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Бизнесът наваксва липсата на подготвени 
кадри с програма ” Нови умения за Европа!

В инвестиционния процес времевият 
фактор е основен компонент

Кой трябва да се грижи за опазването на 
недвижимото културно наследство?

Георги Димитров, председател на БИСА:

Стотици милиони инвестиции очакваме 
до края на годината

Подробности на стр. 4-5

Следващият брой на вестник ” Строителство Имоти!  ще излезе на 15 май 2017 г.
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Всяка година над по-
ловин милиард души от-
белязват Деня на Земя-
та. Идеята, обединяваща 
хора от цял свят, е изра-
зена в защита и опазване 
на общия ни дом - плане-
тата Земя. Международ-
ната мрежа координира 
действията на повече от 
12 000 партньора в 174 
държави, насочени към 
опазване на планетата и 
съхраняване на живота 
върху нея. Важна кауза за 
кампанията е и стремежът 
към максимална подкрепа 
за устойчиви и ефективни 
екологични политики за 
развитие по целия свят.

Строителството като 
дейност с огромни маща-
би трайно променя естест-

вения облик на земната 
повърхност. Именно по-
ради това се създават кон-
цепции за строителство, 
които опазват околната 
среда - от добива на суро-
вините и производството 
до изпълнението и експло-
атацията на сградите. Екс-
перти, неправителствени 
организации, медии, по-
литици и др. апелират към 
екологосъобразителен рас-
теж, представяйки различ-
ни аргументи за ползата и 
необходимостта на всяка 
държава по света за това. 
Множество екологични 
организации определят 
„зелената“ икономика като 
икономика на бъдещето. 
Ето защо еколозите под-
крепят устойчивото стро-

ителство и инвестициите в 
„зелени“ проекти. 

Една  от  о сновните 
теми, касаещи строителна-
та индустрия по цял свят, 
е тази за източниците на 
радиация в производстве-
ния процес. Естествената 
радиоактивност е природ-
но явление, както слънче-
вото греене и смяната на 
сезоните. Тя се дължи на 
радиоактивните елементи, 
разпространени в земната 
кора, във водата, във въз-
духа и в телата на живите 
организми. Важно е да се 
отбележи, че радиацията 
е изцяло физически про-
цес, който не може да бъде 
предизвикан с химични 
реакции. Съвременният 
човек прекарва средно 
80% от времето си в сгра-
ди, а 20% пребивава на 
открито, което означава, 
че естественото външно 
облъчване при престоя на 

човек в сгради е домини-
ращо спрямо облъчване-
то на открито. Ето защо 
към избора на строителни 
материали трябва да се 
подхожда особено внима-
телно. 

Всеки от нас може да 
допринесе за развитие-
то на „зелената“ иконо-
мика, като изгради или 
закупи своя имот, създа-
ден по изискванията за 
„зелен“ проект. Матери-
ал, даващ възможност за 
постигане на устойчиво 
строителство, покривайки 
съвременните изисквания 

за енергийна ефективност, 
е автоклавният клетъчен 
бетон YTONG. 

YTONG е пример за 
екологичен продукт на 
база на оценката на жизне-
ния му цикъл. В Германия 
Федералната служба за 
опазване на околната сре-
да е изготвила екобаланс 
за YTONG (първия такъв 
баланс за строителен ма-
териал). Благодарение на 
екологичността на проду-
кта с него могат да се из-
граждат нискоенергийни 
и т.нар. „пасивни“ сгради. 

Друго отличително ка-

чество е свойството му да 
намалява естествения ра-
диационен фон на сгради-
те, правейки го подходящ 
за изграждане на болни-
ци, детски градини, учеб-
ни заведения и „зелени“ 
сгради. Като пример за 
предимството на YTONG 
да намалява естествения 
радиационен фон на сгра-
дите служи сравнението 
между количеството беке-
рели радий, торий и калий 
на килограм в клетъчния 
бетон YTONG, почвите 
в Софийска област, кера-
мични тухли и бетон.

лИДЕрИТЕ

Бъдещето в строителството   
инвестиции в „зелени“ проекти
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Уникално сложен ви-
адукт вместо супертунел 
ще се строи край Кресна. 
Това стана ясно, след като 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ) обяви 
печелившия идеен проект 
за алтернативно трасе на 
магистрала „Струма“ през 
Кресненското дефиле. Из-
браният вариант минава 
също през защитени зони 
и ще струва по предва-
рителни оценки малко 
над 730 млн. лв. без ДДС, 
или над 880 млн. лв. Така 
24-те километра между 
Кресна и Крупник излизат 
поне 36.6 млн. лв. на кило-
метър.

Заложеният виадукт в 
южната част на трасето 
над река Влахинска е ви-
сок 110 м - повече от се-
гашния „Бебреш“, който 
държеше рекорда с него-
вите 102 м. Предвижда се 
още разстоянието меж-
ду поддържащите колони 

да е 302 метра. Така той 
ще стане вторият в света 
по този показател. Най-
голямото подобно съоръ-
жение в света с 305 м е в 
Китай.

Сложното решение ще 
замени 15-километровия 
тунел, който първоначал-
но щеше да се строи по 
това трасе. Към разработ-
ката на алтернативния ва-
риант се премина, след 
като властта се отказа от 
дългата, скъпа и сложна 
тръба под земята. За да 
получи обаче очаквано-
то финансиране от Брюк-
сел, България трябва да 
представи дългоочаквания 
проект заедно с оценка 
за въздействието върху 
околната среда. Като ино-
вативно решение журито 
открои предложението на 
„Пътпроект 2000“ ООД за 
изграждането на виадукта. 
Подобни съоръжения са 
уникални, обясни един от 

членовете - инж. Павел 
Диковски, представител 
на Българска браншова 
камара „Пътища“. И двата 
екипа са се опитали да 
намалят броя на съоръже-
нията, които трябва да се 
изградят, тъй като те ос-
къпяват построяването на 
трасето като обем на ин-
вестициите, коментираха 
експерти от АПИ. Въпре-
ки това тунелите и виадук-
тите са неизбежни поради 
сложността на терена през 
Кресненското дефиле, каза 
бившият главен архитект 
на София Петър Диков, 
който е председател на 
журито в ролята на шеф 
на Сдружение „Българ-
ски форум за транспортна 
инфраструктура“. В спе-
челилия проект е пред-
ложено изграждането на 
общо 7 тунела - 5 по ля-
вото платно от трасето и 
2 при обхода на Кресна. 
По думите му, за кратко 
време може да се стигне 
до подготовката на след-
ващия етап - технически 
проект и строителство. 
Вероятно пътната агенция 
и бъдещото правителство 
ще се опитат максимално 
да ускорят процедурите 
по безнадеждно забаве-
ния проект за магистрала 
„Струма“. Проблемът е, че 
се натрупа огромно закъс-
нение, което поставя под 
съмнение възможността 
да успее да усвои финан-
сирането по програма 

ОТ СЕДМИцАТА

Над 700 млн. лв. ще струва новият 
път в района на дефилето

Изграждаме уникален виадукт 
вместо супертунел през Кресна

На публично заседание журито обяви резултатите от 
класирането на конкурсните проекти за АМ №Струма№ 
в участъка Крупник-Кресна

„Виж и съхрани Ста-
ринен Пловдив“ е името 
на новата дългосрочна 
инициатива, чийто старт 
бе даден в деня за опаз-
ване на паметниците на 
културата. „От археоло-
гическите обекти до ар-
хитектурата. Културното 
наследство - основа на 
общата памет“ бе подте-
мата на събитието, което 
се проведе в Балабанова-
та къща.

Първата сесия под 
името „През очите на ар-
хеолозите“ е част от по-
редицата срещи, на която 
специалисти, работили 
в последните години на 
територията на Стари-
нен Пловдив, обмениха 
идеи и опит. Археолозите 
представиха резултатите 
от работата си, а архи-

тектите споделиха свои-
те виждания, свързани с 
опазването на недвижи-
мото културно наслед-
ство. Правим и кратък 
преглед на проучванията 
на Небет тепе и Антич-
ния театър в последните 
години като пример за 
съпътстваща археологи-
ческа и реставрационна 
дейност“, коментира Со-
фия Христeва, докторант 
към Археологическия ин-
ститут с музей към БАН, 
която направи презента-
ция с обобщени проучва-
ния през последните го-
дини в рамките на архи-
тектурния резерват. Спо-
ред архитект Виолета ра-
ева за общинските сгради 
е направено доста, те са в 
сравнително добро състо-
яние, но е време да се съ-

живят функциите в тях. С 
по-модерни средства да 
се отговори на нуждите 
на туристите. За частни-
те сгради и тези, които 
са смесена собственост, 
както и съборените та-
кива, е необходимо да се 
проведат разговори със 
собствениците им и да 
се помисли дали може да 
се реконструират, като за 
целта община Пловдив 
им окаже необходимата 
помощ. Идеята е през 
2019 г. Старият град да 
посрещне голямото съби-
тие с по-приветлив вид. 
разбира се, за всичко е 
нужно време, проекти, 
срокове за изпълнение“, 
обясни архитект Виолета 
раева. 

Мнения по темата 
на стр.8-9

Археолози и архитекти обмениха идеи 
за опазването на културното наследство

Отвеждаш конус
Покриваща плоча

Топлоизолацията завършва на 
8 cm от горния край на комина

Коминни тела UNI Final

Коминно тяло UNI Plus

Керамична тръба UNI Plus

Топлоизолация

Канал за вентилация

Отвор за армиране

Коминно тяло UNI Plus

Преден изолационен панел

Тръба с отвор за димен канал 
под 90° (45°)

Слепващ кит за керамика

Тръба с отвор за вратичка 
за почистване
Вратичка за почистване

Вентилационна решетка

Керамичен елемент за 
отвеждане на кондензата

ПЛОВДИВ
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Катя КОСТОВА

Стотици милиони ин-
вестиции и откриване на 
поне 6000 работни мес-
та се очакват у нас до 
края на годината. Това 
сочат прогнозите за 2017 
г., направени на базата на 
подадените заявления за 
сертифициране в Българ-
ската агенция за инвести-
ции (БАИ).

Отново интересът на 
инвеститорите е насочен 
главно към седемте прио-
ритетни сектора - компю-
търна и комуникационна 
техника, електрически 
съоръжения, машини и 
оборудване, текстил и 
облекло, химични про-
дукти, изделия от кау-
чук, пластмаси и други 
неметални минерални 
суровини и хранителни 
продукти. Главен акцент 
си остава производството 
на компоненти за автомо-
билната индустрия.

От началото на годи-
ната до сега БАИ е сер-
тифицирала 9 нови про-
екта на обща стойност 

148,88 млн. лв. Чрез тях 
се очаква да бъдат от-
крити 3850 нови работни 
места. През 2016 г. по 
Закона за насърчаване на 
инвестициите (ЗНИ) са 
сертифицирани 24 про-
екта на обща стойност 
над 385 млн. лв. (с близо 
200 млн. лв. повече от 
2015 г.), като те имат по-
тенциал да открият над 
4700 нови работни места. 
Въпросните проекти през 
2016 г. предвиждат раз-
ширяването на съществу-
ващата дейност на вече 
утвърдени български и 
международни компании 
в страната, което показва 
доверието на инвестито-
рите в предвидимостта 
на бизнес и инвестици-
онната среда в България. 
За сравнение - през 2015 
г. Българската агенция за 
инвестиции е сертифици-
рала 12 проекта на обща 
стойност 189 млн. лв., ко-
ито ще открият 1265 нови 
работни места.

През миналата година 
от корпоративен данък са 
освободени 19 предпри-
ятия, които инвестират 

в райони с безработица. 
Прогнозите са, че те ще 
реинвестират там 83,5 
млн. лв.

Освен това през 2016 
г. в БАИ са постъпили и 
127 заявления по Закона 
за чужденците в републи-
ка България (ЗЧрБ), като 
обемът на направените 
вложения е 127 млн. лв., 
срещу което те са полу-
чили право за постоянно 
пребиваване в страната.

983 млн. евро общо 
са инвестирали чужди 
компании у нас през ми-
налата година, което е 
увеличение с 10,5% в 
сравнение с 2015 г. Съ-
щевременно, според ор-
ганизацията на ООН за 
икономическо развитие 
UNCTAD, тенденция на 
спад в чуждестранните 
инвестиции през 2016-а 
се наблюдава в световен 
мащаб. Прогнозите по-
казват, че през 2017 г. на 
глобално ниво ще наблю-
даваме спад в чуждите 
инвестиции в рамките на 
10-15 процента.

Преките чужди ин-
вестиции започват да 

Още три сертификата 
за инвестиция клас А 
по Закона за насърча-

ване на инвестициите 
бяха дадени от нача-
лото на април. Те са за 

проектите на „Агри-
прес Сервиз“ ЕООД, 
„Куестърс България“ 

Средствата ще се вложат основно във високотехнологични     производствени проекти

Преките инвестиции 
в България през пър-
вия месец от година-
та нарастват с 92,1% 
н а  год и ш н а  б а з а , 
като достигат 54 млн. 
евро, показаха пред-
варителните данни на 
Българската народна 
банка (БНБ). Най-го-
лемите нетни преки 
инвестиции в страна-

та за януари 2017 г. 
са от Холандия (26,6 
млн. евро, 49,2% от 
общия обем за пери-
ода), Малта (15,4 млн. 
евро, 28,6%) и Герма-
ния (11,9 млн. евро, 
22,1%).

С отчета за февруа-
ри 2017 г. ще се напра-
ви ревизия на данните 
за януари 2017 г. Да-

нните за 2016 и 2017 
г. подлежат на ревизия 
и с годишните данни 
на Националния ста-
тистически институт 
(НСИ) и допълнително 
постъпили отчети на 
предприятията с чуж-
дестранно участие, от-
белязват от БНБ.

Нетните постъпле-
ния от инвестиции на 

чуждестранни лица в 
недвижими имоти на-
маляват със 76%, до 
500 хил. евро, при 2,1 
млн. евро за януари 
2016 г. Най-голям дял 
в инвестициите в не-
движими имоти у нас 
имат русия, Австрия, 
Турция и Дания.

По предварителни 
данни преките инвес-

тиции на България в 
чужбина за  януари 
2017 г. нарастват с 2,4 

млн. евро при увели-
чение с 1,4 млн. евро 
за януари 2016 г.

2017–а започва оптимистично

Последните 3 сертификата бяха връчени от служебния министър на икономиката 
Теодор Седларски

Още 3 фирми със сертификат     за клас А

Фирмата за ламинати Кrоnоsраn ще построи 2 нови фабрики у нас във Велико 
Търново

Средствата ще се вложат основно във високотехнологични     производствени проектиСредствата ще се вложат основно във високотехнологични     производствени проекти

Стотици милиони инвестиции очакваме   до края на годината
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ЕООД и „Скейл Фокус“ 
АД, сочи информация от 
икономическото минис-
терство.

И н в е с т и ц и и т е  п о 
тези проекти са на обща 
стойност 5,57 млн. лв., 
а  общо по  про екти -
те ще бъдат създадени 
345 нови работни места. 
Само за първите чети-
ри месеца на 2017 г. са 
издадени 9 сертификата 
на обща стойност 148,88 
млн. лв. ,  предвижда-
щи създаването на 3850 
нови работни места.

Проектите на „Куес-
търс България“ ЕООД и 
„Скейл Фокус“ АД са в 
областта на високотех-
нологичните дейности 
от сектора на услугите, 
по-конкретно от инфор-
мационните технологии, 

която е една от най-ди-
намично развиващите се 
индустрии през послед-
ните години и заедно с 
аутсорсинга са сред во-
дещите сектори за при-
вличане на инвестиции 
у нас. Третият - на „Аг-
рипрес Сервиз“ ЕООД, 
е в областта на логисти-
ката (съхранението на 
товари) и се осъщест-
вява на територията на 
индустриална зона „Со-
фия-Божурище“. Там се 
осъществяват 19 серти-
фицирани по Закона за 
насърчаване на инвести-
циите проекти, като най-
голям интерес от страна 
на чуждестранните ин-
веститори има в авто-
мобилната индустрия и 
високотехнологичните 
услуги.

навлизат в България по-
сериозно след 1997 г. с 
въвеждането на валутния 
борд, но те са основно в 
непроизводствената сфе-
ра. През 2007 г. в Бъл-
гария са влезли над 12 
млрд. долара преки чуж-
дестранни инвестиции, 
но голяма част от вло-
жените средства са били 
насочени към секторите 
на недвижимите имоти 
и финансовото посред-
ничество, които са сил-
но зависими от местната 
достъпност на кредити. 
Според икономически 
експерти едва в послед-
ните няколко години у 
нас идват инвестиции, 
създаващи стабилни ра-

ботни места в производ-
ствени мощности.

Сделката за придоби-
ване на водещи марки 
на производителя на ци-
гари „Булгартабак“ от 
British American Tobacco 
(BAT), сключена наскоро, 
ще даде силен импулс 
на други международни 
инвеститори в различ-
ни сектори да погледнат 
към българския пазар, 
прогнозират още финан-
совите експерти. До пре-
ди 2-3 години основният 
фактор, който мотиви-
раше инвеститорите на 
БФБ да влизат на паза-
ра, бяха спадащите лих-
ви по депозитите, сега 
обаче те вече не играят 

толкова съществена роля. 
Все повече инвеститори 
у нас в момента мислят 
дългосрочно и не очакват 
бърза възвръщаемост - в 
порядъка на около 20%, 
която да се задържи във 
времето.

От Френско-българ-
ската търговска камара 
вече обявиха, че френски 
фирми имат интерес да 
инвестират в иноватив-
ни проекти в България. 
Компания, произвеждаща 
самолетни врати за голе-
мите авиопроизводите-
ли като Boeing и Airbus, 
предвижда да открие над 
250 работни места, веро-
ятно в района на Плов-
див. „Монтюпе“, имаща 

от години свой завод в 
русе, ще инвестира в гра-
да още 80 млн. лв. за раз-
ширяване на производ-
ствените си мощности. 
Друга френска фирма има 
проект в Плевен за 30 
млн. евро. От Камарата 
направиха оптимистич-
ната прогноза, че в близ-
ките 2-3 години общите 

инвестиции на френските 
фирми в България може 
да достигнат 300-400 
млн. евро.

За 2017 г. две австрий-
ски фирми планират ин-
вестиции за над 300 млн. 
лв. Известната у нас фир-
ма за ламинати Кrоnоѕраn 
ще вложи 300 милиона 
за 2 нови фабрики във 

Велико Търново. Произ-
водителят на хигиенни 
продукти Наglеіtnеr вече 
реализира инвестицията 
си от 5,5 млн. лв. в aдми-
ниcтpaтивнo-лoгиcтичeн 
център, който се намира 
близо до комплекса Ѕоfіа 
Аіrроrt Сеntеr.

Продължава на стр. 17

Снимки: Младежки уеб портал MediaCafe

В последните години 
България е сред страни-
те лидери по привлича-
не на инвестиции в про-
изводството на компо-
ненти за автомобилната 
индустрия по света.

През 2016 г. „Сенсата 
Технолоджис България“ 
лансира проекта си за 
90 млн. лв., който ще 
отвори 2800 нови ра-
ботни места. Фирмата е 
на нашия пазар от 2011 
г. Компанията има свои 
мощности в София и Бо-
тевград, където произ-
вежда сензорна техника, 
елементи за електроза-
щита и контрол в авто-
мобилната индустрия за 
гиганти като „Фолксва-
ген“, „Даймлер“, „Вол-
во“, „Фиат“ и „Джене-
ръл мотърс“. Фирмата 

ще изгради у нас най-го-
лямата си производстве-
на база в Европа и втора 
в света.

„Язаки България“ ще 
строи нов завод за ка-

белно оборудване у нас. 
Той ще се намира край 
с. Крепост, община Ди-
митровград. В него ще 
се правят електрически 
инсталации за вграж-

дане в автомобилите 
„Мерцедес“ - А и В кла-
са. Очаква се производ-
ството да започне в най-
скоро време, а обявената 
инвестиция е в размер 

на 45,5 млн. лв. Парите 
ще се вложат на няколко 
етапа до 2019 г. Очаква-
ният брой новооткрити 
работни места, пряко 
свързани с проекта, е 
3150. „Язаки корпорей-
шън“ е сред най-голе-
мите производители на 
кабелно оборудване за 
автомобилната индус-
трия. Тя има 175 центъ-
ра за развитие, произ-
водство и продажби в 50 
страни. Групата навлезе 
в България през 2006 г., 
като има заводи в Ям-
бол и Сливен. В тях се 
правят кабели за модели 
на „Форд“ и „рено“. В 
България „Язаки“ вече 
е открила почти 5000 
работни места.

Немската фирма „Ос-
рам“, която също отчас-

ти е свързана с автоин-
дустрията, планира да 
инвестира още 45 млн. 
лв. за разширяване на 
високотехнологично-
то си производство в с. 
Труд, Пловдивско.

До края на лятото 
един от лидерите в ин-
дустрията за автоком-
поненти у нас - „АлС 
България“, ще изгради 
третия си завод, където 
ще се правят тапицерии 
за Vоlkѕwаgеn. Инвести-
цията ще е в размер на 
1-2 млн. лв. Дружество-
то, което е българският 
филиал на канадска кор-
порация, има фабрики 
в Мусачево, край Со-
фия и в Ихтиман. Там 
се произвеждат седалки 
за луксозните модели на 
ВМW.

www.metalcominvest.comwww.metalcominvest.com; office@metalcominvest.com; тел.: +359 73 881608

ЕТАЛКОМ ИНВЕСТ

ВНОСИТЕЛ НА ПЪТНИ БИТУМИ 
ПРОИЗВОДСТВО НА НИС ПАНЧЕВО 

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

ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРАНИ
 БИТУМИ:

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

Средствата ще се вложат основно във високотехнологични     производствени проекти

Лидери сме в производството на автомобилни елементи

Още 3 фирми със сертификат     за клас А

Световни производители на автомобили използват направените у нас компоненти

Средствата ще се вложат основно във високотехнологични     производствени проекти

Стотици милиони инвестиции очакваме   до края на годината
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Разговаря  
Виолета ВЛАСТАНОВА

- Г-н Димитров, как оце-
нявате състоянието на ком-
паниите, развиващи дейност 
в сферата на строителството 
към момента?

- Благодаря, че отново ми 
давате възможност да предста-
вя вижданията на членовете 
на БИСА за инвестиционно-
строителния процес. Относ-
но състоянието на компаниите 
бих казал, че то е „умерено ус-
тойчиво“ и бих го разтълкувал 
така: първо, колегите, след като 
преминаха за 10-ина години 
през силен растеж, ужасяваща 
криза и време на стабилизиране 
на пазара, вече са изключител-
но грамотни и подготвени, не 
допускат високи рискове, не се 
оставят да бъдат изненадани; 
второ, достъпът до финансира-
не на разумно ниски лихвени 
нива дава възможност за повече 
спокойствие при планирането 
и реализацията на продукта 
ни; и трето, фирмите от нашия 
бизнес са готови да се справят 
с едно постепенно увеличаващо 
се търсене, каквото аз като оп-
тимист прогнозирам. Но за тази 
цел и ние трябва да подадем на 
пазара разнообразни и доходо-
носни продукти.

- Добра ли беше 2016 годи-
на за бизнеса, имаше ли раз-
движване на нашите пазари?

- Моите наблюдения са, че 
раздвижване в посока пови-
шаване на броя продажби в 
сектор сезонни имоти няма. Не 
ползвам точна статистика, но 
познавам пазара и мога да твър-
дя, че броят на сделки едва ли 
е в спад. Даже по-скоро не. Но 
тук ще отбележа, че фирмите 
от сектора попаднаха под удара 
на така наречения „вторичен 
пазар“. На него на дъмпингово 
ниски цени се продават имоти, 
на които собствениците вече са 
се „уморили“ да ги притежават. 
Причините за това могат да 
са различни: или защото след 
продажбата на апартаментите 
не е организирана трайно и ка-
чествено дейността по управле-
ние и обслужване на сградата 
(комплекса), или защото купу-
вачът иска да реализира доход 
от покупката си, но ако сградата 

(комплексът) не е подходящо 
проектирана, обслужена и уп-
равлявана, тя няма как да му до-
несе пари. Има и много такива, 
които са сгрешили в избора си 
и даже, реализирайки загуба, 
продават, за да инвестират на 
по-правилно подбрано място. 
Посредниците от сивия сектор, 
стараейки се да спечелят мак-
симално комисиони (надвиша-
ващи 20% при договори за вто-
рични продажби), не подбират 
способи и методи в тази посока. 
Причините са много, но аз счи-
там, че преминавайки през 2016 
година, колегите ясно разбраха, 
че когато сме обединени, когато 
се борим заедно за спазване на 
ясни правила и когато си вър-
шим професионално работата, 
ще можем и да се развиваме.

− Кои са основните пробле-
ми и трудности, които стоят 
пред сектора?

- Неотменно си остават про-
блемите, свързани с неясните 
причини, спиращи изпълнени-
ето на разрешения за строеж, 

а също и на започнато строи-
телство, след като за това има 
надлежно издадени и влезли в 
сила документи. Устройствени-
те планове трябва да са закон 
не само за инвеститорите, които 
сме длъжни да ги спазваме, 
като ограничаване в етажност, 
плътност, задължително озе-
леняване и др., а също така и 
за тези, на които това може да 
не им харесва, но с нищо не са 
задължени. Често наблюдаваме 
ситуации, в които законово нео-
босновани протести или жалби 
на малки групи хора спират за-
конно изрядни инвестиционни 
проекти, поради което инвес-
титори губят огромни средства. 
Представете си каква огромна 
сума харчат инвеститорите в 
подготовката на един проект 
- от проучване, икономическа 
обосновка, избор и покупка на 
поземлен имот, проектиране, 
планиране на дейността, ре-
кламна стратегия, ясна идея 
за реализиране на продукта, 
предварително планиране как 
ще бъде обслужван и управля-
ван в бъдеще. Често се сключ-
ват дългосрочни договори с 
ангажименти за дългосрочна 
фиксирана доходоносност. И 
когато машините започнат да 
копаят, инвеститорът разбира, 
че дори надлежно издадени от 
държавни и общински орга-
ни разрешения могат да бъдат 
обезсилени. Спира процесът и 
започва мотане, експертизи за 

това кой държавен орган или 
служител неправомерно е свър-
шил не знам какво си и дали 
въобще е неправомерно. Съдеб-
ната система е изключително 
тромава и тези спорове отлагат 
и поставят в безизходица много 
добри проекти.

В инвестиционния процес 
времевият фактор е основен 
компонент. Законодателят тряб-
ва да знае това и ако иска да 
повишава инвестиционния ин-
терес към страната ни, се нала-
га законово и съдебно да гаран-
тира правилата и спазването им.

Желанието на властимащите 
да спечелят добро отношение 
на избирателите, често ги кара 
(демонстрирайки демократич-
ност) да одобряват и толерират 
действия, които нанасят тежки 
финансови загуби на инвес-
титорите, без да отчитат (или 
просто не ги интересува), че в 
бъдеще това ще донесе отлив 
на инвестиции, загуба на ико-
номически растеж и снижаване 
на благосъстоянието на точно 
същите тези избиратели. Все 
още, струва ми се, инвеститори 
и индустриалци не успяваме 
да отмием от народопсихоло-
гията на българите, че не сме 
„народни изедници“, които за-
ливаме всичко с бетон. А точно 
обратното - създавайки капи-
талова стабилност на фирмите, 
ние ще можем да гарантираме 
повишаване благосъстоянието 
на народа ни. На политиците 

вярват, а на нас - не, въпреки че 
ние организираме дълги години 
поддържане на работните им 
места и заплащането на труда 
им. Така че проблеми много - с 
едни ще се справяме, други ще 
се появяват.

Това е нормален процес и аз, 
както е модерно напоследък в 
медийния език, бих използвал 
сравнение със спортна темати-
ка: „Днес сме скочили два ме-
тра. Ок! Важно е на световното 
или на олимпиадата, а за нас 
това е всеки следващ проект - 
да скочим по-високо.“

− Г-н Димитров, знаем, че 
членовете на БИСА произ-
веждат основно жилища със 
сезонно предназначение, тър-
говски и офис имоти в ту-
ристически райони, а в този 
сектор в последните години 
европейците не са капитало-
вложители. Какво трябва да 
направи новото правителство, 
за да върне интереса на чуж-
дестранните клиенти у нас?

- Да, много точно формулира-
те нашия продукт. Ще допълня 
само, че част от членовете на 
БИСА разгръщат дейността си 
както в София, така и в други 
населени места в страната. Ние 
с колегите, повярвайте ми, дър-
жим да предизвикваме интере-
са на клиенти все едно от кой 
континент. Добрият продавач 
едва ли ще откаже да вземе па-
рите на купувач, откъдето и да 
е той. Много бихме искали да 
получим доверието на българи-
те. Очакваме при отсъствие на 
доходоносност от спестявания 
в банките сънародниците ни да 
си купят недвижимости от нас 
(която собственост ще гаранти-
ра на 100% капиталовложени-
ето им) и да се договорят с нас 
за дългосрочни договори с га-
рантирана доходоносност. Така 
ще имат имот, ще го ползват 
за отдих, ще получават рента 
до 4-5% от размера на капита-
ловложението си без никакви 
ангажименти и в бъдеще (10-15 
г.) ще могат да решават дали 
да продадат вече поскъпналия 
си имот (а в поскъпването съм 
убеден) или да продължат да 
получават рента.

При чужденците - да, проце-
дурите за покупка на недвижи-
мости, транспортните решения, 
визовият режим и други подпо-
магат по-лесния достъп на ев-
ропейци до нашия пазар в срав-
нение с тези от така наречените 
трети страни. Но интересът на 
европейците да не е такъв, ка-
къвто ни се иска, е „огромният 
дълг“ на държавата и местните 
органи към благоустрояването 
на градската и общинската ин-
фраструктурата. 

Продължава на стр. 16

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Георги Димитров, председател на Българската инвестиционно-строителна асоциация (БИСА):

Георги Дими-
т р о в  з а въ р ш в а  
Спортния техни-
кум в Правец. Про-
дължава образова-
нието си във ВВТУ 
„Тодор Каблеш-
ков“, София. От 
1989 г. е в частния 
бизнес .  Работи 
като ръководи-
тел на финансо-
ва къща. По-късно 
открива фабрика 
за производство на 
мебели в столица-
та. През 2014 годи-
на е избран за пред-
седател на БИСА. 
Сред основните 
цели на асоциаци-
ята са защита ин-
тересите на пред-
приятията, които 
са в сферата на 
строителството 
и строително-ин-
вестиционния про-
цес, насърчаване 
на предприемаче-
ството, подобря-
ване на условията 
за привличане на 
чуждестранни ин-
веститори у нас.

Съдебната система е изключително 
тромава и често спорове отлагат и 
поставят в безизходица много добри проекти

Фирмите от сектора попаднаха под удара 
на т. нар. „вторичен пазар“, на който се 
продава на дъмпингово ниски цени

Ако законодателят иска да повиши интереса към страната ни, трябва да гарантира правилата и тяхното спазване

В инвестиционния процес времевият фактор е основен компонент
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МлАДИТЕ В БрАНшА

- Защо избрахте да се реа-
лизирате в България?

- В контра на скептиците 
смятам, че в България има го-
лямо поле за изява в профе-
сионалната ни сфера, стига да 
имаш необходимите качества, 
умения и знания, за да си кон-
курентоспособен на пазара. 
Другото най-важно е да имаш 
добър екип, с който да осъ-
ществяваш това. Студиото ни 
за ландшафтна архитектура e 
локализирано в София, но това 
не пречи да проектираме за 
чужбина и да имаме амбициите 
да работим с повече инвестито-
ри от други държави. 

- С какви проблеми се 
сблъсквате по време на Ва-
шата работа?

- Когато работиш с хора, не 
липсват и проблеми. Всеки ден 
се срещаме с различни инвес-
титори, възложители, клиенти, 
архитекти, инженери от всички 

специалности, общинска адми-
нистрация и обикновени хора, 
в целия процес при изготвяне 
на един инвестиционен про-
ект възникват трудности - ня-
кой разчел погрешно наредба, 
друг не спазил срок, на трети 
му липсвала комуникацията. 
Но това са неща, които, ако 
съумееш бързо да въведеш в 
ред, вече не са проблем. Затова 
споменах, че най-важното е да 
имаш добър екип! Няма без-
проблемна работа, освен дока-
то проектирам на лаптопа си, с 
него не срещам трудности.

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

- Ние като ландшафтни ар-
хитекти сме отговорни за зао-
бикалящата ни градска среда и 
се включваме винаги и отново 
бихме се включили в каузи, 
свързани с обществените зеле-
ни пространства. 

Разковничето на успеха 
е да имаш добър екип

ПрОектИ

Ланд. арх. Даниела Стайкова:

Амбицирана съм да работим с повече инвеститори 
от чужбина, а това, че сме в София, не е пречка

Даниела  С тай-
кова е родена в Со-
фия. Завършила е 
Лесотехническия 
университет през 
2013 г . ,  специал-
ност „Ландшафт-
на архитектура“. 
През 2015 г. заедно 
с колегите си ланд. 
арх. Стоян Начев 
и ланд. арх. Йоан-
на Халил основават 
VIRIDIS - студио за 
ландшафтна архи-
тектура. То е анга-
жирано с иноватив-
ния дизайн на об-
ществени и жилищ-
ни пространства с 
приоритет и основ-
на цел да се подобри 
естетическото и 
екологичното със-
тояние на заобика-
лящата среда чрез 
предоставянето на 
висококачествени 
услуги в сферата на 
проектирането.

ЗАТВОреН КОМПлеКС, ПАНчАреВО 
Проектът е в колаборация с компанията за интериорен дизайн IDEA Creative & Design

Зелен амфитеатър 
със сцена и лятно кино
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Опазването на не -
движимото културно 
наследство е задача на 
НИНКН. Но не мисля, 
че се прави необходи-
мото в тази посока. Гри-
жите, които се полагат 

за спасяване и възста-
новяване на сградите 
паметници, не са дос-
татъчни. Похарчиха се 
средства за някакви без-
умни бутафории само 
защото едни хора тряб-
ваше да усвоят пари по 
европейски програми. 
Не случайно и за ди-
ректор на института бе 
назначен човек, неиз-
вестен никому, но който 
слуша и изпълнява как-
вото му се нарежда „от 
горе“. Всичко се прави 
целенасочено и е така 
от много години. Ми-
сля, че нещата няма да 
се променят и при нова-

та власт, защото водещи 
са пак бизнес интере-
сите и разпределянето 
на сферите на влияние. 
Мнозина казват, че ко-
мунизмът беше лош, но 
се оказва, че всичко, ко-
ето е свършено за па-
метниците на културата, 
е направено точно по 
това време. И църкви, и 
манастири, и сгради, и 
т.н. Тогава се работеше. 
Ходеше се по обекти и 
се виждаше реално как-
во е изработено. А сега 
- издигаме кули, правим 
крепостни стени и вся-
какви измислени неща, 
които нямат нищо общо 

с реалността. Сега дори 
вече въобще няма ин-
ститут. Има някакъв съ-
гласувателен отдел, кой-
то, когато трябва, съгла-
сува, ако не - иска пари 
да съгласува, и схемата 
е ясна. Тя е една и съща 
навсякъде. Каквато дър-
жавата, такива са и ми-
нистерствата, и инсти-
тутът, и паметниците. 
Но живеем в такова вре-
ме, че няма спасение, 
освен ако не си някъде 
по веригата на схемата. 
За съжаление съдбата 
на недвижимите памет-
ници на културата не е в 
наши ръце. 

Арх. Симона Стоянова, РК на КАБ - София-град:

Съдбата на архитектурните 
ценности не е в наши ръце

Кой трябва да се грижи за опазването   на недвижимото културно наследство?

Цели на реконструираната топлоцентрала:

1. Да действа като активно ново обществено пространство за култура в центъ-
ра на София;

2. Да осигурява условия за широк набор от артистични прояви (театър, музи-
ка, танц, визуални изкуства), както и за образователни и социални дейности;

3. Да се свързва пълноценно и безконфликтно с околната паркова среда;
4. Да упражнява „регенериращ“ ефект върху квартала и околните простран-

ства;
5. Да притежава визуално разпознаваем архитектурен образ, като едновремен-

но с това запази съществуващите белези на идентичност на мястото и сградата;
6. Да демонстрира съвременност.

График:

09 март 2017 г. - начало на конкурса
02 май 2017 г. - краен срок за задаване на въпроси
12 май 2017г., 17:30 - краен срок за предаване на проекти
май-юни 2017 г. - журиране, обявяване на победител

Награди:  Първа награда 15 000 лв.
  Втора награда 10 000 лв.
  Трета награда   5 000 лв.
Носителят на първа награда ще бъде поканен за договаряне със Столична об-

щина за изготвяне на технически и работен проект с общ хонорар 150 000 лв.
За повече информация: www.toplocentralata.com

Столична община кани архитекти в открит конкурс за реконструк-
ция на сградата на бившата топлоцентрала на НДК и превръщането 
й в център за изкуство и култура. Целта е да се създаде място 
за изява на независимите артисти в България и да се докаже, че 
изоставените индустриални пространства в градската среда имат 
потенциал за нов живот.

3 000 000 лв. - обща инвестиция
4895 кв. м - площ на поземления имот
150 000 лв. - хонорар за технически и работен проект

ТОПЛОЦЕНТРАЛАТА 
архитектурен конкурс
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Главният проблем 
в община Копривщи-
ца са многото наслед-
ници на един имот, 
които не могат да се 
разберат помежду си 
да продават ли, да ре-
монтират ли, да ин-
вестират ли... Общи-
ната не разполага със 
средства да подпома-
га тази дейност. Като 
цяло няма механизъм, 
който да създаде фи-
нансови предпостав-
ки, за да бъдат соб-
ствениците на такива 
имоти поощрени да 
ги опазват в автентич-
ния им вид.

Според мен това 
трябва да е държавен 
фонд към Министер-
ството на културата. 
Министерството има 
структура като Инсти-
тута за паметниците 
на културата и бю-
джет, с който се раз-
порежда. По какъв на-
чин ще се акумулират 
средства в този фонд, 
е въпрос на решение. 
Как ще се подобри 
работата на институ-
та, от който всички 
се оплакват, също е 
въпрос на решение. 
По света всеки си 
пази културното на-
следство - ние нищо 
не правим. Тук про-
блемът се неглижира. 
По Живково време за 
Копривщица са от-
пускани допълнител-
ни средства, които да 
покриват разликата 
между цената на но-
вото строителство и 
изграждането на ка-
менни зидове, дърве-
ни порти и т.н., кои-

то да запазят облика 
на града. Отпускани 
са пари на община-
та за калдъръмените 
улици, за ремонта на 
чешми, църкви... Това 
дотиране е изиграло 
положителна роля и 
е стимулирало соб-
ствениците на имоти. 
Сега го няма.

цялата Копривщи-
ца е селище, обяве-
но за паметник като 
архитектурен ансам-
бъл. Другото е Ста-
рият Несебър, който 
дори е под егидата на 
ЮНЕСКО. Но трябва 
както за Копривщи-
ца, така и за другите 
населени места спи-
съкът с паметници-
те на недвижимото 
културно наследство 
да се актуализира.  
Когато през 1971 г. 
Копривщица е обяве-
на за град резерват, в 
списъка е попаднало 
всичко. Включително 
оборите. Това трябва 
да се преоцени.

Арх. Гено Георгиев - главен архитект на община 
Копривщица:

Държавен фонд 
би стимулирал собствениците

Има едно основно 
противоречие в момента. 
Държавата не е създа-
ла механизъм, който да 
стимулира собствени-
ците на сгради, част от 
недвижимото културно 
наследство, да ги запазят 
в автентичния им вид. 
Дори обратно - държа-
вата се отдръпва като че 
ли от този процес, а соб-
ствениците предпочитат 
да оставят сградите да се 
саморазрушат. 

От една страна, част-
ният инвеститор би вло-
жил средства, ако има 

възвръщаемост. Това не 
са малко пари. Много 
често реставрацията на 
един обект струва повече 
от новото строителство. 
Така в Габрово сега се 
случва със Соколовите 
къщи, които, след като 
смениха няколко пъти 
собствениците, са оста-
вени да се рушат. А в 
един период те започна-
ха да ги възстановяват, 
но сметките не излязоха. 
А Странноприемница-
та е противоположният 
пример. Частна инвес-
тиция, която работи и 
връща вложените в нея 
средства.

В град като Габрово 
и подобните му селища 
няма сгради с висока 
стойност. Те са ценни 
като ансамбли. Но когато 
няколко от тези сгради се 
запуснат и разрушат, ан-

самбловото им значение 
отпада. И след като хора-
та много трудно могат да 
ги отпишат от списъка с 
паметниците на култура-
та, те просто ги остават 
да се саморазрушат.

Затова в момента най-
важното е да се актуали-
зира списъкът с обекти-
те, представляващи не-
движимо културно на-
следство. Голяма част от 
тях трябва да отпаднат, 
защото са загубили тези 
качества. Особено когато 
мотивът за включването 
им е бил, че са част от 
ансамбъл. Но след като 
вече него го няма, сами 
по себе си няколкото оце-
лели стари къщи нямат 
такава стойност. Налага-
нето на пълна забрана за 
всякакви промени по тях 
спира и най-смелия час-
тен инвеститор.

Арх. Димка Пенчева, РК на КАБ - Габрово:

Списъкът със сградите паметници 
трябва да се актуализира

СИСТЕМИ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯСИСТЕМИ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
Плувни басейни и водосъдържатели
Мокри и сервизни помещения

Кой трябва да се грижи за опазването   на недвижимото културно наследство?

Среща между сту-
денти по архитекту-
ра и част от екипа на 
„Тракия икономическа 
зона“ (ТИЗ) се със-
тоя преди броени дни. 
На нея са обсъдени 
теми, свързани с про-
фесионалната реали-
зация на младите хора 
у нас. „Проблемите 
съществуват поради 
липса на информация 
за възможностите за 
развитие тук, в стра-
ната“, изрази мнение 
инж. Пламен Панчев - 
председател на „Клъс-
тер Тракия икономи-
ческа зона“.

Студенти от Уни-
верситета по архитек-
тура, строителство и 
геодезия - София са 
били запознати с ус-
тойчивото развитие 
на ТИЗ и с начините, 
по които се изграж-
да модерната инфра-
структура на индус-
триалната зона. „След 
като имахме среща с 
тях, след като гово-
риха с колеги проек-
танти, студентите от 
УАСГ казаха, че виж-
дат своята реализация 
в България“, коменти-
рат организаторите на 
срещата.

Бъдещи архитекти се 
срещнаха с представители на 
„Тракия икономическа зона“ 

Среща на студенти от Университета по архитектура, строи-
телство и геодезия - София с инж. Панчев и част от екипа 
на №Тракия икономическа зона№
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Като цяло дейност-
та на Камарата е добре 
организирана. Смятам, 
че за 10 години нещата 
се канализираха. Всеки 
знае какво може да оч-
аква от ръководството 
и мисля, че това, което 
го искат, го получават. 
Основното е да не пре-
чим на колегите да си 
вършат работата. Ина-
че моето лично мнение, 
което и друг път съм 

изразявал, е, че член-
ският внос трябва да се 
увеличи. По принцип 
този въпрос се реша-
ва на общо събрание на 
организацията. Но тъй 
като по-големите коле-
гии като София, Варна, 
Пловдив имат достатъч-
но членове, съответно 
и достатъчно приходи 
винаги гласуването е в 
полза запазване на досе-
гашния размер на член-

ския внос. Той обаче 
не е достатъчен за из-
дръжката на по-малките 
колегии като нашата в 
русе. Ние например сега 
сме на границата на по-
криване на приходите с 
разходите без никакъв 
резерв. Ако сегашната 
сума от 130 лв. се увели-
чи с 20%, ще бъдем мно-
го по-спокойни, защото 
ще можем да си покри-
ваме текущите разходи.

Членският внос да се увеличи с 20%
Инж. Пламен Пенев, зам.-председател на РК на 
КИИП - Русе:

Не са нужни особе-
но големи и драстич-
ни промени в начина 
на работа и живота на 
нашата професионал-
на организация. Спо-
ред мен е достатъчно да 
си запазваме законите и 
нормативните докумен-
ти. Това, което се случва 
в момента, е, че се съби-
рат мнения за промяна 
на Устава на Камара-
та на инженерите. Това 
е редно, като се вземе 
под внимание, че този 
документ не е пипан 

вече цели 10 години. За 
това време се промени-
ха много неща в нашия 
сектор, нормативната 
база също и това налага 
актуализация някаква. 
Продължавам да смя-
там, че няма проблем 
с приема на членове в 
КИИП. В Германия на-
пример професионални-
те сдружения са на друг 
принцип и там инжене-
ри, архитекти и строи-
тели членуват в една и 
съща организация. При 
нас е различно и не стои 

на дневен ред промяна 
в това отношение. Стои 
обаче въпросът с пра-
воспособността и с ди-
пломите на инженерни-
те кадри. Оказва се, че 
много висши училища, 
много университети у 
нас издават дипломи за 
инженери, а курсът на 
обучение не е адекватен 
и не покрива базата от 
знания и умения, с кои-
то трябва да излиза един 
дипломиран инженер. 
Това е тема, по която 
трябва да дискутираме. 

Уставът ни не е 
променян 10 години

Инж. Стефко Драгов, председател на РК на 
КИИП - Стара Загора:

В Устава на Камарата 
на инженерите са за-
писани доста неща, но 
като цяло организацията 
има какво да прави, за 
да защити достатъчно 
интересите на членове-
те си. Проблемите ни 
не са малко, особено в 
отношенията с инсти-
туции и различни бю-
рократични структури. 
Членовете трябва да 
усещат, че има кой да 
защитава интересите им 
и да дава предложения 
за тяхното решаване.

Безспорно защитата 
на професионалните ин-
тереси е най-важната за-
дача. И веднага ще дам 
един пример от работа-
та в Бургас. Съгласно 
закона един проектант 
с пълна проектантска 

правоспособност и за-
страховка носи отго-
ворност, включително 
и материална за нане-
сени щети. Тази застра-
ховка би трябвало да е 
достатъчна гаранция за 
неговата работа. Но в 
община Бургас, когато 
се внесе един проект, 
задължително се прави 
проверка по специал-
ности. Нещо, което е 
извън правилата. Тогава 
питам: Този, който пра-
ви проверката, поема ли 
отговорност? Така тази 
проверка само бави и 
утежнява процедурата 
- нещо, на което профе-
сионалната ни органи-
зация би трябвало да се 
противопостави.

По отношение на за-
конодателната иници-

атива също не виждам 
особена ефективност. 
Внасят се конюнктурни 
предложения, най-често 
за промяна в ЗУТ. Ето 
и за това един пример. 
Преди време се въве-
де позицията на воде-
щия проектант, който 
да съгласува отделните 
проекти и да поеме от-
говорността за обекта. 
Не мина година и тази 
промяна отпадна. Върна 
се отново съгласуването 
между отделните специ-
алности.

За съжаление, такива 
примери създават усе-
щането, че само се от-
чита дейност. Няма по-
следователност и често 
промените на законода-
телството са противоре-
чиви.

Често предложенията за 
поправки в ЗУТ са конюнктурни

Инж. Жеко Евтимов, РК на КИИП - Бургас:

Уважаеми колеги,
Очакваме, ако имате предложения 

за промени в Устава на КИИП с цел 
подобряване дейността на КИИП, 
същите да бъдат изпратени в пре-
поръчителен срок до 30 септември 
2017 г. на е-mail: office@kiip-sofia.com 
на вниманието на регионалното ръ-
ководство на КИИП - София-град.

След тази дата до края на 2017 
година предстоят разглеждания на 
предложенията в Комисията по нор-
мативни актове на КИИП и в Управи-
телния съвет на КИИП.

В началото на 2018 година ще се направи обобщаване на пред-
ложенията, обсъждане и гласуване в регионалните колегии и 
подготовка за гласуване на предложенията на Общото събрание 
през 2018 година.

Председател на КИИП РК София-град:
инж. Георги Кордов

Във връзка с решение на УС на КИИП 
от 31 март 2017 г. в началото на 2018 година 

предстоят промени в Устава на КИИП.

СЪОБЩЕНиЕ

Как да се оптимизира работата 
на организацията?



бр. 15 (1181), 24 - 30 април 2017 г.

11
ЕКОлОГИЯ

Лилия ЛОЗАНОВА

Двадесет искания за 
финансиране от общи-
ни на територията на 
област Велико Търново 
бяха одобрени и ще бъ-
дат изпратени за раз-
глеждане до Междуве-
домствената комисия за 
възстановяване и подпо-
магане към Министер-
ския съвет. На заседание 
на Областната комисия 
във В. Търново положи-
телна оценка получиха 
заявките на общините 
Павликени, Стражица, 
Г. Оряховица, В. Търно-
во, Полски Тръмбеш и 
Елена. Община Павли-
кени настоява за почист-
ване на речните корита 
на реките ломя и Ми-
халска в селата Буто-
во и Михалци за общо  
505 289 лв. Подкрепе-

ни са също рехабили-
тацията на улици в с. 
Стамболово за 307 381 
лв., както и възстанови-
телните работи в чита-
лище „Зора 1881“ в с. 
Стамболово за 181 306 
лв.  Община Стражи-
ца настоява за 224 308 
лв. за ремонт на язовир 
„Сусурлука“ в с. Суши-
ца. Необходими са още 
близо 809 000 лв. за ре-
монт на язовир „ръбе“ 
и на преливника на язо-
вир „Боаза“ в с. цар-
ски извор. Още 587 266 
лв. са нужни за ремонт 
на язовир „Ташлъдере“. 
Важно е и укрепването 
на брега на Стара река и 
почистване на коритото, 
за които са необходими 
малко над 950 хил. лв. 
За почистване на речни 
легла в 4 критични учас-
тъка по река Янтра и 
река Негованка са нуж-

ни 935 352 лв., а за не-
отложни възстановител-
ни работи са поискани  
1 028 055 лв. Почиства-
нето от наноси и дър-
весна маса под моста на 
река Янтра до село Пър-
вомайци е изчислено на 
стойност 143 253 лв.

Лилия ЦВЕТАНОВА

Над 800 кг непотреб-
на хартия събраха деца 
от Смядово, община 
шумен. За предадени 
10 кг те получиха по 
едно дръвче от Дър-
жавно горско стопан-
ство - Смядово. Кам-
панията се проведе в 
Седмицата на гората, 
като за втора поредна 
година учениците съ-

бират стара хартия за 
рециклиране. 

В предаването на 
вторичните суровини 
се включиха възпита-
ниците на III-б клас от 
Средно училище „Св. 
св. Кирил и Методий“ 
в града и детските гра-
дини „Маргаритка“ и 
„Щастливо детство“ от 
село Старо Оряхово. 
Към тях се присъеди-
ниха представители на 
община Смядово и дру-

ги институции. 
Участниците в кам-

п а н и я т а  п о л у ч и х а 
дръвчета от дървесните 
видове албиция, кес-
тен, ясен, туя и златен 
дъжд. Идеята на акци-
ята е чрез поощряване 
на опазването на окол-
ната среда да бъдат за-
лесени колкото се може 
повече дръвчета. Глав-
ните организатори на 
инициативата - Михаил 
Андонов и Диян Сла-

вев, раздадоха над 70 
фиданки и сертификати 
за участие на всички.

Екоакции през ап-
рил имаше и в шумен. 
Повече от 20 дръвчета 
бяха засадени в двора 
на СУ „Сава Доброп-
лодни“ .  Учениците 
бяха подпомогнати в 
благородното си начи-
нание от Североизточ-
но държавно предприя-
тие и Държавно горско 
стопанство - шумен.

Столична община - 
район „Кремиковци“, 
стартира проект за из-
граждане на нови тер-
мопомпени системи 
за отопление на 3 об-
щински сгради на те-
риторията на района. 
Това са детската гра-
дина „шарена дъга“ в 
кв. „Враждебна“, адми-
нистративната сграда 
и сградата за четири-
ноги на Приюта за без-
стопанствени кучета в 
кв. „Сеславци“. целта 
на проекта е смяна на 
горивната база, за да 

се намалят емисиите 
на парникови газове и 
да се увеличи делът на 
енергията от възобно-
вяеми източници в по-
треблението на енергия, 
подчерта лилия Дон-
кова, зам.-кмет на СО 
- район „Кремиковци“, 
и ръководител на проек-
та. По този начин ще се 
намалят и разходите по 
поддръжката и експло-
атацията на общински 
сгради, добави тя. 

Досега детската гра-
дина във „Враждебна“ 
се отоплява с котел на 

нафта - едно от най-
скъпите горива. Две-
те сгради на приюта 
в „Сеславци“ се ото-
пляват на котли с ток и 
климатици, което също 
оскъпява тяхната под-
дръжка. Проектът е на 
стойност 134 867,76 
евро с ДДС, като инвес-
тиционните дейности 
предвиждат изгражда-
нето на нови термопом-
пeни системи „Вода-
Земя“, използващи не-
изчерпаемата топлинна 
енергия на земята и ща-
дящи околната среда.

Проверяват обектите, които вече са получили 
финансиране от Междуведомствената комисия 
за възстановяване и подпомагане към МС

Столична община с проект за използване на възобновяеми източници на енергия за отопление

Фиданки срещу отпадъци 
получиха децата от Смядово

Велико Търново иска средства за ремонт 
на язовири и почистване на реки

СтИМУЛ

Община Сухиндол канди-
датства за инженерно-гео-
ложко проучване, изготвяне 
на инвестиционен проект и 
възстановителни дейности на 
свлачище, засягащо общински 
път, за над 6 млн. лв. Община 
Горна Оряховица е внесла две 
искания за финансиране - за 
укрепване на свлачище на 
улица в Горна Оряховица и за 
укрепване и ремонт на храм 
„Свети Никола“, за близо  

870 000 лв. Община Полски 
Тръмбеш се нуждае от близо 
240 000 лв. за ремонт на ули-
ца „Калоян“ в с. Климентово 
и за възстановяване на отвод-
нителен канал в село Куцина.

Със заповед на областния 
управител на В. Търново инж. 
Николай Йоцов е назначена 
проверка на всички обекти 
на територията на областта, 
които са получили финанси-
ране от Междуведомствената 

комисия за възстановяване и 
подпомагане към Министер-
ския съвет. В срок до 23 май 
2017 г. проверката трябва да 
е приключила, а до 29 май 
2017 г. трябва да е изготвен 
и доклад, съдържащ резулта-
тите от нея. Община Елена 
иска изграждане и възстано-
вяване на водостоци на улица 
„Казаци“ в град Елена и на 
ул. „Недешковци“ за общо  
231 267 лв.

ПреВеНЦИЯ

Готова е проектосметката и за укрепването на свлачища

Децата от ДГ №Шарена дъга№ в кв. №Враждебна№ по време на екоакция в двора на градината

Децата с желание се включиха в кампанията за предава-
не на ненужна хартия срещу фиданки за засаждане



12

40% от европейските 
работодатели изпитват 
затруднения при намира-
не на необходимите ка-
дри, сочи проучване на 
пазара на труда в стра-
ните от ЕС. България не 
прави изключение, като 
индикациите са, че у нас 
тенденцията е още по-
негативна. Уменията в 
голяма степен определят 
конкурентоспособността 

и възможността за навли-
зане на иновации. Те са 
фактор за привличане на 
инвестиции, катализатор 
при създаването на работ-
ни места и са от ключово 
значение за икономиче-
ски растеж, категорични 
са финансови анализато-
ри. Статистиката сочи, 
че 70 млн. европейци ня-
мат подходящите умения 
за социално включване, 
което ги поставя в риск 
от трайна безработица. 
Повече от половината от 
регистрираните 12 млн. 
дългосрочно безработни 

в ЕС са считани за нис-
коквалифицирани. Това 
пък принуждава работо-
датели да толерират прак-
тиката, хора да заемат 
работни места, които не 
съответстват на техните 
умения. Това са основни-
те причини за стартира-
нето на програмата „Нови 
умения за Европа“.

Тя трябва да постигне 
обща визия за стратеги-
ческото значение на уме-
нията за поддържане на 
работни места, растеж и 
конкурентоспособност. 
Програмата укрепва и в 

Като успешна отчитат 
от служебното правител-
ство приключилата нас-
коро Програма BG11 „Из-
граждане на капацитет и 
институционално сътруд-
ничество“, финансирана 
по Норвежкия финансов 
механизъм.

„С бюджет от 2,3 млн. 
евро подпомогнахме ук-
репването на капацитета 
и развитието на човешки-
те ресурси в български-
те публични институции, 
местните и регионални-
те власти. Нещо повече 
- създадохме основа за 
партньорство и обмен на 
добри практики между 
всички участници“, от-
беляза вицепремиерът по 
европейските фондове 
Малина Крумова.

Освен към екипа по 
управление на програ-
мата - Дирекция „Добро 
управление“ в Минис-
терския съвет с директор 
г-жа Ирена Първанова, 
г-жа Крумова отправи 
благодарност към нор-
вежките партньори от 
Асоциацията на местните 
и регионалните власти и 
Баренцовия секретариат 
за оказаната подкрепа на 
България. „Уверена съм, 
че създаденото партньор-
ство между българските и 

норвежките организации 
ще има своето продълже-
ние и надграждане“, каза 
тя.

В рамките на програ-
мата са реализирани два 
големи проекта - за ук-
репване капацитета на 
Националното сдружение 

на общините в републи-
ка България и за разра-
ботване на регионална 
база данни за трансгра-
нично сътрудничество. 
Осъществен е обмен на 
опит по важни за общи-
ните теми, като диалога с 
централната власт, коор-
динация на предоставя-
ните услуги и устойчиво 
и прозрачно финансово 
управление. Като част от 
проекта за регионална 
база данни са създадени 
партньорства със съседни 
на България държави за 
обмен на статистическа 
информация, която поз-
волява анализ на данни за 
региона.

Подкрепа за 
Националното 
сдружение на 
общините в 
България

В проекта „Укрепва-
не капацитета на НСОрБ 

и българските общини 
ч р е з  с ъ т руд н и ч е с т во  
с Норвежките местни и 
регионални власти“ На-
ционалното сдружение 
на общините, чрез съ-
трудничество и трансфер 
на знания с Норвежката 
асоциация на местните 
и регионалните власти, 
постигна подобряване на 
институционалния капа-
цитет и развитие на чо-
вешките ресурси на бъл-
гарските местни власти 
и на НСОрБ, отчитат от 
Сдружението. В проце-
са на изпълнение бяха 
осъществени дейности 
в областта на усилване 
на капацитета за ефекти-
вен диалог с централните 
власти, подобряване на 
институционалния капа-
цитет на екипа на НСОрБ 
в предоставянето на услу-
ги на своите членове, по-
добряване на общинското 
финансово управление, 
водещо до по-добри об-
щински услуги, стимули-
ране на междуобщинско-
то сътрудничество. 

регионална 
база данни за 
трансгранично 
сътрудничество

Проектът „Български 
трансграничен диалог. 
разработване на регио-
нална база данни за тран-
сгранично сътрудничест-
во“ беше изпълняван от 
ГД „Управление на те-
риториалното сътрудни-
чество“. В партньорство 
с НСИ, от българска стра-
на, и с Норвежкия Барен-
цов секретариат беше раз-
работена онлайн платфор-
ма „Patchwork Balkan“, 
която е напълно безплат-
на и достъпна на адрес 
www.patchworkbalkan.org. 
Системата е интерактивна 
и може да бъде актуали-

зирана и допълвана от 
потребителите, като им 
позволява да извличат и 
визуализират различни 
социално-икономически, 
географски, демографски 
и други данни, свързани с 
трансграничните региони 
на страните партньори. 
Тя е достъпна за свободно 
ползване от широк спек-
тър заинтересовани лица 
- граждани, журналисти, 
неправителствени орга-
низации, фирми, мест-
ни и национални власти. 
Данните от платформата 
отразяват информация за 
развитието на регионите. 
Те ще спомогнат за из-
мерване на устойчивостта 
на изпълняваните в гра-
ничните райони проекти с 
европейско финансиране. 

Средствата

Общият бюджет на два-
та реализирани проекта е 
2 371 765 евро, от които 
приносът на Норвежкия 
финансов механизъм е  
2 016 000 евро. Програма-
та подпомогна укрепване-
то на институционалния 
капацитет и развитието 
на човешките ресурси 
в българските публич-
ни институции, местни и 
регионални власти чрез 
сътрудничество и транс-
фер на знания със сродни 
институции в Норвегия. 

На събитието присъст-
ваха представители на 
бенефициентите - Емил 
Савов ,  заме стник из -
пълнителен директор на 
НСОрБ, и Милена Ковча-
зова, представител на ГД 
„Управление на територи-
алното сътрудничество“ в 
МррБ, представители на 
Националното координа-
ционно звено, наблюдате-
ли от страна на Дирекция 
„Национален фонд“ в Ми-
нистерството на финанси-
те, партньори и гости.

НА ФОКУС

Стесняването на връзката между образование и практика е ключово за успеха на проекта

Платформа по Норвежкия финансов механизъм  
подкрепя добри практики с над 2 млн. евро

Наредба за насърчава-
не на инвестиции при-
еха общинските съвет-
ници във Враца. целта 
е чрез нови политики 
да се съкратят админи-
стративните процедури 
за новодошли предприе-
мачи. Документът, който 
се базира на изменения 
в законодателството, ре-
гламентира и издаването 
на сертификат В на но-
вите инвеститори.

„С настоящата наред-
ба община Враца показ-
ва своята ангажираност 
към подобряване на ико-

номическия климат и 
повишаване на заетостта 
в региона. Продължи-
телността на създаде-
ната икономическа дей-
ност и новооткритите 
работни места са зна-
чима част от условията, 
съгласно които ще бъдат 
сертифицирани проекти 
с общинско значение“, 
посочи кметът Калин 
Каменов. Инвестицион-
ните проекти, които ще 
се ползват с преферен-
циални условия, трябва 
да водят до нетно уве-
личаване на броя на слу-

Администрацията във Враца насърчава предприемачеството

Бизнесът наваксва липсата на подготвени кадри с програма „Нови умения за Европа“

СреЩУ БеЗрАБОтИЦАтА

Община Благоевград 
също обсъжда опцията да 
приеме Наредба за насър-
чаване на инвестициите. 
Документът вече е изра-
ботен и ще бъде разгле-
дан от кмета на общината 
д-р Атанас Камбитов и 
комисиите към Общин-
ския съвет. Основните 

Община Благоевград по 
стъпките на най–добрите

Кметът на Благоевград 
Атанас Камбитов подкрепя 
активните стъпки за осигу-
ряване на по-благоприятна 
бизнес среда в общината

Административният капацитет на редица институции у нас 
е подобрен, използвайки норвежкия опит 

европейската комисия в Брюксел обяви началото на инициативата Digital Skills and Jobs 
Coalition, част от програмата №Нови умения за европа№

Допитване до инвеститори от различни региони показва, 
че там, където администрацията им съдейства активно, и 
бизнес проектите са повече
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някои случаи рациона-
лизира съществуващите 
инициативи за по-добро 
подпомагане на държа-
вите членки в техните 
национални реформи, 
както и цели да предиз-
вика промяна на мисле-
нето на отделния човек 
и на организациите, се 
посочва в мотивите за 
необходимостта от новата 
програма.

НАСОКИТе
Програмата „Нови уме-

ния за Европа“ е концен-

трирана около три основ-
ни работни направления:

1. Да подобри качест-
вото и приложимостта 
при формирането на уме-
ния

2. Да направи уменията 
и квалификациите по-ви-
дими и сравними

3. Да подобри инте-
лигентните умения и да 
дава информация за по-
добър избор на кариера.

Успехът на програма-
та зависи от ангажира-
ността и опита на много 
участници - национални 
правителства, региони, 

местни власти, бизнес 
и работодатели, работ-
ници и  гражданското 
общество, самите хора. 
Социалните партньори 
ще имат ключова роля в 
осигуряването на днев-
ния ред на инициативата, 
която трябва да е в крак 
с бързо променящите се 
нужди на пазара на труда 
и обществото.

СТЪПКИТе
Бизнесът, социалните 

партньори и доставчи-
ците на образователни 

и обучителни услуги в 
държавите - членки на 
ЕС, могат да подпомогнат 
програмата „Нови умения 
за Европа“ чрез:

-  Подкрепа  за  дей -
ности, насочени към уче-
не чрез работа

- Увеличаване на въз-
можностите за различен 
начин на придобиване на 
умения, осигуряване на 
качество и трансфер на 
кредити

- Партньорства между 
доставчиците на образо-
вателни услуги, научните 
изследвания и бизнеса.

Стесняването на връзката между образование и практика е ключово за успеха на проекта

Кметове от малки и го-
леми общини у нас упрек-
ват държавата, че са оста-
вени сами да привличат 
инвеститори и да борят 
безработицата по места. 
Търсят подкрепа и в лице-
то на Българската агенция 
за инвестиции (БАИ), като 
искат по-добра спойка 
между държавата и мест-
ната власт.

През 2016 г. БАИ започ-
на програма за приемането 
на Наредба за насърчаване 

на инвестициите с общин-
ско значение и издаване 
на сертификат клас В, ко-
ментира председателят на 
агенцията Стамен Янев. 
В края на 2015 г. общини-
те, приели тази наредба, 
бяха пет на брой, а към 
момента са почти 30% от 
всички в страната. Очак-
ваме, че през 2017 г. броят 
на общините, работещи с 
Наредба за насърчаване на 
инвестициите с общинско 
значение и издаване на 

сертификат клас В, да се 
увеличи, изрази надежда 
той.

През 2017 г. БАИ ще се 
фокусира върху работа-
та с местната власт. Пла-
нира се организирането 
на редица инвестиционни 
форуми с регионален ха-
рактер, работи се и върху 
създаването на общински 
инвестиционен каталог, 
с актуални проекти, за да 
може всеки инвеститор да 
избере по-лесно района, в 

който да стартира бизнеса 
си. Допитване до инвести-
тори очертава и най-сери-
озните проблеми, с които 
те се сблъскват в опитите 
да правят бизнес по места.

Основните притесне-
ния, които изброяват, са 

тежките административни 
процедури и забавянето 
при издаване на разреши-
телни и други документи. 
От значение е също и дос-
тъпът до различни кому-
нални и битови услуги, 
както и състоянието на ин-

фраструктурата. Анализът 
от комуникацията с бизне-
са показва, че където кме-
тът е активен в работата 
си с инвеститорите, тези 
проблеми са преодолени 
и е налице силна инвести-
ционна дейност.

жителите и да поддър-
жат заетостта за срок от 
3 до 5 години. Няма да 
бъдат прилагани насър-
чителни мерки на лица 
с влязла в сила присъда, 
обявени или в процеду-
ра по несъстоятелност, 
с парични задължения 
или с неизплатени тру-
дови възнаграждения 
към служители. разме-
рът на инвестицията 
също е важна част от 
условията за издаване на 
сертификат за ползване 
на насърчителни мерки, 
уточняват от кметския 

екип.
Община Враца попада 

в категорията на общи-
ни, в които стойността 
на минималния праг за 
ползване на насърчи-
телни мерки за проект 
може да бъде намалена 
до три пъти. Това оз-
начава по-широк кръг 
от  представители на 
бизнеса, които могат да 
ползват преференции-
те както за създаване 
на ново предприятие, 
така и за разширяване 
на дейността на вече съ-
ществуващо такова.

Кметове упрекват държавата, че са оставени сами да привличат инвеститори

Администрацията във Враца насърчава предприемачеството

Бизнесът наваксва липсата на подготвени кадри с програма „Нови умения за Европа“

СреЩУ БеЗрАБОтИЦАтА

цели, които се поставят 
с наредбата, са повиша-
ване конкурентоспосо-
бността на икономиката 
в общината. Това би ста-
нало чрез нарастване на 
инвестициите за научни 
изследвания, иновации и 
технологично развитие в 
производства и услуги с 

висока добавена стойност 
и при спазване принци-
пите на устойчивото раз-
витие. Задача е и създава-
нето на нови и високоп-
роизводителни работни 
места в региона. Подобни 
наредби вече успешно се 
прилагат в около 20 об-
щини в България.

Община Благоевград по 
стъпките на най–добрите

Кметът Калин Каменов и екипът му подготвят редица поли-
тики, с които да се съкратят административните процедури 
за новодошли предприемачи

Предвижданията са, че под шапката на програма №Нови уме-
ния за европа№ до 2020 г. ще бъдат обучени над 1 милион 
млади безработни хора за свободни позиции в различни 
сектори 
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Разговаря  
Поли ВАСИЛЕВА 

- Г-н Дамянов, жите-
лите на Чирен започ-
наха подписка, с коя-
то смятат да привлекат 
вниманието на управля-
ващите към нуждите на 
селото. Какво най-на-
пред е наложително да 
се направи?

- Много неща са ни 
нужни, но започнахме 
подписка за цялостно 
асфалтиране на пътя от 
местността Деривол до 
селото. Става въпрос за 
отклонение от 9 км от 
републиканския път Вра-
ца-Оряхово. То води до 
нашето село и до селата 
Девене и Три кладенци. 
Този важен участък не е 
ремонтиран основно по-
вече от 20 години. Из-
кърпват го всяка година, 
но това не решава въпро-
са. Много е разбит, по 
него не можеш да се дви-
жиш нормално, колите се 
чупят.

- Каква ще бъде съд-
бата на тази подписка?

- Ще я внесем в МррБ 
и ще настояваме за от-
пускане на средства за 
този път. Това може да 
направи кметът на общи-
на Враца Калин Каменов 
или аз. Очакваме разбира-
не. Не стягаме протести, 
блокади или други ексце-
сии. Искаме да намерим 
мирно решение. Най-уд-
ачното е подписката. Все 
пак нека хората, от които 

зависи този ремонт, да 
разберат, че всички жите-
ли го искат, не кметът.

- Колко важен е този 
път за Чирен?

- Много е важен. Село 
Чирен е важно селище за 
страната и за него тряб-
ва да се полагат повече 
грижи. Защото в него има 
база на „Булгартрансгаз“ - 
подземното газохранили-
ще. Всяка сутрин и вечер 
по разбития път преми-
нава автобус, който кара 
работници за хранили-
щето. През деня минават 

много други бусове, леки 
автомобили, които карат 
работници и специалисти 
за отделните смени. До 
Чирен има и асфалтова 
база, кариера. Произвеж-
да се насипен трошен ка-
мък в различни размери. 
Той също се прекарва по 
този път ежедневно.

- В какво състояние 
са пътищата в другите 
посоки?

- И те са в лошо със-
тояние, но общината във 
Враца предвижда тази 
година да бъдат ремон-

тирани. Става въпрос за 
пътя Чирен-Девене-Три 
кладенци. За този ремонт 
има предвидени средства 
в тазгодишния бюджет на 
община Враца. За ремонт 
на общинската пътна мре-
жа са гласувани 300 000 
лв. За отсечката Чирен-
Девене са предвидени  
163 380 лв., а за Девене-
Три кладенци - 59 582 лв.

- А вътре в самото 
село от какво се нужда-
ете?

- Най-вече от изкърп-
ване на улици. Те са като 

във всички села - с дупки 
и неравности. За някои 
искаме асфалтиране, за 
други - насипване с тро-
шен камък. Важното е 
да станат удобни за дви-
жение. В момента пра-
вим вътрешен ремонт на 
храма, ще направим и 
вътрешен ремонт на чи-
талището и кметството. 
Ще поправим покрива на 
кметството. Имаме пред-
видени средства за това.

- Колко души живеят 
в момента в Чирен?

- Около 1000 души. 
Ние сме едно от големите 
села в общината. Селото 
ни е оживено, макар да 
нямаме училище. Всеки 
ден возим по 12 деца до 
средищното училище в 
Девене и 6-7 деца още до 
Враца. Всичко остана-
ло ни е наред. Имаме ре-
довно улично осветление, 
предвидени са средства за 
него, пращат работници, 
които отстраняват повре-
ди. редовно се извършва 
сметоизвозването, редов-
но имаме и вода. Мои-
те съселяни негодуват от 
прекаленото хлориране, 
за което поставям въпро-
са пред ВиК - Враца. ре-
довно имаме и ток, редки 
са прекъсванията.

- Няколко села във 
Врачанско са застраше-
ни от язовири, прежи-
вяват всяка пролет и 
наводнения. Чирен сред 
тях ли е?

- Не, близо до селото 
имаме язовир „Кладен-
ци“, но той е от север-

ната страна и е насочен 
за изтичане и източване 
в друга посока. Създа-
ва проблеми по-скоро на 
съседните села Девене и 
Три кладенци.

- Чирен е близо до 
Враца. Продължава ли 
още преселението към 
големия град?

- Това беше по-акти-
вен процес преди годи-
ни, днес не. Хората може 
да работят във Враца, но 
вечер се връщат по до-
мовете си. разстоянието 
до града е само 16 км. 
При нас идват нови хора. 
Купуват си къщи и се за-
селват. Новодошлите са 
от Враца, София и други 
градове. Чужденци няма-
ме. Привлича ги хубавата 
природа, недалеч от село-
то се намира т.нар. Божи 
мост, както и други ту-
ристически обекти. Краж-
би при нас няма. Имаме 
25-30 роми, но те са като 
нас, интегрирани са в об-
ществото.

- Каква е цената на 
имотите, които ново-
дошлите купуват?

- различно, зависи от 
къщите. Има продадени 
и за 20 000 лева. Но обик-
новено са от 5 до 15 хиля-
ди лева. 

- А нови строят ли се?
- Не. Днес никой не 

строи в Чирен. Но стари-
те къщи се обновяват и 
стават като нови. Те все 
пак са строени преди 60-
70 години. Здрави са и 
лесно могат да бъдат мо-
дернизирани.

рЕГИОНИ
Кметът на Чирен Диан Дамянов:

Диан Дамянов управлява село Чирен, община Враца, от 2003 г. Преди 
това е работил в „Центромет“ и училище „Авангард“, Враца. Родом е 
от селото и живее в него. Познава проблемите му, както и всеки от не-
говите жители.

Състоянието на пътя към Враца и улиците са основният проблем

Селото ни е важно, нуждае се от повече грижи

Лилия ЦВЕТАНОВА

Планира се изграж-
дането на нов корпус 
към Многопрофилна-

та областна болница 
за  активно лечение 
„Д-р Стефан Черке-
зов“ - В. Търново. По 
време на Общото съ-
брание на акционери-

те заместник-кметът 
проф. Георги Камара-
шев гласува положи-
телно за стартиране на 
процедурите. Заради 
вот „въздържал се“ на 
представителите на 
Министерството на 
здравеопазването об-
съждането на въпроса 
бе отложено за следва-
що заседание, съобщи-
ха от община Велико 
Търново.

Инве стиционното 
намерение на ръко-

водството на МОБАл 
„Д-р Стефан Черкезов“ 
предвижда чрез строи-
телството да бъде оси-
гурена „топла“ връзка 
с настоящата сграда, 
известна като Нова 
болница. целта е обе-
диняване на лечебната 
дейност в една сгра-
да, което включва пре-
местване на отделения 
от т. нар. Стара болни-
ца (Втора база). Стро-
ителните дейности са 
финансово обезпечени 
със средства в размер 
на над 5 млн. лв., полу-

чени от продажбата на 
два имота с отпаднала 
необходимост.

Още през миналата 
година изпълнителни-
ят директор на здрав-
ното заведение д-р 
Стефан Филев запозна 
кмета на старопрестол-
ния град Даниел Панов 
и общинските съветни-
ци с мотивите за стро-
ителството. В станови-
щето му бе посочено, 
че изграждането на 
нов корпус ще позво-
ли обединение на ле-
чебната дейност. Това 

ще намали драстично 
разходите за транспорт 
между двете бази на 
болничното дружество. 
Не на последно мяс-
то, след реализацията 
ще бъде осигурена въз-
можност за делба на 
имотите в района на 
Стара болница, които 
ще бъдат освободени. 
Това ще позволи на об-
щина Велико Търново 
да предприеме реални 
действия за подобрява-
не на градската инфра-
структура в тази част 
на града.

Нов корпус свързва сградите на болницата във Велико Търново

През юни 2016 г. всички акцио-
нери в здравното дружество, вклю-
чително и община Велико Търно-
во, подкрепиха осъществяването 
на сделката за имотите с отпаднала 
необходимост. Продажбата бе моти-
вирана именно с набирането на фи-
нансов ресурс за капиталови разходи 
- изграждането на нова болнична 
база. МОБАл „Д-р Стефан Черкезов“ 

обяви публичен търг и продаде имо-
тите за над 5 млн. лв. Единият от тях 
бе започнатият преди 30 години и не-
довършен нов хирургически блок. На 
негово място голяма верига за храни-
телни стоки планира да изгради свой 
хипермаркет. Вторият парцел - на 
неизползваната вече парова централа 
на болницата, бе купен за изграждане 
на бензиностанция.

ФИНАНСИрАНе
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Цвета ИВАНОВА

Норвежки  специа -
листи ни помогнаха да 
преустроим отоплител-
ната станция и цялата 
инсталация в сградата 
на общината в Бело-
градчик, съобщи кметът 
Борис Николов. рекон-
струкцията на старата 
парова станция и инста-
лация стана по проект 
с норвежкия партньор 
Athene. Чуждите специ-
алисти са консултирали 
и наблюдавали техни-
ческото изпълнение на 
проекта, което приклю-

чи тези дни.
За близо година време 

са сменени котлите за 
отоплението и вместо 
на твърдо гориво то вече 
ще работи с дървесен 
чипс и пелети с авто-
матизация и буферен 
резервоар. Сменени са 
тръбопроводите, радиа-
торите и щранг регула-
торите. С новото отопле-
ние общината си спес-
тява разходи за гориво, 
а въздухът остава чист. 
Дървен чипс и пелети в 
общината има много. Тя 
сама притежава собстве-
ни гори, от които може 
да си ги произвежда. От 

нейната парова станция 
ще се отоплява и близко-
то начално училище. На 
пелети работи и парното 
на общинската болница. 
През следващите години 
със същото гориво ще 
се отопляват и други об-
ществени сгради, изтък-
на кметът.

Проектът за смяната 
на отоплението на общи-
ната се финансира чрез 
програма „Енергийна 
ефективност и възобно-
вяема енергия“ от фи-
нансовия механизъм на 
Европейското икономи-
ческо пространство, до-
пълни Борис Николов. 

Норвежци изградиха ново отопление 
на общината в Белоградчик
Вече се пестят разходи за гориво, а въздухът остава чист

рЕГИОНИ

Николай АНТОНОВ

Почистват и обезопася-
ват общинските язовири 
в района на разлог, съоб-
щиха от местната управа. 

Процедурата е еже-
годна и се извършва на 
няколко месеца от общи-
на разлог. Тя се съчетава 
с проверки от предста-
вители на Държавната 
агенция по метрология 

и технически надзор за 
безопасната експлоатация 
на язовирните стени и 
съоръженията към тях. 
Общинската администра-
ция и кметовете по места 
следят постоянно за ни-
вото и притока на вода 
в язовирите, поясниха 
от общината. Предстои 
подмяната и на табелите 
за забрана на къпането в 
язовирите. 

Нови 500 тополи пък 

ще бъдат засадени край 
пътищата в района на 
разлог, съобщиха от об-
щината. 

За населените места 
са купени и декоратив-
ни дръвчета, които ще 
допълнят зеленината в 
парковете и покрай улич-
ната пътна мрежа. Акци-
ите по залесяването са до 
края на април, като всяко 
кметство е ангажирано с 
организацията им.

Обезопасяват язовирите и засаждат 
500 тополи край пътищата в района

Поли ВАСИЛЕВА

Скулпторът Милен 
Иванчев извайва орел с 
разперени за полет кри-
ле, съобщиха от общи-
ната във Враца. Птицата 
се ражда на дърво в цен-
търа на града, което е 

поразено от мълния и е 
започнало да съхне. 

Дарявам на врачани 
тази внушителна фигура 
на птица в полет. Нека 
им носи радост и настро-
ение, обяснява ваятелят 
на любопитните граж-
дани, които се спират да 
погледат работата му. 

Дело на Милен Иван-
чев са и три фигури на 
животни, които красят 
пространството пред 
пощенската палата във 
Враца. Скулпторът е 
местен жител. работи 
като уредник в художест-
вената галерия „Иван 
Фунев“ в града. 

Орел разперва криле 
в центъра на Враца

ОБЩИНА рАЗЛОГ

Поли ВАСИЛЕВА

Санирането стигна 
до лом. Преди дни за-
почна обновлението на 
първия жилищен блок, 
съобщиха от общин -
ската администрация. 
Началото се слага със 
старата кооперация „Зо-
рница“. За строителните 
дейности са осигурени  

162 000 лв. от Национал-
ната програма за енер-
гийна ефективност. Те 
ще бъдат изпълнени до 
края на месеца. Прави се 
ремонт на покрива, то-
плоизолация на външни-
те стени, смяна на догра-
мата и на осветлението в 
общите части.

До края на годината в 
града ще бъдат обновени 
още 4 блока, които са 

сключили договори за 
финансиране от наци-
оналната програма. На 
тях е направено енер-
гийно обследване, а об-
щината е обявила проце-
дура за избор на фирми 
изпълнители. Постъпили 
са и първите оферти за 
всеки от блоковете. Оч-
акваме до края на 2017 
г. в града още сдружения 
на собственици да поис-

кат саниране и включва-
не в националната про-
грама, допълниха от об-
щината. От там призна-
ват, че в лом процесът 
закъснява, но вече наби-
ра скорост. Все повече 
хора се убеждават в пре-
димствата на програма-
та, създават сдружения и 
тръгват по процедурния 
път за обновление на до-
мовете си.

Санирането стигна и до Лом
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Поли ВАСИЛЕВА

И през това лято ар-
хеолозите от Враца ще 
продължат проучванията 
на няколко обекта, съ-
общи директорът на ре-
гионалния исторически 
музей в града Георги 
Ганецовски. Той е ръко-
водител на екипа, който 
ще проучва местността 
Валога край с. Оходен, 
където се разкриват сле-
ди от живот по време 
на ранната новокаменна 
епоха. 17-а година про-
дължават тези проуч-
вания, а имаме работа 
за още 10 години, за да 

разкрием древните тай-
ни на района, обясни 
археологът. На това мяс-
то е открит най-стари-
ят човешки скелет - на 
жена, живяла преди 8 
хилядолетия. Врачани я 
кръстиха Тодорка. Сега 
Тодорка може да се види 
в Историческия музей 
в автентичната поза от 
гроба й. Това лято ще 
проучват и обреден цен-
тър, и още части от нео-
литното селище. Откри-
то е каменно съоръже-
ние, което историците 
още не знаят за какво е 
служило - за пещ или за 
ритуални цели.

По традиция от по-

следните години през 
месец юли на това място 
историците организират 
фестивал на древните 
култури - жънем с кре-

мъчни сърпове, месим 
хляб от лимец, обясни 
директорът. Той привли-
ча гости не само от ра-
йона и страната, но и от 
чужбина.

Вторият обект, кой-
то ще се огласи това 
лято от изследователи, 
е местността Градище 
край прохода „Вратца-
та“.  Археолозите ще 
ръководи доц. Нарцис 
Торбов. Проучвания ще 
има и в местността Ма-
настирски дол, където се 
открива средновековен 
манастир „Света Трои-

ца“. Под манастирската 
църква обаче има по-ра-
нен градеж - предполага 
се от времето на ранно-
то християнство. ръко-
водител на разкопките е 
Александра Петрова.

За проучванията му-
зеят се надява на фи-
нансиране от Минис-
терството на културата. 
Засега само общината 
във Враца е осигурила 
средства, но те са край-
но недостатъчни. Като 
помощници археолози-
те използват назначени 
по програми за времен-
на заетост местни хора. 
За 16 години жители на 
Оходен са така обучени, 
че вече са незаменими 
помощници на археоло-
зите. 

През това лято ще 
продължат и проучвани-
ята в археологическия 
комплекс „Калето“ в 

Мездра. В него остава за 
изследване една малка 
част. Останалата е про-
учена и вече социали-
зирана. Ако успеем да 
завършим разкопките в 
неизследваната част, то 
и тя ще бъде предадена 
за социализция, съоб-
щават археолозите. Тези 
проучвания се финанси-
рат единствено от общи-
ната в Мездра.

Георги Ганецовски е 
ръководител на проуч-
ванията и в с. Майор 
Узуново, Видинско. Там 
е открит обект от ранна-
та новокаменна епоха. 
Намира се в местността 
Градец и е поне 3000 го-
дини по-стар от обекта 
в с. Балей. Ще правим 
само геомагнетни про-
учвания за съответните 
структури, уточни пред-
стоящите задачи Гане-
цовски.

Археолози от Враца се подготвят за 
нови проучвания
Очакват се ценни находки в местността Валога край с. Оходен, 
където са разкрити следи от живот от ранната новокаменна епоха

Продължение от стр. 6

- Какви са причини-
те, господин Димитров, 
за това състояние на 
пътищата у нас?

- Все пари не стигат. 
Да ви казвам ли, че в 
Слънчев бряг-запад има 
безброй неизградени 
улици, след като там от 
години са изпълнени и 
въведени в експлоата-
ция много обекти. Хора 
живеят в тях. На повече-
то места инвеститори-
те харчат купища пари 
за изграждане на улици, 
осветление, поддържат 
общински зони за озеле-
няване, без това да е тя-
хно задължение. И за по-
строения сграден фонд 
си плащат надлежно 
всички полагащи им се 
данъци. Нали за никого 
не е тайна, че има много 
места, където за трото-
ари и улично осветление 
не смеем и да мечтаем, 
ако сами не ги направим. 
Европеецът идва и много 
харесва нашия климат, 
природата ни, храната, 

която му предлагаме, 
възможността да опоз-
нае богатата ни история, 
нашето строителство, ха-
ресва как сме подредили 
и озеленили парцели-
те си. цените ни просто 
го правят щастлив, но 
околният свят го дразни 
- незавършени и изоста-
вени обекти, изпаднали в 
безкрайни съдебни про-
цедури, нерегламенти-
рани сметища, ако щете 
даже и нехайството от 
страна на властите в бор-
бата с вредите от насеко-
мите. По тези причини 
евроклиентът не желае 
да инвестира в нашия 
продукт. Дълги години 
не вижда развитие в това 
направление. Казват ми: 
Подредете и ще дойдем! 
С много убеждения ус-
пяваме все пак да ре-
ализираме част от по-
строеното, продавайки 
основно на европейци 
- поляци, французи, гер-
манци, румънци. Но в 
по-голяма част от слу-
чаите купуват с инвес-
тиционна цел и твърди 

договори за гарантирана 
доходоносност. Това за-
дължава „нашего брата 
-инвеститора“ дълги пе-
риоди да поема риска 
за доходоносността на 
продукта, който е създал 
и продал.

За клиентите от тре-
ти страни ще кажа, че 
докато България остава 
вън от шенген, никога 
не можем да бъдем рав-
нопоставени конкуренти 
с колегите ни от шен-
генския Евросъюз. Пра-
вителството не чува и не 
желае да даде едно рамо 
на нашия бизнес, така 
че да не ни сравняват с 
покупки и цени, които 
предлагат инвеститори 
от Египет, Мароко, Тур-
ция, Албания...

Приемането ни в шен-
генската зона трябва да е 
цел номер едно. Ако не 
ни искат, бих посъветвал 
управляващите да насто-
яват българските визи да 
са валидни за целия ЕС, 
също както ние приема-
ме издадените шенгенски 
да са валидни за Бълга-

рия. Защо да се намалява 
интересът към покупка 
на имоти в България от 
страна на руснаци, бе-
лоруси, казахстанци, ки-
тайци и др., като не ги 
допускат да попътуват до 
съседни нам държави?

Очакваме новото ръко-
водство на държавата да 
ни чуе.

− Имате ли какво 
още да кажете на нова-
та власт?

- О, да, разбира се! 
Бих посъветвал властите 
да намерят контакт с хо-
рата, които организират 
процеса на „създаване“, 
и го правят устойчиво 
от десетилетия. Колкото 
и еретично да звучи, с 
риск даже някой да ми 
се обиди, моят съвет към 
държавни и общински 
ръководители е следният: 
съобразявайки се с прин-
ципите на демокрацията, 
старайте се да се допит-
вате повече до знанието 
и мнението на хората с 
дългогодишни умения в 
ръководството и създа-
ването на работни места 

и плащането на данъци, 
отколкото да се оставяте 
на съветите на неуспели, 
неграмотни и не желае-
щи да работят хора. Да, 
те са голям брой избира-
тели, но интелигентните 
политици, надявам се, 
ще разберат какво ги съ-
ветвам.

- Кои са основните 
задачи, които стоят 
пред Българската ин-
вестиционно-строител-
на асоциация през тази 
година?

-  Главната цел на 
БИСА е да работи за при-
викване към колективно 
мислене на българския 
предприемачески и ин-
дустриален потенциал. 
Убеден съм, че управля-
ващите влака на инвес-
тиционно-строителния 
бизнес в България мо-
гат да са стабилни и да 
развиват дейността си в 
прозрачна и програмира-
на среда. За да израснеш 
добър състезател, да ста-
неш световен шампион, 
да вземеш златната топ-
ка или да си голмайстор 

на световното, ти трябва 
среда - отбор, конкурент-
но първенство, интерес 
от страна на привърже-
ници и т.н. Улица с 10 
добри ресторанта работи 
по-добре от 10 ресторан-
та в различни краища на 
града. За мен търсенето 
на общи решения, с ко-
ито да бъдат отстранени 
трудностите в нашата ра-
бота, във всеки случай 
ще е по-резултатно. За-
това са браншовите обе-
динения, вярвам в тях и 
водещите световни прак-
тики го доказват. Уверен 
съм, че и колегите ще се 
съгласят с мен. 

Иска ми се БИСА да 
се изгради като гарант 
на коректността в бъл-
гарското инвестицион-
но-строително предпри-
емачество и да бъде не-
говият представител в 
контакта с държавните 
институции и всички 
други, свързани с нашия 
продукт. За нас ще е ва-
жно да спечелим не само 
доверието, но и уважени-
ето на сънародниците ни.

В инвестиционния процес времевият фактор е основен компонент
Георги Димитров, председател на Българската инвестиционно-строителна асоциация (БИСА):
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Китай официално 
заяви инвеститорския 
си интерес към БДЖ 
с проект за изгражда-
не на завод за сглобя-
ване на електрически 
и дизелови мотрисни 
влакове в България. 
Представители на ки-
тайската корпорация 
за железопътен под-
вижен състав CRRC 
са връчили официал-
но инвестиционно на-
мерение в транспорт-
ното министерство.

Китайците са гото-
ви да отпуснат заем 
на родната железни-
ца, с който да покрие 
борчовете си от 130 
млн. евро. Отделно 
ще се финансира и 
доставката на нови 
електрически и дизе-
лови мотрисни влако-
ве за 170 млн. евро. 
CRRC предлага още 
да достави нов подви-
жен състав в съответ-

ствие с европейските 
стандарти и българ-
ските изисквания.

Във връзка с ин-
вестиционните мера-
ци на китайците към 
БДЖ гръцкият в. „Ка-
тимерини“ заподозря, 
че те са част от пла-
новете на Пекин за 
изграждане на желе-
зен Път на коприната 
през България. Пред-
ложението на китай-
ците към нашия жп 
холдинг е в рамките 
на плана му OBOR 
(One Belt One Road) 
и има връзка с китай-
ските инвестиции в 
най-голямото гръцко 
пристанище Пирея. С 
навлизането на CRRC 
в България се създа-
вали предпоставки за 
дублиране на морския 
път от Азия към Ев-
ропа със сухопътен, 
пише атинското изда-
ние.

Основен ремонт на 
пътя за село Делвино 
бе извършен по на-
реждане на кмета на 
община Благоевград 
д-р Атанас Камби -
тов. Общата дължина 
на реконструирания 
участък е 270 м, като 
на трасето бе положен 
нов износващ пласт 
асфалт.

Мерките бяха пред-
приети във връзка с 

втория кръг от наци-
оналния шампионат 
„Планинско изкачване 
- Благоевград“. Съби-
тието се организира 
от СК „ДИАМО“ съв-
местно с община Бла-
гоевград и партньори. 

Трасето за поредна 
година бе от старта в 
ж.к. „Еленово“ и фи-
нал преди с. Делвино. 

П од о б р я в а н е  н а 
инфраструктурата в 

община Благоевград 
е сред приоритетите 
на кмета д-р Атанас 
Камбитов. От друга 
страна, това е стъпка 
в подобряване усло-
вията за развитие на 
атрактивен спорт като 
автомобилния, който 
има своята история и 
традиция в Благоев-
град, заявиха от об-
щинската администра-
ция. 

„луфтханза Техник 
София“ и „България Ер 
Меинтананс“ възнаме-
ряват да инвестират 70 
млн. лв. за изграждането 
на ново модерно съоръ-

жение за ремонтно-тех-
ническо обслужване на 
ширококорпусни самоле-
ти от фамилията Airbus 
- 330/340, както и за най-
големия в света пътниче-

ски самолет А380. С реа-
лизацията на проекта ще 
се открият допълнително 
165 нови работни места. 
Фирмите са у нас от 2007 
г. ремонтната база на 

немската авиокомпания 
в София е най-голямата 
извън Германия.

Сервизната фирма на 
най-големия авиопревоз-
вач в света - „луфтхан-
за“, е била привлечена 
преди 10 години от Бъл-
гария заради спокойния 
бизнес климат, членство-
то на България в ЕС и 
географското положение 
на страната ни. От тук 
се дава по-лесна възмож-
ност за сервизно обслуж-
ване не само на цяла Ев-
ропа и русия, но също и 
на Арабския полуостров, 
и северноафриканския 
пазар.

До лятото на 2017 
г. трябва да бъде готов 
най-големият хангар за 
самолети на Балканите. 
целта е той да поеме об-
служването на летател-
ните апарати през есен-
но-зимния сезон.

Германската фирма вече 10 години работи у нас в най-големия си център извън 
Германия

Офертата на китайците включва и доставка на нови 
локомотиви, които да заменят старите

ИНФрАСТрУКТУрА

Полагат нов асфалт заради кръг 
от националния рали шампионат

ремонтират пътни отсечки в Благоевградско

СтОтИЦИ МИЛИОНИ ИНВеСтИЦИИ ОчАкВАМе ДО крАЯ НА ГОДИНАтА
Продължение от стр. 4-5

Китайци искат да строят 
завод за локомотиви у нас

70 млн. лв. за технология за обновяване на 
най–големия в света пътнически самолет
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От 15 юни граждани-
те на ЕС ще ползват в 
държавите от Общност-
та същите такси, както 
и в страната си. разбира 
се, според подписания 
собствен тарифен план. 
роумингът отпада както 

за телефонни разговори и 
писмени съобщения, така 
и за интернет. Очаквани-
ята са сега телекомуни-
кационните компании да 
опитат да компенсират 
отпадането на роуминга 
със завишаване цените на 

услугите на национални-
те пазари. Има опасения, 
че потребителите ще за-
почнат да купуват карти 
от страните с най-евтини 
разговори и да ги използ-
ват в държавите с по-скъ-
пи мобилни услуги. Зато-

ва Европейската комисия 
ще направи проверка по 
хода на услугата и на спо-
разуменията между мо-
билните оператори след 
две години.

Отпадането на таксите 
за роуминг в ЕС ще стане 
автоматично, без препод-
писване на настоящите 
договори. Но какво всъщ-
ност одобри Европей-
ският парламент? Това 
са максималните цени, 
по които телекомите ще 
таксуват роуминга на 
едро. От 15 юни гласово 
обаждане ще се таксува 
по 0,032 евро, а текстово 
съобщение - за 0,01 евро. 
цената за пренос на мо-
билни данни ще намалява 
поетапно. От 15 юни 2017 
г. един гигабайт ще стру-
ва на едро 7,70 евро (cега 
струва 8,5 евро). цената 
намалява до 6 евро от на-
чалото на 2018 г. и до 4,50 
евро от 2019 г. В началото 
на 2022 г. тя трябва да 
достигне 2,50 евро.

За българите, както и 
за останалите граждани 
на ЕС е важен отгово-
рът на въпроса дали от-
падането на роуминга ще 
доведе до увеличаване 
на вътрешните цени на 
мобилните услуги. От ко-
мисията регулатор не из-
ключват опити цените на 
разговорите да тръгнат 
нагоре. Но това е малко 
вероятно. Първо - заради 
конкуренцията в сектора. 
И второ - за да поискат 
по-високи цени, телеко-
мите трябва да ги обо-
сноват.

Ето как стоят нещата 
при трите мобилни опера-
тора у нас. От „Теленор“ 
уверяват, че поскъпване 
заради роуминга няма да 
има. От „Виваком“ също 
са категорични, че нямат 
намерение да увеличават 
цените на разговорите. 
Същото обясняват и от 
MТел. Донякъде гаран-
ция, че сметките няма да 
тръгнат нагоре, идва и 

от договорите, които сме 
сключили. В повечето 
случаи те са за две годи-
ни.

За българите ще има 
един допълнителен про-
блем - чуждите мобил-
ни оператори няма в на-
чалото да приемат като 
част от роуминга SMS-те 
на кирилица. За да не ни 
струват те по-скъпо, на-
шите оператори смятат 
да включат известен брой 
безплатни кратки съоб-
щения на кирилица в па-
кетите си.

Съветът е преди 15 
юни потребителите да 
се запознаят подробно 
с тарифните си плано-
ве, преди да тръгнат на 
път. И да не забравят, че 
в съседните страни извън 
ЕС - Сърбия, Турция и 
Македония, изходящото 
обаждане ще продължи 
да струва между 5 и 7 лв./
мин, SMS-ът - около лев, 
а мегабайт интернет - от 
15 до 25 лв.

Цената за пренос на данни ще намалява през следващите 5 години до 2,5 евро за гигабайт

Телекомите въвеждат мониторинг на трафика

Всеки собственик 
на нов имот, частно 
лице или фирма вече 
ще може да уведоми 
за това общината чрез 
подаване на онлайн 
декларация през сай-
та на НАП. Сега при 

придобиване на имот, 
без значение дали е ку-
пен, наследен или но-
вопостроен, собстве-
никът трябва да подаде 
писмена декларация в 
общината, където се 
намира жилището или 

вилата. Декларацията 
може да се подаде и от 
упълномощен роднина, 
приятел или адвокат. 
Но въпреки това писме-
ната декларация сери-
озно затруднява хората, 
когато имотът е далече 

от селището, в което 
живеят.

Пре з  т ази  година 
приходната агенция ще 
препраща към общини-
те и онлайн деклараци-
ите при придобиване на 
автомобил, когато има 
няколко съсобствени-
ци. От 1 февруари тази 
услуга вече се прилага 
пилотно в столицата. И 
в момента, ако човек си 
купи кола, след като я 
регистрира в КАТ, да-
нните автоматично се 
подават в общината и 
той няма нужда да по-
дава писмена деклара-
ция за определяне раз-
мера на данъка. Но ако 
няколко съсобственици 
получат автомобил като 
наследство, всеки един 

от тях трябва да подаде 
лично декларация. 

Друга електронна ус-
луга на НАП, която ще 
бъде въведена през тази 
година, е електронно 
връчване на документи 
на гражданите, свърза-
ни с възстановяване на 
надвнесен данък. Он-
лайн ще може да се по-
дава и искане от страна 
на фирма за възстано-
вяване или прихващане 

на данъци. От тази го-
дина онлайн ще може 
да се подава и искане 
за издаване на удос-
товерение А 1 за при-
ложимост на законо-
дателството, например 
при командироване на 
работници в страни от 
ЕС. Всички тези елек-
тронни услуги на НАП 
ще може да се ползват 
с персонален иденти-
фикационен код (ПИК).

НАП ще приема онлайн имотни декларации

Парите от българската 
диаспора зад граница 
продължават да се уве-
личават, сочат последни-
те данни на Българската 
народна банка. За ця-
лата 2016 г. сънародни-
ците ни зад граница са 
превели над 1,667 млрд. 
лв., което е с 14 млн. лв. 
повече, отколкото през 
2015 г. Основните па-
рични трансфери са от 
САЩ, Испания, Италия 
и Гърция.

Според справката на 
БНБ за 2016 г. най-голя-
мата българска диаспора 
- тази в САЩ, е изпрати-
ла в родината си почти 

400 млн. лв. От Испа-
ния са дошли 336,8 млн. 
лв., а от Гърция сумата 
е над 135 млн. лв. Спо-
ред годишния доклад за 
2016 г. на Института за 
икономически изследва-
ния към БАН паричните 
преводи от емигрантите 
към страната имат пози-
тивно въздействие върху 
личното потребление, 
без да се превръщат в 
сериозен инвестиционен 
ресурс. Те обаче влияят 
негативно върху пазара 
на труда у нас.

Точни данни за живе-
ещите и работещи зад 
граница българи няма. 

Според някои оценки те 
са над 2,5 млн. души, 
според други - наполо-
вина по-малко. Всяка го-
дина страната напускат 
по около 30 хил. души. 
Преди няколко дни на-
ционалната статистика 
обяви, че през 2016 г.  
30 570 души официално 
са сменили българския 
си адрес с чужд - с око-
ло 1000 повече от 2015 г. 
Всеки втори от емигри-
ралите е на възраст меж-
ду 20 и 39 г. Най-пред-
почитани дестинации са 
Германия (22%), Обеди-
неното кралство (15,5%) 
и Испания (12%).

Българите зад граница пращат по 140 млн. лв. месечно у настрАНСФер

Електронните услуги на Национал-
ната агенция за приходите са пони-
жили административните разходи за 
данъкоплатците с повече от 300 млн. 
лв., което е свързано с размяната на 
над 100 млн. електронни документа 
годишно. цифрите са публикувани 
в одобрения от служебното прави-
телство доклад, който оценява при-
лагането на Единната национална 
стратегия (ЕНС) за периода 2015-
2017 г. Според доклада данъчните 
постъпления отбелязват значително 

повишение през 2016 г. спрямо пре-
дходната година. Постъпленията са 
нагоре с 1,56 млрд. лв., което пред-
ставлява ръст от 9,1%. В същото вре-
ме неплатените задължения спадат 
с 4,6% (248 млн. лв.) спрямо 2015 г., 
което се дължи на новите подходи 
за събиране на вземания като лота-
рията с предметни награди на НАП. 
Допълнително съвместните действия 
на НАП и Агенция „Митници“ са 
предотвратили щети за бюджета на 
стойност 17,4 млн. лв.

ПрИХОДИ

България е между страните, губещи най-много образовани млади хора
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Стефан Александров, 
старши експерт 
Дирекция „Управление 
на отпадъците и опазване 
на почвите“ в МОСВ с 
презентация по темата 
на Международната 
конференция и изложба за 
управление на отпадъци, 
рециклиране и екология 
Save the Planet

ВИЗИЯ
Държавната поли-

тика по управлението 
на отпадъците пред-
ставлява съвременна 
концепция за ресурсна 
ефективност, насочена 
към:

• предотвратяване на 
образуването на отпа-
дъци

•  н а с ъ р ч а в а н е  н а 
повторната употреба и 
оползотворяването чрез 
рециклиране

• регенериране или 
друг процес на извли-
чане на рециклируеми 
материали

• обезвреждане и без-
опасно съхраняване на 
отпадъците

• увеличаване на отго-
ворността на производи-
телите

• стимулиране на ин-
вестиции в сектора в 
рамките на наличните 
финансови инструменти.

265 общини в Бълга-
рия са обединени в 55 
регионални системи.

СТрАТеГИчеСКИ 
ДОКУМеНТИ

Национален план за 
управление на отпадъ-
ците 2014-2020 г.

- Национална програ-
ма за предотвратяване 
на образуването на от-
падъци;

- Програма за дости-
гане на целите за подго-
товка за повторна упо-
треба и за рециклиране 
на битовите отпадъци от 
хартия, метали, пластма-
са и стъкло;

- Програма за дости-
гане на целите за би-
оразградимите отпадъ-
ци, в т.ч. за биоотпадъ-
ците.

Национален страте-
гически план за пое-
тапно намаляване на 
количествата на би-
оразградимите отпадъ-
ци, предназначени за 
депониране

- Основната цел на 
мерките,  заложени в 

плана - да намали об-
разуването и освобож-
даването в атмосферата 
на парникови газове от 
депата. 

ЦелИ ЗА БИТОВИ 
ОТПАДЪЦИ

• Количествени цели 
за подготовка за повтор-
на употреба и рецикли-
ране на отпадъчни мате-
риали: до 1 януари 2020 
г. - 50% от общото тегло, 
включващи най-малко 
хартия и картон, метал, 
пластмаса и стъкло от 
домакинствата и подоб-
ни отпадъци от други 
източници.

• Ограничаване на ко-
личествата депонирани 
биоразградими отпадъ-
ци: най-късно до края 
на 2020 г. общините да 
ограничат количеството 
депонирани биоразгра-
дими битови отпадъци 
до 35 на сто от общото 
количество на същите 
отпадъци, образувани в 
България през 1995 г.

До 31.12.2020 г. огра-
ничаване депонирането 
на 65% от общото коли-
чество на биоразгради-
ми отпадъци, генерира-
ни през 1995 г.

Наредба за реда и начина за из-
числяване и определяне размера на 
обезпеченията и отчисленията, изис-
квани при депониране на отпадъци

Цел:
• намаляване на количествата отпа-

дъци, които постъпват за депониране; 
• увеличаване на количествата на 

рециклираните и оползотворените от-
падъци;

• избягване на рисковете в случай на 
изоставяне на площадките на депата 
при евентуална несъстоятелност на съ-
ответния собственик.

Очаквани резултати
• ускоряване на изграждането на 

регионалните системи за третиране на 
битови отпадъци и закриване на об-
щинските депа;

• акумулиране на средства в общи-
ните за изграждане на съоръжения за 
рециклиране и оползотворяване на 
отпадъците;

• акумулиране на средства за реали-
зиране на проектите за рекултивация.

Наредба за разделно събиране на 
биоотпадъци и третиране на биораз-
градимите отпадъци

• Изисквания към системите за раз-
делно събиране

• Задължения и отговорности на 
местната власт

• цели за ограничаване на депонира-
ните биоразградими отпадъци

• разпределението на целите между 
регионите и методика за докладване на 
постигнатите цели.

Вземат се мерки за поетапно намаляване количествата на 
биоразградимите продукти, предназначени за депониране

Национална стратегия за управление на 
битовите отпадъци

Цел за ограничаване на количествата депонирани 
биоразградими отпадъци

Поетапно изпълнение на целите за подготовка за повторна 
употреба и рециклиране на битови отпадъци

Национални цели за отклоняване на битовите 
биоразградими отпадъци от депа
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Слънчевите и вече по-дъл-
ги дни на пролетта са идеал-
ното време за декориране и 
освежаване на дома ни. Не-
зависимо дали става дума 
за основен ремонт, или за 
частично обновяване на поме-
щенията, сезонът е изключи-
телно подходящ да направим 
някои промени и подобрения 
в интериора. Точно сега най-
свежите цветове са вдъхнове-
ни от природата и постоянно 
променящия се пейзаж и се 
вписват отлично както в про-
винциалните постройки, така 
и в големите градски жилища. 
Многобройни са начините, 
чрез които можем да внесем 
в декора папратово зеленото, 
ружено розовото, небесноси-
ния деним и медено жълтите 
нюанси. Това може да се по-
стигне с цвета на боята, аксе-
соарите за дома, актуалните 
мебели или текстурираните 
покрития. любимото на мно-
зина зелено ще властва и тази 
пролет, като нюансите му ще 
са малко по-буйни. Оставете 
този цвят да бъде водещ, а не 
да е на обичайното си мяс-
то като допълнителен цвят в 
помещението. Папратовото 
зелено внася енергичен и ос-
вежаващ вид към вътрешните 
декорации на дома. Суровите 
селски греди и луксозното ка-
дифе добавят текстура, докато 
мебелите в черно покритие 
дават на зеленото съвременно 
настроение. 

Красотата на природата и 
цъфналите пролетни дървета 
може да се пресъздаде и с 
прасковено-розово с виоле-

тови оттенъци. Актуалната 
тенденция в тази насока са 
рисунките в японски стил. 
Деликатни илюстрации и от-
мито мастило създават мо-
дерна визия във вътрешната 
декорация на помещенията. 
Микс от хладен мрамор, рису-
вани мебели и дървени щрихи 
ще придаде финална завърше-
ност на интериора.

През пролетта цветята като 
мотив в декора са грабващи 
вниманието по най-добрия 
възможен начин. В съвремен-
ния дизайн те са големи, сме-
ли и цъфтят красиво във всяко 
кътче на стаите. От художест-
вени модели върху тапице-
рията на меката мебел през 
стенни тапети, които изглеж-
дат като жива стена, до стран-
ни мотиви с принтове като от 
джунглата. Който и вариант 

да изберете, със сигурност ще 
поканите най-дългоочаквания 
сезон под покрива на жили-
щето си.

Освежаващите цитрусови 
цветове също няма да са де-
моде. Добавете мотиви в пор-
токалово, розов грейпфрут и 
мандаринен цвят за прико-
ваване на вниманието. Може 
да съчетаете тези нюанси в 
каквато комбинация искате - 
чрез мебелите, декоративните 
възглавници, пердетата и ар-
телементите в помещението. 
Въвеждането на смели моти-
ви към наличната за декори-
ране схема може да се усеща 
като малко по-трудна задача, 
но ключът към показването на 
най-доброто им предимство 
е сдържаността, изпълнен с 
нова енергия модерен дом 
през тази пролет.

ИНТЕрИОр

Пролетен разкош и слънчево настроение в декора
Свежите цветове, вдъхновени от природата, се вписват отлично във всякакъв тип помещения
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На остров Кох Самуи (Koh 
Samui) в Тайланд се намира еко-
вилата Aqualina Residenc. Иди-
лично разположена на северния 
бряг на острова и само на 15 
минути от международното ле-
тище, тя предлага невероятно 
уединение и същевременно е 
в непосредствена близост до 
търговската зона с множество 

магазини и най-добрите местни 
тайландски ресторанти. Вила-
та е образец на впечатляваща 
елегантност и минималистичен 
дизайн. Сгушена е в живописен 
склон и предлага изумителна 
гледка към съседния остров Кох 
Панган (Koh Phangan).

Още с влизането сред камен-
ните алеи веднага ще усетите 
лукса, който ви очаква. L-образ-
на сграда буквално е увита око-
ло басейна и предлага огромна 
дневна и три спални. Дизайнът 
е много нетрадиционен и из-
бягва правите и плътни стени. 
Вилата изглежда футуристично, 
като акцентът пада на естестве-

ната тропическа природа, която 
сякаш е вкарана в постройката. 
Домът е изграден от екоматери-
али, с иновативни решения, като 
например зелени тревни панели 
на покривната конструкция. 
Те помагат вилата да се слее 
с естествената растителност 

на джунглата и допринасят за 
естественото охлаждане на по-
мещенията, което е допълни-
телен бонус. Вилата разполага 
и със система за събиране на 
дъждовната вода и съхране-
нието й за повторна употреба 
след филтриране. Стъклените 
панелни врати в задната част на 
постройката разкриват гледка 

към зашеметяваща вътрешна 
градина и басейн със специална 
каменна стена за фон. Бяла ка-
менна стълба опасва имението 
и отвежда във всички посоки 
в атриума. Голямата градина 
и басейнът сякаш естествено 
се сливат с морския пейзаж и 
завършват усещането за спокой-
ствие и наслада. 

ЕКСТЕрИОр

Ековила на остров Кох Самуи   
рай на една ръка разстояние
L! образна сграда буквално е увита около басейна и предлага лукс в минималистичен стил
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Пловдив, ул. №11 август№ № 5 
рекламен офис: 032/634 655, www.katrafm.com

Седмичен хороскоп за периода 24-30 април

Периодът не е благо-
приятен за изяви и доказ-
ване пред другите. Как-
вото имате да вършите, 
свършете го просто защо-
то така трябва, а не за да 
натриете носа на някого. 
Около вас ситуацията е 
доста деликатна, не я пра-
вете по-трудна с амбици-
ята си обезателно да се 
наложите. Не проявявай-

те агресивност! Ако сте 
много нервни, не си изли-
вайте яда над другите.

Гответе се внимателно 
за всичко, което ви пред-
стои, без да бързате, за 
да не пропуснете нещо. 
Това е особено важно, ако 
от изхода на този проект 
зависи не само настояще-
то ви, но и по-далечното 
бъдеще.

Агресията 
не помага

Седмицата ще запо-
чне с разговор с човек 
на висок администра-
тивен пост, който ще 
повлияе на събитията за 
вас. След този успешен 
разговор ще можете 
да устроите планове-
те за деловата си дей-
ност много по-реално 
и перспективно. Ако не 
се решите на промяна, 

ще загубите шансове-
те си и ще съжалявате. 
Действайте смело! Това 
ще се хареса на ваши-
те делови партньори и 
клиенти.

Много са вероятни 
притеснения в дома, 
които ще попречат и на 
работата ви. Гледайте 
да не изпаднете в зави-
симост от тях!

Действайте 
решително

Склонни сте да дейст-
вате повече в собствен ин-
терес и да пренебрегнете 
потребностите на скъпи 
за вас хора. Не игнори-
райте желанията им и не 
ограничавайте реализаци-
ята на техния творчески 
потенциал! Не се опит-
вайте да ги промените, а 
ги приемете каквито са!

В работата ще имате 

затруднения. Ако в сряда 
или четвъртък осъщест-
вите важен бизнес разго-
вор, ще се оправите мате-
риално за дълго време. Не 
подхождайте емоционал-
но към предложенията, 
които ще получите! 

Планираното пъте-
шествие ще се осъществи 
и ще ви донесе много ин-
тересни преживявания. 

Затруднения в 
работата

шансовете да получите 
допълнителни доходи и да 
подобрите битовите си ус-
ловия се увеличават. Пе-
риодът е благоприятен да 
потърсите хармония в от-
ношенията с хората около 
вас. Засега превес вземат 
личните ви нужди и же-
лания. А тези, на другите, 
дори на най-близките ви, 
остават на заден план.

Ще ви се иска да на-
правите дома си по-кра-
сив и приветлив, ще об-
мисляте покупки и мно-
зина ще ги направят до 
края на седмицата. Ще 
кроите планове за про-
мяна в интериора, а ня-
кои от родените през март 
Овни дори ще започнат 
в почивнитe дни малък 
ремонт. 

Краят на седмицата 
ще донесе нещо приятно. 
Очертава се интересно 
пътуване с човек, когото 
не сте виждали от дълго 
време. Ще ви бъде пове-
че от приятно. Времето е 
много подходящо за об-
щуване с интересни хора 
и нови запознанства.

Усещате започването 
на трансформация, коя-

то ще ви позволи да ре-
ализирате или поне да 
почнете реализацията на 
целите си. Правете пла-
нове за нови начинания, 
но внимавайте в отноше-
нията с колегите си! 

Пред вас има много 
време и може без при-
теснение да се занима-
вате с неща, които ха-
ресвате.

Начало на 
промени

В началото на седми-
цата не вземайте креди-
ти, не купувайте нищо, 
не започвайте ремонти... 
Бъдете предпазливи и не 
рискувайте в нищо! Звез-
дите съветват да действа-
те в тази ситуация само 
след като се съветвате 
с близки хора и вземете 
предвид техните препо-
ръки. Стиснете зъби и 

бъдете търпеливи! При-
бързаността и припре-
ните действия може да 
ви направят мечешка ус-
луга.

Имате нужда от по-
спокойна атмосфера и 
предсказуемост в еже-
дневието. Постарайте се 
и вие да бъдете по-прак-
тични и последователни 
в дейността си! 

Без излишни 
рискове

Обхванати сте от емо-
ционална и материална 
щедрост. Всеки, който 
се окаже под вашето по-
кровителство, може да 
се облагодетелства от ва-
шето внимание и грижи. 
Моментът е подходящ за 
едри придобивки, които 
ще покажат и вашия со-
циален статус. Отдавна не 
сте харчили така, а ви се е 

искало. Най-малкото, кое-
то може да направите, е да 
обновите гардероба си.

Всички тайни и недоиз-
казани неща между вас и 
вашия любим човек бързо 
ще станат достояние на 
широк кръг от хора. Зато-
ва не ви съветваме да тър-
сите помощ от приятели, 
за да разрешавате личните 
си проблеми.

Развържете 
кесията

Дори и да не искате, 
през тази седмица ще 
се наложи да станете 
по-практични и да отде-
лите повече внимание 
за решаване на финан-
сови въпроси. Възмож-
но е да стигнете до това 
как в семейството хар-
чите парите си. Не е 
изключено да поискате 
всеки да разполага със 

свой бюджет. Не нала-
гайте мнението си, ако 
другите не са съгласни!

През седмицата ще 
сте под влиянието на 
силен приятелски кръг. 
Добре е да разширявате 
новите връзки и да заз-
дравявате старите. раз-
читайте на доказаните 
приятели и се отървете 
от лоши съветници.

Разчитайте 
на приятели

Ще се стремите към 
стабилност и материал-
на обезпеченост. Но не 
се ограничавайте и не 
търсете само меркантил-
ния интерес. Струва си 
да се запознаете с някои 
юридически положения, 
свързани с вашата работа. 
От това може да зави-
си успехът на текущия 
проект. Не подписвайте 

нищо, не се свързвайте с 
непознати делови парт-
ньори! Където и да оти-
дете, ще ви ограничават и 
ще поставят препятствия 
пред вас. Не е случайно. 
Затова бъдете мнителни!

Използвайте часовете 
след работа, за да се въз-
становите! Имате нужда 
от няколкодневна почив-
ка.

Повече 
предпазливост

В деловата работа ще 
се наложи да замествате 
човек, с когото не сте има-
ли особено близки отно-
шения дълго време. Сега 
е моментът да покажете 
какво можете. Ако ви се 
налага служебно пътува-
не, не го отлагайте. Ще 
получите възможност за 
изяви, които ще ви доне-
сат популярност сред про-

фесионалните кръгове.
За някои през тази сед-

мица може би ще се полу-
чи окончателното реше-
ние на проблем, свързан 
с наследство. Ориенти-
райте се добре в претен-
циите на роднините си! 
Пазете се от интригите и 
завистта на жени, имащи 
далечно отношение към 
наследството!

Покажете какво 
можете

Семейните отноше-
ния през цялата седми-
ца ще ви донесат много 
положителни емоции. 
Ако намерите време за 
битовите проблеми и да 
окажете помощ на ро-
дителите и близките си, 
то усърдието ви ще бъде 
възнаградено. Времето е 
подходящо за фамилни 
срещи и празнуване на 

общи поводи.
Вземате връх в със-

тезанието с конкуренти. 
Не страдайте от скрупу-
ли! родените през фев-
руари да не се забърк-
ват в интрига, защото 
тя може да им коства 
постигнатите позиции 
в деловата дейност. Не 
пренасяйте напрежение 
от работата си вкъщи!

Семейството е с 
предимство

След упорито търсене 
на решение ще намерите 
изход от неприятен де-
лови проблем. Задачи-
те с това обаче няма да 
приключат, но нещата се 
подреждат. Добре е също, 
че финансовата ситуация 
отива към подобрение.

Обърнете допълнител-
но внимание на здравето 
си! От него зависи ваше-

то настроение и способ-
ност да се справите със 
задълженията си. Имате 
нужда от допълнителна 
енергия. Ще ви занима-
ват и грижи с роднини 
и близки. Няма да се от-
ървете от опеката на ро-
дители. А вие самите ще 
ограничавате децата си, 
убедени, че е за тяхно 
добро. 

Внимавайте 
със здраветоБЛИЗНАЦИТЕЛЕЦ

Потърсете 
хармонияОВЕН

РАК ЛЪВ ДЕВА

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ

КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ

АСТрОлОГ
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Нов символ върху кути-
ите се появява от април в 
магазинната мрежа и удос-
товерява, че продуктите 
съдържат под 1 грам лет-
ливи органични съедине-
ния (лОС) на литър. Това 
е 30 пъти по-малко спрямо 
максимално допустимите 
норми на пазара в момен-
та. Боите са проверени и 
утвърдени от EUROFINS и 
покриват всички изисква-
ния за продукт в категория 
с най-ниски емисии на за-
мърсители.

летливите органични съ-

единения (лОС) са хими-
кали, които се отделят във 
въздуха при стайна тем-
пература. Много от про-
дуктите, които ползваме в 
домовете си, са източници 
на лОС не само при упо-
требата им, но и при тяхно-
то съхранение.

Сред най-разпростране-
ните източници на лОС са 
почистващите и дезинфек-
циращи препарати, арома-
тизаторите, аерозолните 
спрейове, консервантите за 
дърво, бои, лакове и раз-
творители. Те биха могли 

да предизвикат дразнене 
на очите, носа и гърлото, 
главоболие, гадене, умора, 
виене на свят или кожни 
раздразнения. 

Според изследване на 
EnviroVent хората прекар-
ват над 90% от времето си 
в затворени помещения. 
Нивата на органични за-
мърсители са от 2 до 5 пъти 
по-високи в закрити поме-
щения, а лошото качество 
на въздуха вътре е причина 
за 50% от заболяванията 
на хората, работещи там. 
http://www.envirovent.com/ 

При покупка на продукти 
е важно да се избират тези 
с най-ниски нива на лОС. 
Запасяването и съхранява-
нето на такъв тип продукти 
в дома ни може да доведе 
до протичане и освобожда-
ване на лОС във въздуха, 
дори и да са затворени. 

„Оргахим“ е  първият 
български производител в 
категорията, който маркира 
продуктите си и сключва 
споразумение за сътруд-
ничество в тази насока с 
независима и водеща ла-
боратория. Тя ще застане 

с реномето си зад твър-
дението, че продуктите с 
тази маркировка съдържат 
30 пъти по-малко лОС 
от разрешените за пазара 
норми. Първите продукти, 
които ще се маркират, са 
„леко“ със сребърни йони 
и SPIRIT полутранспарент-
ни бази мат и сатен. Това е 
една от основните части от 
стратегията на компанията 
за корпоративна социална 
отговорност - да образова 
потребителите относно по-
природосъобразни реше-
ния.

„Оргахим“ АД е най-големият произво-
дител на бои, лакове, смоли и анхидриди в 
България и една от най-големите и най-добре 
оборудвани химически компании в Югоиз-
точна Европа. Дружеството има над 115-го-
дишна история в производството на специ-
ализирани химикали и покрития, с модерни 
инсталации и значителни ресурси, използва-
ни за разработването на нови продукти. Ком-
панията има над 2000 продукта, 600 служи-
тели, 5 фирмени магазина, 7 дистрибутора и 
партньори в цялата страна. 

КОМПАНИЯТА 

МИСИЯ
ПЪРВИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В СЕКТОРА 

Хората прекарват над 90% от времето си в затворени помещения. 
Лошото качество на въздуха вътре е причина за половината от заболяванията 

„Оргахим“ маркира бои, които 
пазят здравето и природата




