слатина от 2012 г.
работи обществен съвет,
в който участват хора с
успешен бизнес, с добро
обществено положение.

Новият монумент на входа на Бяла Слатина посреща
гостите на града

програмата сгради. Вече
имаме подписан договор,
но още не сме започнали
строителните дейности
за саниране на сградата
на професионалната ни
гимназия. Санирането ще
продължи и през тази година. Четири сдружения

С неговите идеи, мнения
и предложния предприемаме редица инициативи, които са полезни за
града. той решава и за
кои проекти да търсим
финансиране. това също
е в основата на нашия
напредък.

Вековната сграда на Видинския театър се руши
трешните помещения.
те застрашават декорите
и костюмите, някои от
които са правени преди
повече от век.
Общината във Видин
от 2 години има проект

Цвета ИВАНОВА
Една от най-красивите сгради на Видин
- на драматичния театър „Вида“, продължава

да се руши. тя се нуждае от спешен ремонт,
алармира директорката
Ирина Флорова-Капелова. Покривът тече, мазилката се рони, мухъл
и влага завладяват въ-

за основен ремонт на
сградата, но той не е
получил още финансиране. Предвижда се тя
да върне своя вид, цвят
и блясък от времето на
построяването си. Но

нужните 2 млн. лв. няма
откъде да бъдат намерени. Наскоро служебният министър на културата Рашко младенов
съобщи, че и сградата
на музикалния театър в
столицата е пред срутване, а от спешен цялостен ремонт се нуждае и
операта в Русе. Но пари
няма.
Сградата на Видинския драматичен театър е първата у нас, построена специално за
театрални нужди. Изградена е през 1891-ва
с дарения от местното

гражданство. архитектурно тя повтаря облика на Виенската опера.
Има обширен салон с
партер, ложи и галерии,
оркестрина, била е със
стъклен покрив. Временни ремонти и преобразувания са я отдалечили от първоначалния
й вид, но е една от найдостолепните в града и
днес. Нейни директори
през годините са били
режисьорите Хачо Бояджиев и алберт анжел.
На сцената й са играли
почти всички родни театрални величия.
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Ремонт на храмове и читалища
започва община Монтана
Ще бъдат асфалтирани и участъци
край села на главен път Е– 79
Поли ВАСИЛЕВА

С предвидени средства ще се възстанови и килийното училище в село Долна Вереница,
изградено преди 170 години

Трима се борят за
шеф на Пътното във Враца
ИЗБ

ОР

трима души се борят за поста директор
на Областното пътно
управление във Враца,
информират от администрацията на ведомството. до финалната права са допуснати Веселин Николов,
Петър Вельовски и

теменужка Опрова. В
края на този месец те
ще се явят в последния етап от обявения
от агенция „Пътна инфраструктура“ конкурс
според регламента за
кандидатстване. тогава
всеки кандидат ще се
представи пред коми-

сия със защита на концепция.
От надпреварата за
ше фскат а позиция в
Областното пътно управление във Враца отпаднаха други трима
кандидати - цветомир
Николов, Петър донев
и Емил табаков.

Ремонти на храмове, читалищни сгради и пътища в селата
от общината започва
монтана. За тази дейност в бюджета й са
предвидени половин
милион лева, съобщи
кметът Златко Живков.
Ще бъдат обновени 6
храма, 5 читалищни
сгради и част от четвъртокласната пътна
мрежа.
В селата Войници,
Крапчене и трифоново продължава строителството на църкви.
За него са получени
32 000 лв. от дирекцията по вероизповеданията при мС. Храмовете във Войници
и Крапчене с а пред
завършване на грубия

строеж, а в трифоново
се изработва иконостасът. Ремонтират се
и храмовете в селата Винище и Липен.
Със средства от общинския бюджет ще
бъде направена ограда
на храма в село Горна
Вереница, който е паметник на културата.
За обновление на
сградите на 5 читалища са предвидени
200 000 лв. това са
читалищата в селата
Стубел, долна Рикса,
Горно церовене, долно Белотинци и Сумер. За всяка сграда се
отделят по 40-50 хил.
лв. Ще бъде сменяна
дограма, ще се ремонтират покриви и ще
се прави топлоизолация на фасадите. През
2016 г. общината обнови сградите на чита-

лищата в други 5 села.
С пари от общинския бюджет ще бъдат поправени ня колко пътни отсечки,
най-дългата от които
е К л и су р и ц а - д ол н а
Рикса-Славотин, допълни Златко Живков.
тя свързва двата пътя
от монтана за Видин
- главния и второкласния, поради което е
предпочитана от водачи на тирове, но се
разбива през годинадве. Ще бъдат асфалтирани отсечки при
входовете на селата
Смоляновци, Сумер
и трифоново от главен път Е-79, както и
част от пътя от село
Горно церовене към
Чипровци. Предстои
избор на изпълнители
за строителните дейности.

Велико Търново посреща
Великден с пъстроцветна украса

ЗА ПЪРВИ ПЪТ

Строят детска градина и здравен пункт
в сливенския квартал „Надежда“
Ром с к и я т к ва рт а л
„Надежда“ в Сливен ще
има детска градина. досега в района с повече
от 15 хиляди обитатели не е имало подобна
придобивка. Направена
е вече първа копка за изграждането на обединено детско заведение. то
ще е заедно със здравноконсултативен пункт и
културно-образователен
център. дейностите се
изпълняват по проект
„Интегриран проект за
социално включване на
роми и други уязвими
групи в град Сливен“,
финансиран от българошвейцарската програма
за сътрудничество.
Смесената сграда в
квартал „Надежда“ ще
бъде с обща площ 2326
кв. м, а изпълнител на
строежа е консорциумът
„Строй груп“. детското
заведение ще обхване
32 деца в две групи ясли

Лилия ЦВЕТАНОВА

Няма статистика колко точно са постоянните жители на
ромският квартал “Надежда” в Сливен, но предполагаемият им брой е около 15 хил. души

и 120 деца в 4 групи
на детска градина. то
ще разполага със стаи
за занималня, салон за
музика и физкултура,
а здравно-консултативният пункт ще има три
лекарски кабинета - аГ,
педиатричен и общопрактикуващ лекар, ко-

ито ще предоставят медицинска грижа на хората от квартала. В културно-образователния
център са предвидени
две помещения - едното
е за работа с ромската общност, а другото
- универсална зала за
групови занимания.

В е л и ко т ъ р н о в о
по среща априлските
празници Лазаровден,
цветница и Великден
с пъстроцветна украса.
Над З00 декоративни
яйца в най-различни
шарки ще обагрят дърветата в централната
част на града. 30 от тях
са светещи и така превръщат зелената арка
на улица „Независимост“ в нощна атракция.

Пъстри великденски
кошници с близо 60
яйца гиганти са разположени на площад
„цар асен I“ пред крепостта „царевец“, в зелената зона на пътен
възел „Качица“, както и
срещу сградата на централна поща.
По традиция жителите и гостите на Велико
търново ще посрещнат
нощта на Христовото
възкресение в крепостта „царевец“. Пасхалното богослужение ще
е в Патриаршията - му-

зей „Възнесение Господне“, откъдето точно в
полунощ на 15 срещу
16 април ще бъде изнесен благодатният огън.
В 01,00 ч. в катедралния храм „Рождество
на Света Богородица“
щ е бъ д е о т с л у ж е н а
Светата литургия.
За жителите и гостите на Велико търново,
избрали да посрещнат
празничнат а нощ на
царевец, общината и
фирми партньори ще
осигурят осветени яйца
и козунак.
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Национално сдружение „Недвижими имоти“
навърши четвърт век
Организацията направи редакция на етичния си кодекс
Катя КОСТОВА
Национално сдружение „Недвижими имоти“
(НСНИ) отбеляза своя
четвъртвековен юбилей. В
откриването на тържественото събрание по този
повод присъстваха зам.министърът на икономиката Лъчезар Борисов,
представители на браншови и работодателски
организации, КРИБ, КСБ,
Нотариалната камара,
Българският институт по
стандартизация, софийската адвокатска колегия,
няколко търговски банки
и застрахователни дружества.
В изказването си на откриването заместник-министър Лъчезар Борисов
подчерта, че вече 25 години сдружението налага
високи бизнес стандарти
и етични норми. НСНИ
представлява специалистите на пазара на недвижимите имоти и гарантира професионализма на
своите членове пред потребителите, държавата
и бизнеса. той акцентира
върху положителната дейност на НСНИ относно
привличането на инвестиции в България, разгръщането на позитивни тенденции на пазара на имотите

и развитието на строителния сектор. Запазването
на добрия инвестиционен
климат в страната е необходим за устойчивия растеж на имотния пазар, затова основните насоки, по
които работим, са насърчаване на инвестициите,
подобряване на бизнес и
иновационната среда, както и осигуряване на висококвалифицирани бизнес
кадри, допълни още зам.министър Борисов.
В края на форума Лъчезар Борисов увери, че
министерството на икономиката като институция ще подкрепи сектора
на недвижимите имоти
в преодоляването на съществуващите предизвикателства.
В ъ в в с т ъ п и т е л н ото
си изказване председателят на НСНИ Ирена
Перфанова припомни, че
сдружението е създадено
в зората на частния пазар на недвижими имоти
България. През всичките тези години, наред с
трудностите, с които се
сблъскаха професионалистите, те израснаха в
личен и обществен план.
днес НСНИ е авторитетна
институция, призната от
държавата и обществото
и най-големите международни организации за не-

движими имоти. 25 години след началото, пазейки
емоционалните спомени
за изминалото време,
членовете на НСНИ продължават да са заедно и с
приемственост, присъща
на успелите, посрещат новото поколение професионалисти, които навлизат
амбициозно в организацията. тази приемственост,
която ще даде нов тласък
на НСНИ да продължи
да се развива като запазена марка за качество
и стандарт на имотния
пазар в България. През
2017 г. НСНИ има своята
история и постижения.
С всяка изминала година
нейният облик придобива
все по-високи професионални измерения, защото
постоянно покачва стандартите на работа сред
агенциите за недвижими
имоти. Високите стандарти означават регулация на
пазара.
В стратегическата програма на организацията
продължават да седят
мисия и цели, които са
свързани с регулационната рамка в бизнеса с
недвижими имоти и целия
бранш. днес погледът е
насочен не само към бъдещото разпределение на
пазарните ангажименти,
но и към глобалните тран-

В откриването участва и зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов

сформации на бизнеса,
професията и изискванията към професионалистите.
Бързаме да сме иновативни, състезаваме се
с времето и все повече
си даваме сметка, че ние
се превръщаме в онези
професионални консултанти, които не могат да
бъдат заменени от машини. Именно този наш интелект, нуждата от знания,
опит, етика и комуникация ще бъдат в основата
на бъдещето на организацията.
Поглеждайки назад,
си даваме сметка колко
трудно е било да изградим
един професионален пазар от нулата без знания и
информация. днес всичко
това вече е даденост и
бъдещето е в наши ръце.
да го направим подредено, комфортно и перспективно. авторитетна,

целеустремена и опитна
и с мъдростта на времето
НСНИ стои на прага на
своето бъдеще. Бъдеще,
в което е подкрепена от
държавните и обществените институции, честната власт, международната
професионална общност,
потребителите и своите
многобройни членове. Бъдеще, в което няма място
за безполезни компромиси.
От името на Българската търговско-промишлена
палата поздравление за
юбилея на НСНИ поднесе
главният секретар на палатата Васил тодоров. 25
години съществуване на
една браншова организация е една достойна възраст. Виждаме, че вашето
сдружение се изгради като
една от най-солидните
браншови организации в
България. Изключително
добре сме работили и ра-

ботим с всички негови ръководства. Благодарни сме
за експертното мнение,
което получаваме по много въпроси на българската
икономика“, каза той.
На юбилейния си форум НСНИ обсъди и промените в етичния си кодекс. В тях са засегнати
всички казуси като лоши
практики на пазара. Определено е кога може да
се предлагат услугите на
клиентите. Засегнат е и
проблемът с фалшивите обяви и реклами, злепоставянето на колеги от
техни конкуренти, както
и въпросите на съвместните сделки. По време на
обсъждането се реши поправките, приети по принцип, да бъдат прецизирани. Представителите на
членовете на сдружението обсъдиха и въпроса за
професионалния регистър
на брокерите.

Иван Иванов, председател на Бургаската регионална туристическа камара:

Лошата инфраструктура продължава да пречи на туризма
Продължение от стр. 6
- Какво още трябва
да направи държавата за туристическия
сектор? Да има повече
реклама, да се подобри
инфраструктурата?
- Подредил съм 8 направления.
На първо място, работещ Закон за туризма.
В то р и я т м ом е н т е
инфраструктурата. Не
може да излетят и да кацнат на Летище Бургас
за 2 часа и 50 минути,
а автобусът после да ги
кара за Слънчев бряг за
час и 45 минути! Едва
сега се реши въпросът с
отчуждаването на земята за този 4-лентов път.
Пътищата по направленията Бургас-Варна,
Бургас-КПП малко търново също трябва да се
оправят.
Започнал съм работа в
туризма през 1969 г. тогава в турция беше тъмно, нищо не се виждаше,
когато автобусите преко-

сяваха границата. Сега
нашият ГКПП е пълна
тъма. това е безхаберие
на самата държава.
ако погледнем на 2030 километра от морето
в дълбочина, нищо не
сме направили. Например Слънчев бряг-Бата
има една отсечка от 600
метра, за която водя война 7 години да се асфалтира. а там между 250
и 500 туристи на вечер
пристигат на мероприятието „Българско село“.
Следващият проблем
е с кадрите. трябва да
погледнем учебните заведения - да се осъвременят програмите, да
има задължителен стаж.
Познавам монт рьо,
Сорбоната и други учебни заведения на Европа,
а да не говорим какво
се прави в турция. там
НПО има свое средно
учебно заведение за подготовка на кадри.
У нас голяма част от
учителите са без езикова
квалификация. Всичко

това създава още един
проблем. теоретически
подготвяме кадрите, а те
заминават в страните от
ЕС и така обезсилваме
вложените средства в
тяхната квалификация.
Какво направи Испания? Създаде един фонд
и след като работят 8
месеца, добрите кадри
4 месеца се квалифицират и преквалифицират.
това създава възможността за задържането
им.
Предложил съм го
още миналата година,
отзвук няма.
министерството на
туризма назначи 5-6 туристически аташета в
различни страни, но с
изключение на москва
нищо не се е направило
реално.
другият момент е разработката на нови пазари - с реални действия,
а не с приказки. Сега по
време на великденските
празници 200 хил. българи ще идат в Гърция,

македония и Сърбия.
Защо успя Хърватска?
Защото правителството
им заедно с японското
правителство създадоха
национален туристически център за реклама
на Хърватска.
Ние ще правим нещо
с Китай, но ние издаваме виза за 6 месеца - как
ще успеем?
Следващият момент
е рекламата. Но трябва
да се следи за нейната
възвръщаемост. Изразходваш 100 хил. евро,
но какво ще ти донесат
те? Нашата реклама не е
конкретна по възрастови
групи. Правим просто
нещо, но никой не си
поставя въпроса за кого.
Няма договореност с
пенсионните фондове
не само със страните от
ЕС, но и с трети страни. Имаме с австрия,
но това не е принос на
министерството на туризма, а на определени
познанства. Комисията
за защита на потреби-

телите е за всичко. Не
може 16 души да отговарят за областите Бургас,
ямбол и Сливен!
По отношение на сигурността - трябва да
има туристическа полиция с всичките й прерогативи.
- Въпреки ръста на
туристите туристическият бранш се оплаква, че не се реализират много приходи.
Бедни ли са туристите, които идват на почивка на нашето море?
Какво не ни достига,
за да постигнем повече
приходи в туризма?
- Факт неоспорим е.
Намаленията от декември до април варират
от 10 до 30%. Гражданите на страните от ЕС
предварително планират
отпуските си и се възползват от тях.
Годишната заетост на
нашата база е ниска. Голямата част от нашата
база е изградена за летния период.

Н и с ка е з а е то с т т а
през май, първата половина на юни, втората
половина на септември,
а да не говорим за април
и октомври.
можем да имаме постигнати резултати, ако
има заетост през май и
октомври 50-60%.
Липсва стратегия за
туристите от ЕС и трети
държави на възраст над
55 години. Има много
международни изложения за тези хора. държавите търсят как да се
използват тези социални
фондове от техните туристически фирми. това
е една от незапълнените
ниши.
другата е спортният туризъм. През 1975
до 1984 посрещахме в
Бургас от 23-24 април
до 15-20 май, от 1-10 октомври до 10 декември
спортни групи, които
тренираха тук и на стадиона в Слънчев бряг.
това удължаваше сезона.
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Обходът на Габрово готов до края на 2018 г.
В противен случай възстановяваме дадените от ЕС вече 25 млн. лв.
Катя КОСТОВА
Строителството на
обходния път на Габрово трябва да бъде завършено окончателно
до края на следващата
година. В противен случай има риск да бъдем
принудени да върнем
отпуснатите от ЕС и
похарчени вече 25 млн.
лв. това сочи анализ на
състоянието на проекта
на управляващия орган
на транспортната оперативна програма.
И з г р а ж д а н е то в с е
още не е приключило
и затова наскоро на Европейската комисия е
бил изпратен доклад,
че трасето е нефункциониращо. Най-късно до
2 години трябва да рапортуваме пред Брюксел, че шосето и съоръженията по него се
използват пълноценно.
Проектът се финансира
по старата ОП „трансп о рт “ ( 2 0 0 7 - 2 0 1 3 ) с
около 50 млн. евро. Половината от тях са от
еврофондовете.
а н а л и зъ т п о к а з в а
още, че работата по обхода на Габрово не е
приключила заради обжалвания на Оценката

за въздействие върху
околната среда и подробните устройствени
планове, както и протести на еколози, довели
до забавяне на издаването на разрешителните за строеж.
Про ектът включва
ремонт на 11 км съще ствуващи пътища,
изграждане на 12 км
нови и изготвяне на
концептуален проект за
последващи дейности
за удължаване на обходния път на юг от
Габрово и изграждане на тунел под връх
Шипка.
той включва 5 етапа. Първият, който вече
приключи, включваше рехабилитация на
пътен участък от 7,67
км. Вторият, също завършен, предвиждаше
рехабилитация и реконструкция на отсечка от 3,270 км на път,
западно от кв. Войново, и завършва в село
Чехлевци. третият етап
е свързан с изграждане на нов участък, от
км 10+940.74 до км
16+010, с обща дължина 5,069 км. той започва от пътно кръстовище
с път ІІІ-4404, с. Чехлевци до пътен възел

„дядо дянко“ на град
Габрово. Следващият
четвърти етап предвижда също строителството
на нов път с дължина
4,115 км, от пътен възел „дядо дянко“ до кв.
„Радецки“. Последният
е изграждането на близо 3 км връзка на обхода на Габрово с пътя,
идващ от Шипченския
проход, и ще се ползва като алтернативен
маршрут при евентуално затваряне на бъдещия голям тунел.
О бход н и я т п ъ т н а
град Габрово е част
от тр а н с е в р о п е й с к и
транспортен коридор
№9 - Букурещ - Русе
- димитровград - александруполис.

В доклад до ЕК сме написали, че трасето на обхода на Габрово е нефункциониращо

831 млн. евро вече са договорени по транспортната програма
договорените средства по ОП
„транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“ са 831 млн.
евро, което представлява 44%
от бюджета й, показва информация от Управляващия орган на
европрограмата. На изпълнителите досега са разплатени 9% от
средствата, или 171 млн. евро. В
процес на одобрение са 11 проектни предложения. до момента
са одобрени 22 формуляра за
кандидатстване, от които 6 са за

инвестиционни проекти.
По програмата са заложени за
изпълнение шест големи проекта, които представляват 89% от
общия бюджет. те са втора фаза
на проекта за рехабилитация на
жп отсечката Пловдив - Бургас
с прогнозна стойност 350 млн.
евро, модернизация на жп линията Елин Пелин - Костенец (460
млн. евро), лотове 3.1 и 3.3 на ам
„Струма“ и тунел „Железница“,
за които има подписан договор

за 378 млн. евро и проектът е в
изпълнение. За най-проблемния
й лот през Кресненското дефиле
се очаква в най-скоро време в
мОСВ да бъде внесен докладът
за въздействието върху околната
среда и да започнат обществените обсъждания. В най-добрия
случай обаче строителството на
този участък от автомагистралата
може да започне през март 2019
г., което го прави проблемен за
довършване до края на 2022 г.

Инвестират над 25 млн. лв. за обновяване на 6 гари
ще бъдат заделени около
13 млн. лв. Освен конструктивно обновяване
на жп зданието ще бъдат
обновени и подлезът, и
първи перон. На гара
Нова Загора ще се работи по две постройки.

Фасадата на гара Подуяне ще бъде запазена в автентичния си вид

В обновяването на 6
гари - 3 в София и още
толкова в Южна България, ще бъдат инвестирани 25,5 млн. лв., сочат
плановете на Национална компания „Железопътна инфраструктура“
(НКЖИ). Ще се работи
на Подуяне, Искър и Казичене в столицата и в
Стара Загора, Нова Загора и Карнобат.
За софийските гари
ще бъдат изхарчени 5,5
млн. лв., като средствата се отпускат по ОП
„транспорт и т ранс портна инфраструктура“ (ОПттИ). Работата
в столицата ще започне

още до края на април.
Крайният срок на изпълнение е година и половина.
Плановете са на всички гари да бъде направ е н о ко н с т ру кт и в н о
обследване, саниране,
смяна на прозорци и обновяване на климатичните инсталации. Столичната Подуяне не е
обявена за паметник на
културата, но въпреки
това се предлага да се
запази автентичната фасада. За нея се планират
още отделни укрепвания
на конструкцията.
За основния ремонт
на гарата в Стара Загора

Плановете са строителството да започне в средата на следващата година, като дотогава трябва
да бъдат проведени и
търгове за изпълнители.
За обновяването на
гара Карнобат се пред-

вижда да бъдат инвестирани близо 6 млн. лв.
Планира се ремонт на
разпределителното здание и други сгради и кабини. Ще се направи и
малка пречиствателна
станция, защото засега

няма пари за построяването на цялостна канализация в района. Работата трябва да тръгне в
началото на 2018 г., като
сега започва работата по
документите за избор на
изпълнители.
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32 общини се нуждаят спешно от финансово оздравяване
200 млн. лв. са просрочените задължения, Перник и Белово получиха спасителни заеми
та на миналата година
влязоха в сила промени в Закона за публичните финанси, с които
се въведе процедура
за спасяване на кметства чрез безлихвени
заеми, няколко местни
администрации вече са
се възползвали от тях.
Като цяло отпусканите
средства са по-малко
от исканите. така например при оздравителен план, представен от
община Перник за 20
млн. лв., ведомството
на служебния министър
Кирил ананиев е отпуснало 4 милиона безлихвен заем. Подобна
е ситуацията в Белово,
където, по сметките на

Само към републиканския бюджет Перник дължи
над 10 млн. лв.
Близо 90 общини в
страна са на границата
на фалита. това е една
трета от всички общини в страната. Въпреки
тежката ситуация, като
цяло местните администрации успяват да подобрят показателите си.
ако през 2015 г. броят
на общините с отрицателно салдо е бил 156,
през миналата те са намалели на 60, отчетоха
от министерството на

финансите. Всички те
имат проблеми с разплащането за извършени дейности в различни
сфери, включително и
строителството, което
затруднява изключително много фирмите изпълнители. Общо просрочените задължения
на местната власт у нас
са за близо 200 млн. лв.
В тях не влизат задълженията на София.
След като в среда-

общината, са преведени
целево 2 млн. лв.
В списъка на чакащите са и общините
Видин, Кърджали, тетевен, Септември, Сливен, Чепеларе, девин,
Неделино, мизия, Борован, Стамболово и
др. Включването на дадена община в него не
означава автоматично,
че тя ще бъде „спасявана“ от държавата. Оздравителният период
трае до 3 години, през
което време местните
финансисти трябва да
„стегнат коланите“ чрез
подобряване на събираемостта или чрез директно вдигане на данъците и намаляване на

разходите.
През 2017 г. от списъка за оздравяване са
отпаднали 15 общини,
за които се смята, че
след приетите мерки са
постигнали положителни резултати. това са
Кресна, Лясковец, Кирково, дупница, Рила,
Ловеч, Батак, Карлово,
доспат, мадан, Рудозем, Смолян, Ко стенец, Опан, Омурт аг.
В същото време нови
11 общини попадат в
списъка за оздравяване: Созопол, Сунгурларе, Бяла, Белоградчик,
Б р е го в о , К р и в од о л ,
Оряхово, Кочериново,
Лесичово, Белене и Ветово.

3 МИЛИОНА ЛЕВА

И Велинград се нареди на опашката за помощи от държавата
Общинският съвет
във Велинград одобри
през седмицата искането за 3 млн. лв. безлихвен заем от държавата.
Парите ще се използват за разплащане на
част от натрупаните
дългове към НаП и
доставчици. В момента
общината има над 20
млн. лв. задължения.
Наскоро курортът по-

лучи 926 000 лв. С тях
бяха разплатени на пожар стари задължения

по изграждането на
водопровод на улица
„Юндола“, за да не бъ-

дат запорирани сметките на общината от
строителната фирма.

ПРОЕКТ

Такса „смет“ се вдига до 20% годишно
Искането такса
„смет“ да бъде определяна според количеството изхвърляни отпадъци засега няма да
се прилага на практика.
От министерството на
финансите внесоха през
седмицата нов проект за
обществено обсъждане,
който предвижда гратисен срок за всякакви
промени до 2020 година.
През него обаче общините ще имат право да
увеличават налога с 20%
годишно.
В момента общините
масово определят таксата на базата на данъчната оценка на имота,
като от години бизнесът

настоява това да става
на основата на реално
генерирания отпадък.
това е и изискването на
европейското законодателство. Притеснението е, че тази формула
драматично ще завиши
сметките на гражданите
за сметка на бизнеса,
който в момента поема основната тежест на
плащанията за събиране, извозване и депониране на сметта. Смята
се, че в момента бизнесът генерира около 30%
от отпадъка, но превежда 70% от таксите.
Промените сега предвиждат хората и бизнесът да плащат такса

„смет“ за три отделни
услуги - събиране и
транспортиране на битови отпадъци, за самото третиране на боклука и за поддържане на
чистотата на обществените места. За първите
две услуги такса „смет“
ще може да се определя
според индивидуалното количество битови
отпадъци за даден имот
или брой ползватели на
услугата в него.
За да се плаща според количеството боклук, общините може да
задължат хората да си
купуват определени торби, с които да изхвърлят
сметта. другият вариант
е за всеки имот да се
определи колко контейнера за боклук са необходими и колко често се
събират, но той е много
по-сложен и субективен. За третата услуга
- чистота на обществените места, такса „смет“
ще може да се определя
според три критерия брой ползватели на услугата в имота; разгънатата му площ; или брой
лица с постоянен адрес.

Община Велинград спешно се нуждае от финансова инжекция, за да се
разплати с НАП

50 евро на кирилица най–търсени
Само седмица след
като бе пусната в обращение, новата банкнота от 50 евро с надпис на кирилица стана
предпочитана за разплащане в брой от търговци и клиенти, отчетоха от Европейската
централна банка. тъй
като купюрите с този
номинал са най-фалшифицирани, тя има
допълнителни защити.
Именно това я прави и
търсена от хората, които се страхуват да не
бъдат измамени.
В новата банкнота е
изписана дума „евро“
на кирилица под същия
надпис на латиница и
на гръцки. до момента от емисията с надпис на кирилица имаше
банкноти само от 5, 10
и 20 евро. те, както и
новата, са законно пла-

тежно средство в 19-те
държави - членки на
Еврозоната. Предстои
до края на следващата
година новата серия да
бъде допълнена и със
100 и 200 евро. Купюри
с номинал 500 евро на
кирилица няма да се
печатат, тъй като преди
година ЕцБ реши да ги
спре заради многото

нерегламентирани разплащания в брой, които се извършваха с тях.
От новите пари
е пусната емисия на
стойно ст 5,4 млрд.
евро от общо 8-те милиарда в обращение.
П р о и з в од с т в о т о н а
една евробанкнота
струва между 6 и 10
цента.
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Природозащитници с подписка за
защита на Кресненското дефиле
Настояват пред АПИ едното трасе на АМ „Струма“ да минава по сегашния път, другото по склона на Пирин
пинистът природозащитник. Първото ми идване
тук е през 1989 г., преди
28 години, и виждам, че
дефилето се променя,
то става все по-пълно с
трафик и интереси, да
го кажем. Надявам се да
успеем да принудим правителството да се случи
това, което искат местните хора, това, което
искаме и ние“, заяви той.
За 13-а поредна година официалното откриване на с е зона за
Николай АНТОНОВ
Природозащитници,
сред които изве стният български алпинист
Боян Петров и андрей
Ковачев, призоваха присъстващите на откриването на тазгодишния сезон за рафтинг и каяк по
река Струма да се включат в подписка за защита
на Кресненското дефиле,
за запазване на природата и изключителното биоразнообразие в района,
което считат, че е застрашено от плануваните варианти за трасета на автомагистрала „Струма“ в
този участък.
„дойдохме с андрей
Ковачев тук седем месеца и осем дена след катастрофата ни на 23 август
миналата година, за да
разгледаме състоянието
на „лобното“ ни място“,
каза Боян Петров, припомняйки случая, при

който двамата с Ковачев
по страдаха, блъснати
от автомобил, шофиран
от румънка, докато извършвали обход за преброяване на прегазените
животни по трасето на
първокласен път Е-79 в
Кресненското дефиле,
където ще преминава и
автомагистралата. Разбира се, нищо не се е
променило, транзитният поток е все така интензивен, каза Петров.
Според него от агенция
„Пътна инфраструктура“
са все по-настоятелни
да реализират плануваните варианти едното
трасе на автомагистрала
„Струма“ да преминава
тук, покрай реката, където е сегашният път, другото - горе в планината,
по склона на Пирин.
„Нашите цели са целият транзитен поток да
бъде изнесен изцяло от
дефилето, то да остане
диво, да остане място за

рафтинг, за екологичен
туризъм, за фотографии,
въобще за това местните хора да могат да си
използват тази даденост,
заяви Боян Петров. това
е биологично най-богатото място в България.
Само на един квадратен
километър тук от площта на дефилето имаме
над 3000 вида животни.
Няма такова място дори
в Европа. Затова отговорно стта ни е много
голяма“, отбеляза алпинистът.
Боян Петров призова
присъстващите на откриването на рафтинг
сезона и техните приятели и съмишленици да се
включат в подписката в
защита на Кресненското
дефиле. той поясни, че
това може да стане и по
електронен път, и от вкъщи. „От нас зависи това
дефиле да си остане такова, каквото и аз го познавам - посочи още ал-

обща за годината им среща те отново бяха избрали това живописно кътче, където реката среща
планината.
На поканата на Българската федерация по
рафтинг за откриването
на сезона се отзоваха
представители на клубове от цялата страна,
сред които и няколко новосъздадени. Успешен и
безопасен сезон им пожела в приветствието
си и Валентин Стоичков

атрактивни, но и полезни занимания, насочени
и към екологичното им
възпитание. Като поздрав към тях прозвучаха и пиринските песни,
изпълнени от фолклорна група към читалище
„Култура“ в Кресна. За
първи път по случай откриването на сезона тук
бе организиран и фестивал изложение, в който
представиха своята дейност и артикули производители на екипировка,

Алпинистът Боян Петров подари и книгата си с автограф на природозащитници, дошли
да подкрепят подписката

рафтинг и каяк по река
Ст рум а с ъ б р а м н о го
приятели на екстремните спортове, природата и приключенията в
Кресненското дефиле.
За място на тази първа

- заместник-кмет на община Кресна. „Общинската управа - заяви той
- винаги е подкрепяла
усилията им да привличат все повече и повече
млади хора не само в

клубове, туристически
дружества. Свои щандове с екологични и характерни за района продукти бяха подредили и
местни производители
от община Кресна.

ЛАГЕР

Млади скаути почистват участък от крайбрежната ивица на река Дунав

Русе събира младежи, членове на скаутските клубове от цяла

Източна България. те
ще участват в пролетен
лагер в района на хижа

„Приста“, информира
теодор Пеев - клубен
водач на морски скаут-

ски клуб „Приста-скаут“
Русе. Освен да се забавляват със спортни игри
и занимания на открито,
младежите организират
и акция за почистване на
района. Хижа „Приста“
е разположена в Западен
парк „Приста“, на 6 км
от Русе до пътя за гр.

Бяла, в акациева гора,
и само на 300 м от река
дунав.
„Организацията на
бъ л г а р с к и т е с кау т и “
предвижда да извърши
почистване на цялата
крайбрежна ивица от намиращия се в района хотел „Рига“ до понтоните

за пасажерските кораби.
Очакваме да се включат
близо 50 юноши, сред
които и по-малките от
групата“, информираха
организаторите
Клуб „Приста-скаут“
- Русе е единствената за
България организация
пълноправен член на
Световната организация
на скаутското движение
(World Organization of
the Scout Movement, или
WOSM). мисията на
скаутството е да допринася за образоването и
духовното израстване на
младите хора. Проектът
дава положителни резултати с редица спортни и екологични акции,
реализирани от членовете на клуба.
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Бърза смяна на декора преди Великден
Празникът позволява заигравка с дребните детайли, които вдъхват настроение и на най– скучната мебелировка

Един от постулатите на фън
шуй е, че успехът ще е толкова
по-голям, колкото повече неща
промените в дома си. Периодът
преди Великден е чудесен да
проверите дали този трик работи, да реорганизирате интериора и да придадете още празничност. дали само ще разместите
някои мебели, или ще добавите
нови детайли, зависи от вас.
Празникът предполага повече
свежест и заигравка с дребните
аксесоари, които дават настроение и атмосфера.
Преди да решите дали да вземете нови завеси, или пердета,
помислете дали да не заложите
на своеобразни щори от типичните за Великден зайци и
пиленца. те могат да бъдат изработени от различни материи и
цветове, окачени на дълги шнурове. Висящата украса наистина
защитава от вече ярките слънчеви лъчи и придават съвсем ново
звучене на зоната около прозорците. Смяната на покривките на
леглото, калъфите и допълването с декоративни възглавници
със сигурност променят атмосферата в жилището. цветовете
им могат да са яркочервено,
жълто, зелено, но могат и да са
нежнорозово, бледолила и резеда. ако изберете дискретните и

пастелните нюанси, лесно ще ги
комбинирате с деликатни цветни мотиви, като по този начин
ще създадете усещане за пролетна свежест. Всичко зависи от
цялостната интериорна концепция, която изберете.
Ратановите мебели, подовите
постелки от слама или необработен лен или друг естествен
материал са другата идея, подходяща за случая. те се комбинират чудесно с различни по
форма, големина и цвят кошници, които, освен ефектни са и
практични, тъй като са допълнително място за нареждане и
съхраняване на дреболии.
Великден, разбира се, не
може да мине без някои традиционни атрибути, като декоративни яйца, гнезда, фигурки на
животни, свещи и други символи на празника. И още нещо
свежо - пролетни венци и гирлянди. те не са запазена марка
само за Коледа, така че всички
експерименти с този тип декорация са позволени.
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Американци проектираха първия
въздушен небостъргач
Футуристичната кула ще бъде прикрепена към истински
астероид, програмиран да лети в орбита около Земята
Още една крачка напред към
бъдещето направи експерименталната архитектура, след
като бяха обявени плановете
за небостъргач, който ще виси
от астероид на 50 000 км във

въздуха. да, точно така, компанията Clouds Architecture Office
представи наскоро своя проект
за кула, наречена Analemma
- сграда, която не просто ще
бъде най-високата в света, но

и ще виси от уловен в орбита
около Земята астероид. Небостъргачът ще описва осморка
над Северното и Южното полукълба и така жителите му ще
пътешестват над различните
части на света, като например
Ню Йорк, Хавана, атланта и
Панама сити.
авторите на фантастичния
проект имат предложения и
за къщи на марс, и за облачен
град.
Analemma Tower ще е нещо
повече от огромен небостъргач
и ще прилича по-скоро на носещ се във въздуха град, фрагментиран на тематични части.
Предвидени са зона за хранене,
за пазаруване, за забавление,
обществени офиси, градина,
земеделски сектор, жилищна
зона и дори място за религиозни служби. Бизнес секторът
ще се намира в долния край на
кулата, а спалните помещения
ще бъдат на горните етажи. архитектите планират да се възползват напълно от местоположението на небостъргача и ще
поставят слънчеви панели на
горните нива за производство
на електроенергия от слънцето.
Специална филтърна система
ще черпи вода от облаците.
Основата на конструкцията
ще е високоякостно въже, спуснато към Земята от астероид.
тъй като този нов вид небостъргач ще виси във въздуха,
той може да бъде изграден навсякъде по света и да се транспортира до неговата крайна
дестинация, заявяват от Clouds
Architecture Office. Предложението е Analemma да бъде
изградена над дубай, който се
е доказал като специалист по
високото гражданско строителство, на цена 5 пъти по-ниска
от тази в Ню Йорк. Компанията
не смята своята идея за фантастична. През 2015 г. Европейската космическа агенция предизвика нов кръг от инвестиции за
добив на полезни изкопаеми на
астероиди и доказа със своята
мисия Rosetta, че е възможно
да се кацне върху въртяща се
комета. Компанията твърди,
че в бъдеще улавянето на астероид няма да е нещо толкова
необичайно, давайки за пример
мисията на НаСа, която планира през 2021 г. да улови и
пренасочи астероид - въпреки
че тя не е включена в бюджета
на космическата агенция и бъдещето й не е съвсем сигурно.
дали този мащабен футуристичен проект някога ще бъде
осъществен, е рано да се предположи. Но имайки предвид,
че технологиите се развиват с
главоломна скорост, то твърде
вероятно е учените да намерят
решение на всичките проблеми,
които стоят пред осъществяването на този план.
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аСтРОЛОГ

Седмичен хороскоп за периода 10-16 април
ОВЕН

Неприятности в
работата

През седмицата ще ви
притесни делова неприятност. Възможно е да
бъде резултат от вашата
умора и напрежение или
от допусната грешка в деловата ви дейност. Грешката няма да е съдбоносна, но отзвукът ще е голям. Сделка, сключена в
началото на годината, ще
се осребри както сте я за-

РАК

Подаръци от
съдбата

Налага се през следващите седем дни да
разчитате основно на
себе си. добре е да се
въздържате от активна
дейност, без да опитвате
да доминирате. Не се
опитвайте да оправяте
чужди грешки - рискувате да си навлечете тежък
конфликт.
Съпътстващите дните

ВЕЗНИ

ви проблеми ще повишат житейската ви устойчивост и ще покажат
вярната посока за решаването им. Не се притеснявайте, предстои ви
събитие, за каквото не
сте и мечтали. Съдбата
ви носи дарове. Играйте
на лотария или на тото,
може да се окажете сред
победителите!

Време за
преоценка

С много прагматичност ще се отнесете към
получено предложение.
Внимавайте да не се разпилеете и това да ви направи по-малко активни.
С финансовите си придобивки ще поглезите
близките си, а също и
себе си. Време е да проявите щедрост.
Освободете съзнани-

КОЗИРОГ

мислили. Постарайте се
да завършите сериозните
си ангажименти до сряда.
Бъдете по-активни и
не оставяйте ситуациите да подреждат дните
ви. Семейството ще ви
подкрепи, ако искате да
повишите доходите си.
Част от тях ще са свързани с професионалното ви
израстване.

ето си от негативни мисли и страхове, че няма
да се справите. Позволете на силите си да се разгънат с пълната си мощ
и ще стъпите на съвсем
нова почва. много от
вас ще преосмислят нещата, които им създават
проблеми, и ще намерят
нова организация на времето и задълженията си.

Предстоят
промени

Решени сте да приключите по най-бързия начин
отношенията си към някого, който вече не е интересен за вас. Устремени
сте към нови върхове, а
той все ви връща назад.
мнозина от представителите на зодията ще изпитат финансови притеснения, но с повече прагматизъм в действията ще

преодолеете кризата.
Вие не вярвате много на прогнози, но така
или иначе нещо, което
са ви казали, ще започне да става и не бива да
ви сварва неподготвени.
За всеки случай имайте
едно наум. Някои от вас
ще трябва да скъсат със
старото, преди да започнат нещо ново.

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

ТЕЛЕЦ

Не искайте
невъзможното

Една неочаквана среща може да стане причина за положителна промяна в личен план. Огледайте нещата от всички
страни, за да не се окаже
стъпката прибързана.
Все пак нищо не ви кара
да бързате. Но и не изпускайте шанса, защото
сте решили, че точно в
този момент имате по-

важни неща за решаване.
ако ви се налага да
правите покупка или
продажба, тя ще е добра
и ще ви задоволи напълно. Ще имате успех в
дела, свързани с имоти и
наследство. Не искайте
невъзможни неща, не си
поставяйте недостижими цели и ще получите
каквото искате.

БЛИЗНАЦИ

Вероятно е да получите предложение за допълнителна или постоянна работа извън сегашната ви професионална
сфера. Защо не рискувате, особено ако вече сте
подвластни на рутината? Неочаквано изплуват
доста недовършени неща
и отложени задължения.
Наложително е бързо

Важни срещи
ЛЪВ

ДЕВА

Има опасност битов
проблем да ви изнерви
и да пренесете лошото
си настроение в колектива, в който работите. Хора, които не сте
виждали отдавна, ще
ви се обадят или ще
се сблъскате с тях на
улицата. Срещите ще
ви донесат неочаквани
положителни обрати.

СКОРПИОН

Преценките са
верни

ако ви измъчват съмнения, си наложете да
бъдете по-сдържани в
оценката си за ситуацията. Има решение на
проблема и можете да
се справите. Затова се
усмихнете и покажете
доброто си отношение
към всички наоколо.
Вътрешното ви усещане за нещата е вярно и

ВОДОЛЕЙ

Не отминавайте с безразличие подадената ви
ръка или сигнал!
С непримиримо ст
ще отстоявате интересите си, стараейки се
да разкриете повече от
своите знания и опит.
За съжаление умората
и отегчението ще ви
съпътстват през следващите дни.

може да му се доверите.
Не купувайте нищо
голямо сами, а потърсете съветите на близък човек или на такъв,
който разбира. В края
на седмицата много от
вас ще получат делово
предложение от страна
на познат или приятел,
когото виждате случайно.

Запомнете
знаците

тази седмица могат
да ви се случат събития,
които коренно да променят живота или имиджа
ви, дори начина ви на
общуване. На прага сте
на важни запознанства.
Всичко в тези дни не е
без значение. Запомнете какво ви се случва,
защото скоро ще ви се
наложи да се върнете

към тези знаци на съдбата. Стъпете на земята
и бъдете реалисти!
Повече мълчете и
не правете забележки.
децата ще ви създават
проблеми. Контактите
ви с интимния партньор
ще бъдат напрегнати.
Ще трябва да решите
финансов спор, който
има дълга предистория.

Напрежение в
повече

Разчитайте на
себе си

Във вторник или сряда
може да ви се наложи
да се справите с неща,
което няма особено да ви
се хареса. Ще трябва да
се разменят неприятни
реплики с колеги и това
ще ви натовари. трябва
да сте внимателни при
провеждането на неочаквани делови разговори.
Родените през септември

СТРЕЛЕЦ

да се заемете с тях, ако
искате да не провалите
следващата седмица.
В личния ви живот
също се появява напрежение, породено от
нежеланието ви да се
съобразявате с другите.
Приемете неприятните
разговори - след тях нещата може и да потръгнат.

да се пазят от загуба.
Ще си спестите разочарования, ако разчитате
предимно на себе си и не
занимавате никого с грижите си. В личен план
новостите около вас ще
се отразят положително
на самочувствието ви.
Ще се засили интересът
на някого към вас и това
ще ви се хареса.

Неизбежен
конфликт

Очаква ви неприятен
сблъсък с колега по повод
оплакване на страничен
човек. Не сте съгласни с
нещо и ще се наложи да
се преборите за становището си. Колкото и да
се стараете да избягвате
конфликтите, в началото на седмицата ще се
създаде такава ситуация.
Подгответе се за продъл-

жение и през следващите
дни.
Нарастващите материални възможности ще ви
осигурят нещата, които
ви липсват, и ще помислите за нови придобивки.
С позитивното си отношение към всичко около
вас ще успеете по-лесно
да намерите отговорите,
които ви интересуват.

Не се щадете
РИБИ

Има вероятност около
вас да се завърти интрига. тя ще ви попречи да
започнете реализацията
на нещо, което подготвяте от доста време. Нищо
страшно не се е случило и няма да се случи
- просто проектът ви ще
започне да се осъществява по-късно. Но за сметка
на това ще разберете на

кого можете да разчитате.
За проблемите си лесно ще намирате елегантни решения. Ще получите възможност за изява
на силните си страни.
Не се щадете! През тази
седмица мисията ви е да
се раздавате. И колкото
повече го правите, толкова повече ще получавате.
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ЛаНдШаФт

Започва вторият етап от обновяването
на Морската градина във Варна
Проектът е изпратен за съгласуване с Националния институт за недвижимо културно наследство
Вторият етап от обновяването на морската
градина във Варна продължава със средства от
Оперативна програма
„Региони в растеж“ Осигурени са около 3 млн. лв.
Заданието за проектиране
е готово и изпратено за
съгласуване с Националния институт за недвижимо културно наследство
(НИНКН).
Няколко с а зоните,
които ще бъдат развити. Първата е районът
около Розариума, където
ще бъдат възстановени
настилката от естествен
камък, водните площи,
ще бъде поставено подходящо парково осветление
и нови пейки. Специално
внимание е отделено на
възможностите за аранжиране на колекция от
различни сортове рози.
За зона алпинеум проектът предвижда запазване на скалната композиция в максимална сте-

ността, поставяне на ново
парково и художествено
осветлението.
Ще бъде оформено и
ново пространство - „Под
дъгата“. то е предвидено

сцена. Предстои ремонт
на съществуващи каменни пейки, зелена площ и
подходящо осветление.
Четвъртата зона предвижда изграждане на

и изграждане на алея за
велодвижение, успоредна
на бул. „Княз Борис I“.
Основните цели при реализиране на проекта са
за съхранение на облика

информират от администрацията в морския град.
След подаден сигнал
за строителство на плаж
„Офицерски - изток“ е
извършена проверка от

установени.
За района от комплекс
„Хоризонт“ до сп. „Почивка“ няма издаден подробен устройствен план,
което автоматично изключва ново строителство. От 2013 г. до момента община Варна не
е издала нито една планизвадка. такива обаче са
издавани преди 2013 г. и
са в сила.
По отношение на допускането на мПС-та в
морската градина през
ноември 2013 г. бяха издадени 2 заповеди на
кмета за забрана на движението и паркирането
на автомобили в Приморски парк. След дълга съдебна сага определени
точки от заповедите бяха
отменени от съда. Въпреки това от 2016 г. до
момента в изпълнение
на Закона за движение
по пътищата и Наредбата за обществения ред
се извършват ежедневни

пен, възстановяване на
водните ефекти, както и
на „моста на желанията“. Предстои почистване
и санитарна резитба на
сухи клони и храсти, възстановяване на растител-

за културни, артистични
и публични събития на
открито. там проектантите предвиждат възможност за експозиция на археологически артефакти,
лятна читалня и малка

мостче над канала между
аквариума и Планетариума, ремонт и подходящо
обновяване на релефния
макет на акваторията на
Черно море и ново осветление. Предвидено е

на морската градина като
пример за градинско-парково изкуство.
По всички сигнали за
нарушения в парка се извършват проверки от служители на община Варна,

представители на министерството на туризма, областната управа, община
Варна и в присъствието
на наемателя на плажа „теменуга 2014“ ЕООд, и
медии. Нарушения не са

проверки за автомобили в морската градина.
Съставени са 4687 фиша
и 107 акта за установени
административни нарушения. текущият контрол
продължава.

