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Държавата с оптимистични 
прогнози   на старта на лято 2017

Обогатихме видимо туристическия 
продукт на България

Търси ли се становище от архитектите при изготвяне 
на туристическите карти с културни обекти?

Георги Пампоров, изп. директор на Организацията за управление 
на туристически район “Родопи” :

Архитекти искат качествени 
промени в ЗУТ

Подробности на стр. 12-13
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България подписа Ме-
морандум за разбира-
телство с Европейската 
банка за възстановяване 
и развитие, съобщиха 
от правителствената ин-
формационна служба. 
Това на практика гаран-
тира подкрепа за из-
пълнение на проекти, 
финансирани чрез евро-
пейските структурни и 
инвестиционни фондове 
за периода 2014-2020 го-
дина.

Консултантската по-
мощ от Банката в рам-

ките на меморандума 
ще бъде реализирана в 
широк набор от сфери 
на сътрудничество като 
подобряване на конку-
рентоспособността, ко-
мерсиализация на об-
щинските услуги, во-
дна реформа, реформа 
на енергийния сектор 
и енергийна сигурност, 
финансови инструменти 
и т. н.

От страна на българ-
ското правителство до-
кументът беше подписан 
от заместник министър-

председателя Томислав 
Дончев, а от страна на 
Европейската банка за 
възстановяване и раз-
витие - от Лариса Ма-
настърли, директор за 
България. 

Така страната ни ще 
има възможност да про-
дължи изпълнението на 
проекти, финансирани 
със средствата от кохе-
зионната политика на 
Европейския съюз, което 
започна по време на пър-
вия за страната програ-
мен период 2007-2013 г.

ОТ сЕДМицаТа

Заместник министър-председателя Томислав Дончев и Лариса Манастърли, ди-
ректор на Европейската банка за възстановяване и развитие за България

Финансовата институция ще оказва консултантска 
помощ на страната ни до 2020 година

Една от най-старите, 
но и най-красиви къщи в 
стария Пловдив - „Кли-
анти“ е официално от-
крита за туристи. Рестав-
рацията й продължи цели 
10 години и „глътна“ 1,6 
млн. лв. Резултатът обаче 
е повече от впечатляващ. 
Тя е образец на отворен 
тип къща заради големи-

те чардаци. „Клианти“ е 
с изрисувана уникална 
и богата художествена 
декорация, стенописи и 
орнаменти, като някои 
от елементите са с 24-ка-

ратов златен варак. Уни-
кални са и таваните, из-
писани в старинен стил и 
алафрангата с пейзажи на 
Константинопол и Виена.

В къщата могат да се 

видят изящни рисунки, 
една от които се пред-
полага, че е изглед на 
самата сграда, когато е 
построена през втората 
половина на 18 век. 

Уникалните мебели са 
реставрирани, а килими-
те са ръчно направени 
от чиста вълна, багрена с 
естествени материали.

В стария град активно 
върви ремонтът на Ет-
нографския музей, който 
скоро също трябва да за-
върши и да започне ре-
монтът на Жълтото учи-
лище, за което вече има 
отпуснати средства. 

България продължава сътрудничеството с Европейската банка 
за възстановяване и развитие 

ПЕРЛА В СТАРИЯ ПЛОВДИВ

Постоянната комисия 
по устройство на тери-
торията и архитектура 
към столичния общин-
ски съвет отхвърли из-
менението на подробия 
устройствен план на 
терен на ъгъла на сто-
личния бул. "България" 
и ул. "Борово". измене-
нието щеше да даде въз-
можност за изграждане 

на 77-метрова сграда.
Проектът на инвес-

титора "България Бил-
д и н г "  бе ш е  въ р н ат 
веднъж за преработка 
от комисиите по архи-
тектура и по опазва-
не на околната среда. 
след това бе разгледан 
от разширен състав на 
Общинския експертен 
съвет по устройство на 

територията, пред който 
проектантите предста-
виха ново предложение 
за терена.

след повторното от-
хвърляне на проекта от 
комисията по архитек-
тура точката отпадна от 
дневния ред на заседа-
нието на столичния об-
щински съвет, провело 
се миналата седмица.

Стопираха проекта за 77–метрова 
сграда на бул. „България“

Къща „Клианти“ посреща гости 
след ремонт за 1,6 млн. лв.
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Кабинетът прие ин-
тегрираната транспортна 
стратегия в периода до 
2030 г. Документът съ-
държа цялостен анализ на 
състоянието и проблемите 
за всеки вид транспорт. 
сред приоритетите на 
страната, посочени в доку-
мента са ефективното под-
държане, модернизацията 
и развитие на транспорт-
ната инфраструктура, раз-
витието на интермодален 

транспорт, подобряване 
на условията за прилагане 
на принципите на либера-
лизация на транспортния 
пазар, повишаване на си-
гурността и безопасността 
на транспортната система. 
За разрешаването на ло-
кализираните проблеми 
са набелязани и мерки от 
инфраструктурен, орга-
низационен и оперативен 
характер.

В обхвата на стратеги-

ята е подготвен и Наци-
онален транспортен мо-
дел, който е разработен 
отделно за пътническия 
и товарния транспорт и е 
приложим за отделните 
видове транспорт в рамки-
те на страната. Очертани 
са мерки за оптимизация 
също и на международния 
транспорт и транзитния 
транспорт.

Приемането на страте-
гията бе неотложно,тъй 

като тя фигурира в Пред-
варителните условия на 
Европейската комисия за 
Европейските структурни 
и инвестиционни фондове 

в периода 2014-2020 г. в 
сектор „Транспорт". из-
пълнението на това усло-
вие е заложено и в спора-
зумението за партньорство 

на България.

Продължение на те-
мата очаквайте в след-
ващия брой

ОТ сЕДМицаТа

Туристическите цен-
трове у нас ще влязат 
в единна мрежа. изис-
кванията и проектът за 
националната система 
бяха представени на за-
седание на Национал-
ното сдружение на об-
щините в България, ко-
ето се проведе наскоро в 
Първомай. 

Министър Николина 
ангелкова присъства на 
форума, като представи 
основните приоритети 
на Министерството на 
туризма за развитие на 
нормативната уредба в 
сектора. Тя разясни и 
намерението за създа-
ване на институт за от-
немане на звезди при 
категоризацията с ясно 
разписани правила за 
неговото функционира-
не.

стана ясно още, че 
се планира да има и ту-
ристически инспекторат 
като звено към Минис-
терството на туризма. 
НсОРБ представи про-
екта си за създаване на 
мрежа на общинските 

туристически инфор-
мационни центрове и 
етапът на подготовка за 
реализация на начина-
нието.

За очакванията на 
туристическия бранш 
и лято 2017 на стр. 4-5

ДО 2030 г.

В СТОЛИЦАТА

Правителството прие интегрираната транспортна 
стратегия на страната
Тя цели подобряване на свързаността между различните средства 
за придвижване и ограничаване на отрицателните ефекти

Правят Инспекторат по 
туризма към министерството

специализираното  
звено „антикорупция“ 
привлече като обвиня-
ем бившия председа-
тел на агенция „Пътна 
инфраструктура“ Лазар 
Лазаров заради безсто-
панственост в особено 
големи размери. спо-
ред прокуратурата ве-
домството е ощетено с  
41 630 050 лв. става 

дума за 31 км, които е 
трябвало да бъдат на 
стойност около 133 млн. 
лв. През 2011 г. бил по-
дписан договор за стро-
ежа на пътя с италиан-
ската „Чи ЕМ Чи Ди 
Равена“, като заложе-
ният срок бил есента на 
2013 г., но не бил спазен. 
Обяснението - тежки ат-
мосферни условия, дове-

ли до преовлажняване на 
почвите. имало нужда 
и от „стабилизация“ на 
1760-метрова отсечка.

аПи провела общест-
вена поръчка за допъл-
нителни строителни ра-
боти и през юни 2015 г. 
бил подписан договор 
с „Пътища Пловдив“ за 
още 51 млн. лв.

според обвинението 
Лазаров не е проверил 
дали възложената рабо-
та по стабилизиране на 
терена не е в задълже-
нията на вече ангажира-
ните с проекта „Равена“. 
Не е поискана и обо-
сновка за реалната необ-
ходимост от различните 
видове строително-мон-
тажни работи, както и 

обосновка на цената.
До момента разслед-

ването е установило, че 
„Пътища Пловдив“ са 
получили над 30 млн. 
за работа, която друг 

е трябвало да върши, 
доставяли са инертен 
материал за над 6 млн. 
лв., макар да са можели 
да ползват такъв от мяс-
тото на строежа, а също 

така и са изграждали 
дренажни матраци за 
над 4 млн. лв., които са 
били ненужни, според 
експерти проверявали 
случая.

Бившият шеф на АПИ, Лазар Лазаров стана клиент на прокуратурата

Туристическите информационни центрове у нас 
скоро ще влязат в единна мрежа
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с ръст от 7 процента 
започна летният сезон 
тази година. Това обя-
ви преди дни минис-
търът на туризма Ни-
колина ангелкова. По 
думите й, курортите ни 
се посещават основно 
от туристи от Герма-
ния, Франция, Белгия, 
Холандия, както и от 
Румъния, която остава 
основен пазар за нас 

с 1 100 000 души от 
миналата година. От 
Русия също се очаква 
сериозен брой туристи, 
с ръст между 15 и 20 на 
сто, като това включ-
ва и детските лагери, 
каза ангелкова. Тя съ-
общи, че мобилни гру-
пи от министерството 
и служители от НаП 
и МВР ще следят за 
осигуряването на мак-

симално спокойствие 
и сигурност на тури-
стите. Наложително е 
да се изискат по-ясни 
ангажименти към об-
ластните управители 
по отношение на стра-
тегиите за туризъм на 
конкретните региони. 
Необходимо е наличи-
ето и на консултативни 
съвети по туризъм към 
всяка община, каза още 

ТЕМаТа

Ирина ГЕНОВА

Проблемите с автотра-
фика през туристическия 
сезон по Южното Черномо-
рие са едни и същи години 
наред и бавно се напредва с 
разрешаването им. Каuво е 
положението в началото на 
активния туристически се-
зон Лято 2017?

В Бургас
след направата на надлез 

„Владимир Павлов“ в Бургас 
задръстванията се премести-
ха на ул. „Крайезерна“. 

До края на юни трябва 
да приключи голямата ре-
конструкция на ул. „Крайе-
зерна“. с нея ще се сложи 
край на тапите и ще се реши 
проблемът с транзита от се-
вер на юг през града от една 
страна, а от друга, проектът 
е от изключително значение 
за инвестиционния облик на 
морския град.

Проектът е сложен, тъй 
като включва премества-
не на много подземна ко-
муникация, включваща и 
газопровод и водопровод. 
Реконструкцията е по про-
тежение на 3 километра, а 
заедно с рехабилитацията 
и разширението на участъ-
ка, там са преместени 2130 
метра газопроводна мрежа, 
2484 метра водопроводна, 
ще бъде изградена дъждовна 
канализация за отводняване 
на пътя. По цялото продъл-
жение на „Крайезерна" ще 
бъдат монтирани 93 стълба 
за улично LED осветление. 
От общината обявиха, че 
стойността на проекта е над 
14,5 млн. лв. Големият ре-
монт на ул. „Крайезерна“ е 
част от проекта „Обновяване 
на градската жизнена среда 
в северната промишлена 
зона и южна промишлена 
зона“, финансиран по ОП 
„Региони в растеж“ 2014 - 
2020.

На север
Първокласният път I-9 

Варна - Бургас е от изклю-

чително значение за Юж-
ното Черноморие. Не слу-
чайно всяка предизборна 
платформа включва на-
правата на 4-лентов път 
Бургас - слънчев бряг.

В момента се изграж-
да второ пътно платно на 
пътя слънчев бряг-Бур-
гас от км 222+849 до км 
225+522. срокът на за-
вършване е до 30 юни и с 
това ще се изчерпи ремон-
та за това лято.

Предстои обаче решава-
нето на най-конфликтната 
точка на трасето - обхо-
да на ахелой. В момента 
тече процедура за избор 
на изпълнител и се очаква 
за следващия сезон обек-
тът да е завършен.

Участъкът е с дължи-
на 4,5 км. индикативната 
стойност е 26 млн. лв. без 
ДДс. Шест са подадените 
оферти и са от 13 млн. лв. 
до 21 млн.лв. Обходният 
път ще преминава по нов 
терен, като се отделя от 
съществуващото трасе на 
път I-9 слънчев бряг - 
Бургас след настоящото 
кръгово кръстовище при 

153 общини вече са се включили в инвестиционната         карта на туризма, подготвена от министерството

www.metalcominvest.comwww.metalcominvest.com; office@metalcominvest.com; тел.: +359 73 881608
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PMB 25-55-55; PMB 45-80-65 

Два ключови турис-
тически обекта у нас и в 
съседна Турция ще до-
бият нов облик и ще при-
вличат повече туристи. 
Дейностите в акве кали-
де край Бургас и скален 
манастир "св. Никола" в 
турския град Къикьой ще 
бъдат финансирани по 
Програмата за трансгра-

нично сътрудничество 
Interreg България - Тур-
ция. целта на междусъ-
седския проект е забеле-

жителностите да станат 
още по-атрактивни и да 
се улесни достъпът до 
тях с реновирана инфра-
структура. Предвидено 
е също обектите да се 
популяризират и чрез съ-
временни технологии. 

Туристическите забе-
лежителности ще бъдат 
представени и от двете 

страни на границата, като 
има възможност и рекла-
мирането им да стане в 
общ туристически пакет.

Бюджетът на проек-
та "Общото културно 
наследство без граници 
- Together " е 486 хил. 
евро, като средствата си 
поделят Регионален исто-
рически музей Бургас и 
Дирекцията по култура и 
туризъм в Къкларели.

За реставрация и кон-
сервация на археологиче-
ските останки в акве ка-
лиде са планирани почти 
180 хил. евро, а от турска 

страна ще бъдат инвес-
тирани 200 хил. евро за 
изграждане на 1 км път с 
прилежащи комуникации 
и осветление до скалния 
манастир "св. Никола". 
Вече текат тръжните про-
цедури, а в началото на 
юли ще бъдат отворени 
офертите. Времето за из-
пълнение на проекта е 24 
месеца, от които 12 ме-
сеца са за строителните 
дейности.

България и Турция получават финансиране по проект 
„Общото културно наследство без граници – Together“

Държавата с оптимистични прогнози   на старта на лято 2017

ИНФРАСТРУКТУРА В КУРОРТИТЕ

Ремонтът на ул. „Крайезерна“     решава проблема с тапите 
 в Бургас

Министър Николина Ангелкова дава официален старт на летния сезон в Слънчев бряг

С евросредства социализират още повече археологиче-
ските останки в Акве калиде

Скалният манастир "Св. Никола"в град Къикьой ще стане 
достъпен за туристи след изграждането на новия път

Надлезът на Ченгене скеле 
светна подновен
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км 207+500, ще обхожда 
ахелой от север и ще се 
включва отново в път I-9 
при км 212+233.06. 

Ще бъдат изградени две 
самостоятелни платна, с 
по две ленти за движение 
във всяка посока. 

На юг
На юг от Бургас пробле-

мът с трафика е на прак-
тика решен. Преди дни 
завършиха и ремонтно-
възстановителните работи 
на надлеза при Ченгене 
скеле при 3-ти киломе-
тър на път II-99 Бургас 
- царево. строителните 

дейности започнаха в края 
на март т. г. и са изпълнени 
със средства от бюджета 
на агенция „Пътна инфра-
структура“. инвестицията 
е за близо 400 хил. лв. съ-
оръжението е с нова пътна 
плоча и надстроени стъл-
бове. Монтирана бе нова 
ограничителната система, 
парапети, пътни знаци и 
маркировка. Предприетите 
работи бяха наложителни 
поради повреди и дефекти 
по връхната конструкция на 
надлеза, предизвикани от 
удари от преминаващи под 
него извънгабаритни пре-
возни средства.

министърът и уточни, 
че това е необходимо, 
за да се подчертае важ-
ността на туризма за 
развитието на икономи-
ката. 

скоро предстои да 
бъде обявена и инвес-
тиционната  карта  в 
туризма, в която са се 
включили над 153 об-
щини. Много от мест-
ните управи изразяват 

желание да участват в 
различни маркетингови 
активности в сектора и 
вече подкрепиха иници-
ативата за приложение-
то I love Bulgaria, която 
министерството старти-
ра миналата година за 
насърчаване развити-
ето на туристическите 
атракции. съвместно 
с МРРБ ние ще про-
дължим да подкрепяме 

тези усилия на местна-
та власт, защото по ОП 
„Региони в растеж“ и 
други програми те ще 
могат да кандидатстват 
с проекти за социализа-
ция на туристическите 
атракции, което ще на-
прави тези обекти по-
посещавани и по-при-
влекателни, допълни 
Николина ангелкова.

В регистъра има 3500 

туристически атракции. 
Приоритет за социали-
зация ще са посеща-
емите и тези, които са 
включени в туристиче-
ски пакети. В момента 
се прави анализ кол-
ко от тях са социали-
зирани по оперативна 
програма „Регионал-
но развитие“ и колко 
с бюджетни средства 
на държавата или об-
щината. За нея е много 
важно да се изясни тях-
ната собственост, тъй 

като близо 800 от тези 
атракции са с неизясне-
на собственост, посочи 
ангелкова. По думите 
й, министерството ще 

работи за финансиране 
на социализацията на 
туристическите атрак-
ции публична държавна 
собственост.

Над 40 000 лв. седмично ще 
струва издръжката на топ глезоти-
ята за лято 2017 във Варна - въз-
душният ресторант, който ще се 
рее над морето в пространството 
на Морска гара. Посетителите 
ще имат възможност да се до-
коснат до концепция, създадена 
в Брюксел и утвърдена като едно 
от най-ексклузивните гурме пре-
живявания в световен мащаб. До-
казателство за уникалността на 
услугата е фактът, че за десетте 
години от старта на вечерите във 
въздуха само 450 000 гости са 
имали възможност да се насладят 
на невероятни гледки, съпрово-
дени със селектирани напитки и 
гастроспециалитети. Плановете 
на Dinner in the sky Bulgaria ще се 
реализират в рамките на две сед-
мици - вечери, коктейли и обяди в 
най-атрактивните сезони от годи-

ната, а именно през юли и август. 
Времетраенето на всяко хранене 
във въздуха ще бъде между 40 и 75 
мин. Възможности за резервации 
се очакват да стартират в началото 
на юли, а цените да варират между 
99 лв. и 199 лв. за седалка.

Всяка платформа ще издига 

22 посетители на 50 метра във 
въздуха. Освен всичко изброено, 
част от гостите ще могат да се 
насладят и на изпълнения на живо 
по време на вечерите във въздуха. 
За по смелите ще се предлага и 
организация на цялостни събития 
за корпоративни и частни клиенти.

153 общини вече са се включили в инвестиционната         карта на туризма, подготвена от министерството

Въздушен ресторант – новият морски хит във Варна

Държавата с оптимистични прогнози   на старта на лято 2017

ИНФРАСТРУКТУРА В КУРОРТИТЕ АТРАКЦИЯ

PASSIV HAUS 2

www.oberonkbau.com office@oberonkbau.com

Paradies
Im

Ремонтът на ул. „Крайезерна“     решава проблема с тапите 
 в Бургас

I LoveBulgaria предоставя възможност на туристите да 
получават информация за различни дестинации и обекти

Ремонтът на ул. „КрайезернаЯ
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иНТЕРВЮ

Разговаря 
Виолета ВЛАСТАНОВА

- Г-н Пампоров, вече е 
факт първата в България 
организация за управление 
на туристически район „Ро-
допи“ (ОУТРР), създадена по 
силата на Закона за туризма 
от 2013 г. Каква бе целта на 
учредяването на сдружение-
то?

- Формално целта, която си 
поставяме с учредяването на 
Организацията, е да изпълним 
разпорежданията на глава тре-
та от Закона за туризма, след 
като 4 години те бяха прене-
брегвани от заинтересованите 
страни. Осъщественото парт-
ньорство през миналата година 
между Областна администра-
ция - смолян, общини и турис-
тически сдружения от района 
на Родопите се оказа действено 
и на 30 март т.г. новата струк-
тура бе създадена. Уставът на 
ОУТРР поставя като основна 
цел пред нас формирането на 
ясно разпознаваеми сред огро-
мното предлагане на вътреш-
ния и международния пазар 
родопски туристически проду-
кти и да извършваме общ за ре-
гиона на планината маркетинг 
и реклама на тези продукти. 
Факт е, че в нашата страна след 
централизираното управление 
на туризма до 90-те години на 
миналия век настана период 
на „свободното“ му развитие, 
подчинено на индивидуалното 
разбиране на инвеститорите 
за начина на правене на турис-
тически бизнес. Държавата 
се луташе в позиционирането 
на туризма от едно към друго 
министерство, областните уп-
равители са само съзерцатели 
на процесите на създаване на 
туристическа база, а кметовете 
на общини подпомагаха или не 
различни туристически проек-
ти, подготвени и изпълнявани 
според моментната конюнк-
тура не само от общинските 
администрации, но и от най-
широка палитра нестопански 
организации. създаването на 
самостоятелното Министер-
ство на туризма под натиска на 
бранша не е само прекрояване 
на политическите кабинети, но 
и доказателство, че на туризма 

у нас вече се гледа като на сек-
тор, имащ забележителна роля 
в обществените отношения 
и икономическото развитие. 
Дойде време да се отговори 
и на глобалната тенденция от 
края на ХХ в. насам, когато 
видяхме, че развитите туристи-
чески държави засилват значи-
телно ролята на регионалното 
ниво в управлението на тури-
зма. Затова и в България, след 
няколкогодишно проучване, 
анализи, консултации със заин-
тересованите страни, през 2015 
г. бе утвърдена от министъра на 
туризма Концепция за турис-
тическото райониране заедно с 
План за неговата реализация. В 
съответствие с тези документи 
ние, 30-имата учредители на 
ОУТРР, си поставяме за цел не 
само да чертаем нови туристи-
чески политики и да планира-
ме маркетинговите дейности 
на нашата територия, но и да 
ги реализираме, при условие 
че разполагаме с необходими-
те ресурси, което неизменно 
ще повиши конкурентоспосо-
бността на туристическия биз-
нес в Родопите. 

- Кои ще са основните при-
оритети в работата на орга-
низацията?

- Твърде много са посоките, 
в които организацията ще на-
сочи своите усилия, въпреки 
неяснотата около начина на 
формиране на нейната вътреш-
на структура и бюджет. Упра-
вителният съвет вече прие про-
грамата си за работа през 2017 
г., от която ще посоча само 
няколко акцента: създаване за 
първи път на общ Календар на 
туристическите събития и про-
яви в Родопите; 

изработване на интернет 
страница за презентация на 
туристическите атракции в 
планината; създаване на турис-
тическо лого и слоган на дести-
нация Родопи; 

подпомагане на членовете на 
организацията при иницииране 
на събития, привличащи посе-
тители в Родопите през втората 
половина на годината; 

организиране на специализи-
ран форум в смолян в средата 
на месец октомври за предста-
вяне на туристическите въз-
можности на отделните лока-
лизации в планината и др. Още 
през следващата година дейст-
вията ни ще са много по-ма-
щабни и с ясно изразено прило-
жение на всевъзможни модерни 
маркетингови инструменти за 
по-ефективно достигане до 
потенциалните туристически 
пазари - особено далечните, 
на които Родопите да са по-
видими и разпознаваеми като 
желано място за почивка и пъ-
тешествия. 

- А какви са ползите от ра-
йонирането?

- само по себе си районира-
нето няма да донесе същест-
вени ползи за местните общ-

ности, ако не се гарантира и 
развие дейността на съответ-
ните организации чрез необхо-
димите материално-финансови 
ресурси и експертен състав за 
тях. изпълнението на компле-
кса от дейности, заложени в За-
кона за туризма и Устава на ор-
ганизацията, може да се случи 
само с действено партньорство 
между държавата, регионални-
те и местните власти и бизнеса, 
за да се изгради необходимият 
административен капацитет. 
При тези условия организаци-
ята ще подпомогне бизнеса в 
района с много по-мащабна и 
успешна реклама и промоция 
на неговите възможности както 
на вътрешния, така и на между-
народния пазар, така че да бъде 
видим и запомнящ се на турис-
тическата карта на България и 
Европа. Обединяването на ре-
сурсите на отделните общини 
и подкрепата от държавата ще 
запълни съществуващата липса 
в маркетинга и управлението 
на дестинациите между мест-
ното ниво (община) и нацио-
налното ниво (Министерство 
на туризма). Новите възмож-
ности за съгласувани действия 
ще подпомогнат развитието 
на комплексен, разнообразен, 
по-атрактивен и по-качествен 
продукт. Организацията ще 
подпомага дейността на об-
ластните управители и кмето-
вете на общини чрез изготвяне 
на становища и предложения 
при разработването и реализа-
цията на стратегии и програми 
за развитие на туризма и при 
изпълнението на задълженията 
им по Закона за туризма. Пол-
зи ще има и за общинските и 

областните власти в стремежа 
им да привличат нови инвес-
тиции в туризма, особено за 
обогатяване на туристическите 
атракции и социализирането 
на съществуващото природно и 
културно наследство в района. 
Безспорен плюс ще бъде по-
добрената координация между 
членовете на Организацията, 
както и между туристическите 
информационни центрове в 
района, което е предпоставка 
и за по-успешен маркетинг на 
туристическите продукти в от-
делните дестинации на района. 
Ползите за туристическия биз-
нес ще дойдат с нарастване на 
туристическите посещения към 
атрактивните места в планина-
та, с увеличаване на заетостта 
на хотелската база и обороти-
те в заведенията за хранене и 
развлечения при постоянно 
подобряване на туристическото 
обслужване.

- В началото на летния ту-
ристически сезон пред какви 
проблеми е изправен бран-
шът?

- Характерно за нашата пла-
нина е, че в значителна степен 
нямаме ярка сезонност при 
функционирането на туристи-
ческите обекти. целогодишно-
то обслужване, както и фактът, 
че една значителна част от хо-
телите и ресторантите в Родо-
пите са обслужвани на семеен 
принцип, ограничава общона-
ционалния проблем с кадрите в 
туризма. Останалите проблеми 
са познати и преодолими за 
бизнеса, който ежедневно се 
бори с тях.

Продължава на стр. 11

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Георги Пампоров, изп. директор на Организацията за управление на туристически район „Родопи“:

Георги  Пампоров  е 
изпълнителен дирек -
тор  на  Opгaнизaци -
ятa зa yпpaвлeниe нa 
тypиcтичecĸи paйoн 
„Poдoпи“. Асоциацията 
е учредена нa 30 мapт 
2017 г. Сред основните 
й цели са грижа за ус-
тойчивото и отговорно 
развитие на туризма в 
района на Родопите; ут-
върждаване територи-
ята на планината като 
е в р о п е й с к и  з н ач и м а 
дестинация за планин-
ски, СПА, уелнес, здра-
вен, селски, екологичен, 
културно-исторически 
и приключенски тури-
зъм; подпомагане на чле-
новете й и защитаване 
на техните интереси 
на международно, на-
ционално, регионално и 
местно равнище.

Страната ни предлага най-съвременна 
материална база, съчетана с климат, 
природно разнообразие и много атракции

Конкуренцията не е препъникамък за 
сектора, а двигател за неговото възходящо 
развитие

Значителна крачка е усвояването на културното и историческото наследство 

Обогатихме видимо туристическия продукт на България
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МЛаДиТЕ В БРаНШа

- Защо избрахте да се ре-
ализирате в България?

- За мен това не е избор, а 
въпрос на принципи. Не бих 
напуснал страната, в която 
съм роден и израснал, къде-
то са моите роднини, близки 
и приятели, до момента, в 
който имам възможност да 
се развивам, работя и водя 
нормален живот в нея. Все 
пак точно ние, младите и 
талантливи хора от различ-

ни професии, сме тези, от 
които зависи да се подобрят 
условията за живот и раз-
витие в страната ни. Да се 
повиши благополучието на 
обществото и да се изгради 
една устойчива среда, в коя-
то нашите деца да могат да 
изживеят един пълноценен 
живот.

- Какви са трудностите, 
с които се сблъсквате във 
Вашата работа?

- За мен архитектурата 
е не само професия, но и 
начин на живот, един по-
стоянен анализ на заобика-
лящата ни среда. Основни 
трудности в нашата про-
фесия са бюрократичната 
и административна тежест, 
излишното и безсмислено 
усложняване на нещата, ко-
ето рефлектира върху край-
ния продукт като качество. 
За радост, има вече стъпки 

в правилната посока, като 
взаимстване на добри прак-
тики в тази насока от други 
страни по света. Това ще 
се отрази цялостно върху 
обществото, защото ще се 
подобри качеството на зао-
бикалящата ни среда. Друг 
немаловажен проблем е не-
оцененият труд, който се 
полага от архитектите и про-
ектантите, и извиването на 
ръцете им с ниски хонорари, 
налагани от пазара. абстра-
хирайки се от тези неща, се 
радвам, че мога да практи-
кувам професията си в роди-
ната си, и вярвам, че нещата 
постепенно ще се оправят 
и тръгнат към по-добро, и в 
близките години ще има ви-
дим напредък.

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

- Подкрепям напълно ка-
узата за намаляване на за-
мърсяването на околната 
среда в световен мащаб чрез 
различни фактори. смятам, 
че всеки град и всеки чо-
век сам по себе си може да 
спомогне за спасяването на 
планетата ни, защото тя е 
единствената, която имаме. 
Като архитект бих се вклю-
чил в колектив от експерти 
и специалисти от различни 
области, които да изготвят 
цялостна концепция за ус-
тойчиво развитието на гра-
довете в България. Бих по-
магал за превръщането им в 
екологично чисти и зелени 

градове чрез много фактори 
- от изграждането на еколо-
гичен обществен транспорт, 
през енергонезависими об-
ществени и жилищни сгра-
ди, увеличаване на зелените 
площи в града и чрез самите 
сгради (изграждане на „зеле-
ни сгради“), намаляване на 
потреблението на енергия от 
обществото и увеличаване 
на количеството на добиване 
на енергия от възобновяеми 
източници, като слънчева 
енергия, вятърни електро-
централи, водноелектриче-
ски централи, геотермални 
електроцентрали и др.

също така трябва да се 
насърчи използването на 
електромобилите и да се 
улеснят алтернативните на-
чини на придвижване, на-
пример чрез осигуряването 
от общината на велосипе-
ди за обществено ползване 
срещу символичен годишен 
абонамент, да се увеличи ре-
циклирането на отпадъците 
и задължаване на произво-
дителите да изграждат пре-
димно рециклируеми про-
дукти и да използват такива 
опаковки за тях, въвежда-
нето и развитието на нови 
технологии в тези насоки и 
много др. Трябва да се по-
виши и цялостната инфор-
мираност на обществото за 
тези проблеми, защото всеки 
човек може индивидуално, с 
малки действия от своя стра-
на, да спомогне за опазване-
то на околната среда.

ПРОЕКТИ

Арх. Станил Димитров:

Станил Димитров е роден на 
09.07.1986 г.

Завършва средното си образо-
вание в ЕГ „Пловдив“ през 2005 г.

Продължава обучението си 
в Университета за архитекту-
ра, строителство и геодезия 
(УАСГ), където през 2011 г. се 
дипломира като магистър ар-
хитект в Катедра „История 
и теория на архитектурата“. 
По време на следването си из-
карва стаж по специалността 
в проектантска фирма. След 
завършването започва работа 
в друго архитектурно бюро, къ-
дето натрупва допълнително 
опит като архитект. През 2014 
г. заедно с арх. Илхан Алиджик 
основават архитектурно студио 
„Алайн Дизайн“ ЕООД. Участ-
вал е в изготвянето на инвести-
ционни проекти на жилищни, 
обществени и промишлени сгра-
ди, градоустройство и интери-
ор.

За мен архитектурата е не 
само професия, но и начин на 
живот, един постоянен анализ 
на заобикалящата ни среда

Жилищна сграда в Асеновград Еднофамилна жилищна сграда, част от затворен ком-
плекс от къщи в Асеновград

Еднофамилна къща в с. Червен, община Асеновград 

Склад за авточасти с шоурум в Асеновград Цех за пакетиране с офисна част в промишлената зона на Асеновград

За мен архитектурата е не само професия, но и начин на 
живот, един постоянен анализ на заобикалящата ни среда
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Зная, че преди време 
колеги от Варна участ-
ваха в дигитализация-
та на обекти паметни-
ци на културата от ту-
ристическата карта на 
града. Не съм сигурна 
дали в момента някой 
работи в тази посока. 

Когато говорим за 
туристически маршру-
ти, най-полезни като 
консултанти могат да 
бъдат колегите, кои-
то са в регистъра по 
Закона за културното 
наследство и имат съ-
ответната квалифика-
ция. Но наблюденията 
ми са, че обикновено 
се търсят други хора. 
има неспециалисти, 

които са, колкото и па-
радоксално да звучи, 
доста по-запознати. 
Като автора на няколко 
книги за стара Варна 
- Луков. Много хора 
си мислят, че той е ар-
хитект, а всъщност не 
е така. или изследова-
телят на града Христи-
ян Облаков, който по 
образование е юрист, 
но познанията му са 
респектиращи.

Ту р и с т и ч е с к и т е 
маршрути могат да бъ-
дат различни. Зависи 
какви са интересите 
на съответния човек 
- дали търси културни-
те забележителности 
или е дошъл просто 

на почивка - да се раз-
ходи в гръцкия квар-
тал или в Морската 
градина, която е ис-
тинско постижение в 
ландшафтната архи-
тектура. Много важно 
е да бъде показано, че 
нещо съществува, че 
е интересно и си за-
служава да се види. 
Чужденците посеща-
ват предимно музеите, 
искат да видят най-
старото злато в света. 
Но дори малка част от 
варненци знаят, че в 
града има музей по ис-
тория на медицината. 
а това е добра посока, 
за съжаление почти 
непозната.

има обекти, които 
представляват посто-
янен интерес, но и та-
кива като проекта „Ре-
анимирай площада“, 
който това лято реали-
зираме с няколко коле-
ги. идеята е чрез една 
временна намеса да 
трансформираме пло-
щад „Мусала“ в град-
ска сцена, предоставя-
ща възможности за арт 
прояви и творчески 
срещи. Да се надява-
ме, че това в момен-
та е част от маршрута 
както на колеги, така и 
на любопитни.В тази 
посока архитектите 
също можем да бъдем 
полезни на града си.

Арх. Невена Вълчева, РК на КАБ - Варна:

Маршрутите са различни, всеки 
ги избира според интересите си

Преводачът, журна-
лист и изследовател 
Мариана  Екимова  - 
Мелнишка и фотогра-
фът александър Ге -
ров, правнук на Най-
ден Геров, представиха 
в Пловдив общата си 
книга „Къщите гово-
рят“. В нея те разказват 
съдбата на близо 300 
знакови български сгра-
ди. авторите пътуват из 
страната в издирване и 
проучване на историята 

на красиви къщи, про-
ектирани от големите 
архитекти до 40-те го-
дини на миналото сто-
летие.

страниците са запе-
чатали както уникални 
фотографии на архи-
тектурните шедьоври, 
така и моменти от лич-
ните съдби на техни-
те създатели и обита-
тели. Книгата е ценно 
изследване на редица 
знакови пловдивски по-

стройки, някои от кои-
то вече разрушени или 
силно поразени от вре-
мето. авторският дует 

вече работи по втора 
част на труда си, която 
се надяват да завършат 
до края на годината.

Представиха книгата „Къщите говорят“ в рамките 
на фестивала „Пловдив чете“

Търси ли се становище от архитектите при изготвяне на   туристическите карти с културни обекти?
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На финалната фаза на 
съгласуване е мащабният 
идеен проект за цялостна 
реконструкция на зоо-
парка в софия, информи-
рат от столична общи-
на. В него се отразяват и 
коментарите на консул-
тантите от Европейската 
агенция за зоопарковете 
и аквариумите (ЕаЗа).

Една от идеите на екс-
пертите е животните да 
не се показват по видове, 
а на географски принцип 
- като се обособят зони 
„африка“, „азия“, „се-

верна америка“, „Южна 
америка“, „Български 
хищници и фауна“. 

Паралелно с работата 
по проекта се ремонти-
рат и алеи, поставя се 
ново осветление и се озе-
ленява. Предвидено е и 
разширяване на паркинга 
на зоопарка, информират 
от екипа на кмета Йор-
данка Фандъкова. ця-
лостната реконструкция 
е съгласувана с Европей-
ската агенция за зоопар-
ковете и аквариумите 
(ЕаЗа), което е важно, 

за да може зоопаркът да 
се включи в общата мре-
жа.

Лично мен не са ме 
търсили за консултации, 
но мнението на специа-
листи в подобни случаи 
е задължително. и то не 
бива да бъде обвързано 
с никакви предразсъдъ-
ци или пък повлияно от 
други мнения на хора със 
закостенели разбирания. 

Експертна подкрепа тряб-
ва да се търси поне от три 
места, защото дори про-
фесионалистите мислят 
по различен начин. а иде-
ята е така да се съчетаят 
нещата, че от една страна 
да се запази културно-ис-
торическият паметник и 
в същото време той да 
носи модерния дух и да 
има съвременно звучене. 
абсолютно против съм да 
се събарят и унищожават 
старинни сгради, но не ми 
харесва и факта, че не се 
полагат никакви грижи за 
тях. Например на собстве-
ниците, които искат по ня-
какъв начин да си рестав-
рират къщите или да про-
менят нещо по тях, не им 
се дава тази възможност, 

защото процедурите са 
ужасно тромави. За една 
смяна на дограмата тряб-
ва да чакат около 6 месеца 
за разрешение, което е 
абсурдно. Бюрокрацията е 
голяма. Може би има нуж-
да от законови промени, с 
които да се урегулира как-
во може и какво не може 
да се прави и кой отговаря 
за тези дейности.

В центъра на софия, 
а и не само, има толкова 
красиви сгради, които мо-
гат да бъдат показани и да 
привличат стотици турис-
ти, но в момента една част 
от тях са изоставени и се 
рушат, а други се използ-
ват с користните цели за 
превръщането им в тър-
говски обекти.

Арх. Ваня Гергова, РК на КАБ - София-област:

По-скоро не се търси 
мнението на колегията 
при изготвяне на турис-
тическите маршрути. 
Поне аз нямам инфор-
мация да са търсени ар-
хитекти за такова съдей-
ствие при изготвянате 
на карти с културните 
забележителности, ма-
кар да съм живяла ира-
ботила в Русе, Варна, а 

сега в софия. а наис-
тина архитектурните за-
бележителности са част 
от културата, историята 
на един град и те тряб-
ва да се покажат. Да се 
обясни за тези сгради 
професионално, да се 
свържат стиловете, епо-
хите, събитията, свърза-
ни с тях.

Контактувам с дос-
та колеги от чужбина, 
които често посещават 
България. Особено тези, 
които са професионално 
ориентирани, обичат да 
гледат малките улички-
те, кварталите с атмос-
фера от малко по-стар 
период. За тях не са ва-
жни лъскавите части на 

града. Една от приятел-
ките ми - французойка, 
поектант, обича да се 
разхожда в района око-
ло Женския пазар, на-
пример.

Н а бл юд е н и я т а  м и 
са, че това търсят чуж-
денците навсякъде. В 
центъра на Русе също 
ги привличат малките 
улички, където има тук-
там са запазени къщич-
ки с дворчета. Животът 
тук е по-различен, тече 
в смесица от отмина-
лото и настоящо време. 
Но когато се допълни от 
професионалното обяс-
нение на архитект, по-
знанието добива друга 
стойност.

Арх. Филиз Османова, РК на КАБ - София - град:

Познанието добива друга стойност, 
когато се обясни професионално

Експертна подкрепа трябва 
да идва поне от три места

© FlyPhil BG 

© Гео Калев

Завършват идейния проект за реконструкция 
на софийския зоопарк

Търси ли се становище от архитектите при изготвяне на   туристическите карти с културни обекти?
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според мен зависи 
изцяло от инвеститора 
дали има отношение към 
проблемите на климата 
и дали е готов да плати 
повече. На пазара има 
всякакви материали, има 
и капацитет сред колеги-
те да ги използват и при-

лагат качествено в обек-
тите. По отношение на 
климатичните промени 
изолациите са от най-съ-
ществено значение. ин-
веститорът е този, който 
може да реши дали да 
се направи нещо качест-
вено, което да противо-

действа на външните ус-
ловия или да спести от 
материалите. Въпрос е 
на едни пари!

иначе ние сме инфор-
мирани и знаем кое е 
най-доброто и най-ка-
чественото като матери-
ал и технология.

Зависи от инвеститора дали 
е готов да плати повече

Инж. Люба Вангелова, РК на КИИП-София град:

Проблема с климатич-
ните промени сме го ко-
ментирали с колеги, но 
не зная нормативно да са 
предприети действия. Ло-
гично е това да се случи, 
тъй като градската среда 
е зависима от промените, 
на които сме свидетели. 
след като 23 европейски 
страни вече имат приети 
стратегии за адаптация 
към метеорологичните 
промени, това рано или 
късно ще стане и у нас.

измененията в климата 
касае най-вече колегите, 

които проектират ОВК 
инсталациите. На нас, 
конструкторите, информа-
цията относно топло-тех-
ническите изчисления на 
сградите ни я подават те. 
Когато ние изчисляваме 
температурите в сградите, 
се съобразяваме със за-
даденото в нормативната 
уредба, с коефициентите 
за среднодневни, годиш-
ни, минимални, макси-
мални и т.н. температури.

Ние като проектанти, 
макар случаят с промени-
те в климата да се отнася 

повече за ОВК частта, се 
придържаме към норми-
те. Правим промени, ако 
инвеститорът има някакви 
специфични изисквания, 
което е рядко в практи-
ката.

За да се прилага как-
вото и да е, свързано с 
климатичните изменения, 
трябва да има промени 
в нормативната база. Но 
може би трябва да се за-
почне с актуализация на 
климатичната карта на 
страната, която да отрази 
измененията.

Без промени в нормативната 
база няма как да стане

Инж. Андриана Миленкова, РК на КИИП - 
София-град:

Не знам дали има 
цялостна стратегия за 
адаптация на строител-
ството към климатични-
те промени, но при из-
граждането на каквито 
и да било обекти, спаз-
ването на правилата е 
задължително.

Например при ниски 
температури се взимат 
конкретни мерки и се 
прилагат определени 
технологични методи 
и материали, които да 
осигурят качественото 

извършване на проце-
са. При високи темпе-
ратури подходът е друг. 
има смеси, които през 
зимата се третират по 
един начин, а през ля-
тото по друг и т.н. Така 
че, ако няма разработена 
цялостна стратегия по 
този въпрос, то може 
да се помисли поне за 
актуализация на клима-
тичната карта на стра-
ната, която е отразена 
в наредбата за енер-
гийната ефективност. 

и това е не е сложно. 
Още повече, че имаме и 
институти, и добри спе-
циалисти, които работят 
в тази област от годи-
ни. Може да се помисли 
за осъвременяване на 
технологиите и мате-
риалите, които се при-
лагат в строителството. 
или най-малкото те да 
се оценяват не само по 
строително-технически-
те им свойства, а и по 
техните екологични па-
раметри.

Би било добре да се осъвременят 
технологиите и материалите

Инж. Асен Йорданов, РК на КАБ - София-град:

Има ли у нас стратегия за адаптация на 
строителството към климатичните промени?

ДОКлАД

Относно срещата в сектор градска среда

Медиатор на срещата беше г-н Robert Bakh - Sr. Climate Change 
Adaptation Specialist от Световна банка.

Целта на проекта е изготвяне на предложение за стратегия за адап-
тация към промените на климата. Срещата е част от поредния кръг от 
консултации със заинтересованите страни в 10 сектора, обхванати от 
анализа.

Екипът на Световна банка представи информация относно напредъка 
на проекта, както и първоначалния анализ на рисковете и уязвимостта 
на сектор Градска среда от изменението на климата заедно с потенциал-
ните мерки за адаптация.

Представянето на проекта предизвика активна дискусия по темата, в 
която взех участие, като обърнах внимание за необходимостта от акту-
ализация на климатичната карта на РБългария, отразена в чл. 4 на На-
редба 7 за Енергийна ефективност на сгради.

Срещата е първи тур, по сектори и предстоят още срещи. Работата по 
проекта не е научно упражнение. Стратегията ще е документ с политика. 
Подходът е оценка на рисковете и уязвимостта, която разработка ще се 
осъществи от българска страна и ще се надгражда от Световна банка.

До момента 23 държави имат стратегия (вкл. Турция и Швейцария).

Инж.Антони Чипев - Главен секретар на КИИП

Секторна среща "градска среда - стратегия 
за адаптация към промените в климата"
Проект МОСВ - Световна банка URBAN
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иНТЕРВЮ

- Г-н Пампоров, ло-
шата инфраструктура 
бе една от основните 
пречки през годините за 
развитието на туризма. 
Съществува ли още този 
проблем? 

- Радващо е, че този 
основен проблем в пре-
дишните години - достъ-
път до вътрешността на 
Родопите, вече е решен 
в посока север-юг. Бяха 
реконструирани основни 
пътни артерии в и към 
Велинград и смолян, по-
добрени бяха и отделни 
вътрешни участъци по 
направлението изток-за-
пад. Все още обаче транс-
портната достъпност си 
остава един от фактори-
те, възпиращ туристиче-
ски пътувания заради ха-
рактера на планинските 
пътища. Нуждаем се от 
значителни подобрения 
на всички съществува-
щи трасета: околовръстен 
път на Пловдив, изграж-
дането на магистрална 
отсечка Пловдив - асе-
новград, трета лента по 
пътя асеновград - Чепе-
ларе, реконструкция на 
пътя Кричим - Михал-
ково, на връзката между 
Кърджали и смолян, как-
то и Велинград - сърница 
- Доспат.

- Презастрояването, 
видимо не само по Чер-
номорието, а и в пла-
нинските курорти от-
блъсква ли туристите, 
които идват у нас заради 
природата?

- Проблемът „преза-
строяване“ в Родопите не 
е така остър като в други 
туристически зони, тъй 
като той съществува в ня-
каква степен единстве-
но в курорта Пампорово. 
Но не само там има един 
друг, много по-отблъск-
ващ туристическия инте-
рес фактор - незавърше-
ното строителство. Недо-
вършени бетонни блокове 
стърчат навсякъде из бъл-
гарските курорти, дори 
и в градовете, и няма за-
сега механизъм в нашата 
страна, който да задейства 
поне тяхното привеждане 
в по-естетичен вид, ако не 
могат да бъдат достроени, 
след като бяха замразени 
в кризата отпреди десети-
на години.

- Браншът тази годи-
на отчете един много 
успешен зимен сезон с 
ръст на туристите с око-
ло 20%. Смятате ли, че 
тази тенденция ще се 
задържи и през лятото, 
и каква е Вашата прог-
ноза?

- Наистина тази година 
курортът Пампорово и 
места за настаняване и 
развлечения в околните 

селища отчетоха най-до-
брия зимен сезон откъм 
броя и приходите от тури-
стите, които се наслажда-
ваха на чудесните условия 
за зимен отдих и спорт в 
Родопите. През идващо-
то лято обаче не очаквам 
подобен ръст в нашия ра-
йон, защото постигнатият 
ръст се дължеше в значи-
телна степен на повечето 
чуждестранни туристи и 
повишения интерес на 
българските любители на 
зимния отдих към новата 
обща ски зона „снежан-
ка - Мечи чал“. Подобни 
мащабни нововъведения 
в летния туризъм не оч-
акваме през това лято и в 
тази посока ще се разчита 
на новата Организация, 
която ще подпомага през 
следващите години създа-
ването и предлагането на 
повече нови атракции в 
планината.

- Доколко външната 
конкуренция може да 
спъне родния туризъм?

- Конкуренцията, без 
значение дали е на въ-
трешния, или на между-
народния пазар, не е пре-
пъникамък за туризма, а 
двигател за неговото въз-
ходящо развитие и пред-
поставка за постоянно по-
добряване на качеството 
на туристическите проду-
кти. Вярно е, че тези зна-
чителни темпове на на-
растване на обслужените 
туристи в България в по-
следните години се дъл-
жат и на международното 
положение. Но също така 
е вярно и че страната ни 
предлага най-съвременна 
материална база в съчета-
ние с много конкурентни 
предимства, като климат, 
природно разнообразие, 
водни атракции, кухня, 
културна специфика, за 
които трябва да се знае от 
колкото се може повече 
потенциални туристи. Го-
лямото предизвикателство 
пред бизнеса, което ни 
постави външната кон-
куренция в последното 
десетилетие, е изтичането 
на квалифицирани кадри 
заради по-високото запла-
щане в многото туристи-
чески страни извън Бъл-
гария. Все пак проблемът 
може да бъде решаван с 
активната подкрепа на 
държавата. 

- Смятате ли, че стра-
ната ни успява да из-
ползва ефективно по-
тенциала, който при-
тежава, и какви са въз-
можностите за развитие 
на алтернативен тури-
зъм у нас?

- Потенциалът за раз-
витие на алтернативни 
форми на туризъм в Бъл-
гария е много по-голям, 

отколкото е сегашното им 
предлагане. Почти няма 
община в страната, която 
да не предлага забележи-
ма туристическа атрак-
ция, събитие, природа, 
история, традиция, фолк-
лор, храна, напитки... От 
всичко изброено може да 
се композира интересен, 
конкурентен туристиче-
ски продукт извън пред-
лагането на море и ски. 
Повечето наши села са с 
уникален пейзаж и в мно-
го от тях вече се предлага 
настаняване и изхранване 
на туристи. Възможности-
те за екотуризъм, за прик-
люченски, вело, пещерен, 
винен, кулинарен туризъм 
са усвоени в твърде малка 
степен и затова донякъде 
отговорност има нашата 
държава. Факт е, че не се 
поддържат традициите 
във възпитанието и пред-
лагане на така популяр-
ния, изключително здра-
вословен и емоционално 
зареждащ пешеходен ту-
ризъм, за който в плани-
ните на България са съз-
дадени отлични условия. 
Българите напоследък 
харчат за какво ли не, а са 
загърбили най-достъпния 
и евтин начин да поддър-
жат и подобряват свое-
то психично и физическо 
здраве - чрез пешеход-
ни излети и преходи сред 
съхранената ни природа 
и нейните многобройни 
забележителности.

- Свикнали сме да го-
ворим за проблемите и 
негативните тенденции 
в родния туризъм, но 
съществуват и добри 
примери, които могат да 
бъдат дадени. Бихте ли 
посочили някои от тях?

- Доброто, което се 
случва в българския ту-
ризъм през последните 
години, е, че имаме об-
новена материална база 
за отдих в цялата страна. 
Направихме значителна 
крачка в усвояването на 
природното, културното и 
историческото наследство 
за нуждите на туристиче-
ското предлагане, с което 
обогатихме видимо про-
дукта на България извън 
масовия летен и зимен 
туризъм. Принципите на 
устойчивия и отговорен 
туризъм се приемат от все 
по-широк кръг браншо-
вици и представители на 
изпълнителната власт по 
места и в министерство-
то. Започва внедряването 
на съвременни методи за 
управление на туристиче-
ските дестинации, пример 
за което е създаването на 
първи две организации за 
управление на туристиче-
ските райони в Родопите 
и северното Черноморие.

Обогатихме видимо туристическия...
Продължение от стр. 6

Георги Пампоров, изп. директор на Организацията за 
управление на туристически район „Родопи“:
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Катя КОСТОВА

На поредна дискусия 
в софия относно изме-
ненията в една от наред-
бите на ЗУТ, проведена 
в саБ, главни архитекти 
от различни общини се 
обявиха за качествени 
промени в закона.

В началото председа-
телят на саБ арх. Георги 
Бакалов припомни мно-
гото проблеми, свързани 
с предишни промени в 
ЗУТ и подчерта необхо-
димостта от нов закон. 
По думите му това не 
може да стане веднага, 
но дотогава трябва да се 
търси усъвършенстване-
то му и най-вече точно 
дефиниране на основни-
те функции и задачи на 
главните архитекти, каза 
арх. Бакалов.

Той очерта основни-
те проблеми, свързани 

със ЗУТ, като например 
различното тълкуване на 
понятието устройство на 
територията в него и в 
Закона за регионалното 
развитие (ЗРР). В ЗУТ 
често се смесват като по-
нятия планове и проекти, 
незнайно обаче защо от-
падна понятието градо-
устройство. То се сведе 
до урбанизиране по гра-
ници на имот, ползвай-
ки кадастралната основа 
в условия на неопреде-
леност в нормативната 
уредба, липса на табли-
ци с финансови разчети 
по отделните системи и 
най-вече подчиненост на 
субективните интереси. 
Отпаднаха пространстве-
ните (градоустройстве-
ни) проучвания, замес-
тени с ограничителна 
линия на застрояване и 
устройствени показа-
тели, за което на всеки 
специалист е ясно, че не 

изчерпват спецификата 
на средата.

Отпаднаха и пока-
зателите за гъстота на 
обитание и в резултат от 
работата „на парче“ се 
появи презастрояването. 
Отпаднаха и икономиче-
ските обосновки и не се 
въведе понятието капи-
талност на териториите, 
подчерта председателят 
на саБ.

стигна се и до про-
тиворечие между ЗУТ и 
Закона за устройството и 
застрояването на столич-
ната община (ЗУЗсО) 
с ярък пример за недо-
пускане на определени 
показатели. На практика 
не се използват механи-
змите на публично част-
ните партньорства. Про-
тивопоставиха се едни 
на други проектанти, ад-
министрация, бизнес и 
обитатели. Допусна се 
утежняване на монопола 

вкл. с частните експло-
атационни дружества. 
В градоустройството и 
инвестиционното проек-
тиране главните архите-
кти не могат да връщат 
проекти по целесъобраз-
ност, констатира арх. Ба-
калов и добави, че ПУП-
овете вече се проектират 
без специализираните 
знания за архитектурно-
функционална, инженер-
на и инфраструктурна 
подготовка.

Днес се говори за „зе-
лен град“ и в тази връз-

ка е актуална темата за 
паркирането. То обаче 
продължава да завзема 
зелени площи и това не 
се ограничава. Тревожно 
е замърсяването с прахо-
ви частици, защото ули-
ците не се мият редовно. 
Заговори се за масов ве-
лотранспорт при заста-
ряващо население, като 
решение на транспортни-
те проблеми. В развитите 
градове в Европа делът 
му е около 3%, комен-
тира екопроблемите на 
градове той.

арх. Бакалов припом-
ни и злободневни про-
блеми за високите сгра-
ди, които се строят без 
ясна обосновка за транс-
портна достъпност, ин-
фраструктурна обезпече-
ност и обемно-простран-
ствена визия. Заговори се 
за пространствен модел, 
без той да е ясно дефи-
ниран на различните ор-
ганизационни и устрой-
ствени нива, добави той. 
Повдигна се въпросът за 
саморушащите се сгради 
паметници на културата, 

но без идея за развитие. 
За много неща се заго-
вори, но без нормативна 
обезпеченост и образова-
ност, констатира той.

По думите му общест-
вените обсъждания често 
блокират инвестициите 
по субективни причини. 
При това в условията на 
липса на наредби, регла-
ментиращи начините за 
взимане на колективни 
решения от неексперти и 
експерти.

арх. Бакалов припом-
ни, че във връзка с об-

На ФОКУс
На дискусия в София

Архитекти искат качествени промени в ЗУТ
Предлагат и връщането на главния и водещите проектанти в общините

От дискусията в саБ 
стана ясно, че от ар-
хитектурната гилдия 
искат промените в ЗУТ 
да го направят рабо-
тещ, като се премахнат 
противоречията в него 
и така се пресекат въз-
можностите от различ-
ни субективни тълкува-
ния в разпоредбите му. 

стояна Чавдарова, 
гл.  арх.  на Кюстен-
дил, смята, че послед-
ните промени в ЗУТ 
са направили процеса 
на инвестиционното 
проектиране много по-
труден. По думите й 
трябва да се върви към 
улесняване на процеду-
рите, електронно одо-
бряване на проектите и 
съобразяване на закона 
с евродирективите.

Главният архитект 
на Бяла слатина Петър 
Червеняшки пък акцен-
тира, че промените са 
належащи, защото ЗУТ 
е в противоречие с дру-
гите закони, с които е 
свързан.

а р х .  Ч а в д а р о в а 
представи пред при-
състващите, предложе-
нията за изменение и 
допълнение на Наредба 
№ 4 от 2001 г. за обхва-
та и съдържанието на 
инвестиционните про-
екти, изготвени на база 
становища на главните 
архитекти на общини-
те Шумен, Кюстендил, 
Гоце Делчев, Павлике-
ни, Полски Тръбмеш, 
Белоградчик, Брусар-
ци, Бойница.

Първото е задължи-

телните части на ин-
вестиционните проекти 
се изготвят на цифрови 
копия във формат *pdf 
до 5 МВ. същите се 
предават на възложите-
ля на електронен носи-
тел (CD) с декларация 
за съответствие между 
електронните и харти-
ените копия, подписа-
на от проектантите по 
всички части.

с друго предложе-
ние се иска отпадане 
на определени части от 
обхвата и съдържание-
то на инвестиционните 
проекти, да отпаднат, 
засягащи минимални-
те изисквания за здра-
вословни и безопасни 
условия на труд при 
извършване на стро-
ителни и монтажни 
работи, организация-

Гилдията пледира за изчистване на нормативните противоречия

Архитекти и проектанти настояват за адекватно заплащане на положения труд

Промените в ЗУТ, кадастъра, въпроси по устройственото планиране и опасността от 
конфликт на интереси периодично се обсъждат в гилдията на архитектите.

ЗУТ е рекордьор по промени сред законите у нас, последните от 2017-а също се оказват не съвсем удачни
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но без идея за развитие. 
За много неща се заго-
вори, но без нормативна 
обезпеченост и образова-
ност, констатира той.

По думите му общест-
вените обсъждания често 
блокират инвестициите 
по субективни причини. 
При това в условията на 
липса на наредби, регла-
ментиращи начините за 
взимане на колективни 
решения от неексперти и 
експерти.

арх. Бакалов припом-
ни, че във връзка с об-

ществените обсъждания 
саБ е предоставил на 
столична община пира-
мидална схема, обясня-
ваща решаването на про-
блематиката от общото 

към частното. На едната 
схема са указани нивата 
на вземане на решенията, 
а другата подобна е за 
структуриране на плано-
вете и проектите.

В заключение предсе-
дателят на саБ добави, 
че за преодоляване на 
противоречията в нор-
мативната уредба са не-
обходими за решаване 6 
основни въпроса:

изработване на нов 
ЗУТ, с отделяне на тери-
ториалното и градоус-
тройствено планиране 
и проектиране, архите-
ктурно-инженерно и ин-
вестиционно проектира-
не, без да отпада текущо-
то усъвършенстване на 
нормативната уредба;

Обвързване на редица 
закони и норми като в 
ЗОП следва да се преци-
зира инженерингът със 
задължителността на ко-
личествено-стойностни-
те сметки още на идейна 
фаза и засилване на кон-
курсното начало;

Трето - регламентира-
не на минимална стой-
ност на услугата в ин-

телектуалната част на 
строителния продукт, 
което представлява про-
ектно-сметната докумен-
тация - важен гарант за 
качеството. Това е задача 
на нашите организации;

Четвърто - засилване 
на отговорничеството, с 
връщането на институци-
ята на главния проектант 
и водещи проектанти по 
специалности за реализа-
цията на проектно-смет-
ните документации. и 
авторски застраховки, 
съизмерими със сигур-
ността; 

Пето - регламентирано 
заплащане на експерти-
зата, вкл. и в участието 
на организациите в екс-
пертните съвети и при 
подготовката на норма-
тивни документи. със 
закон трябва общините 
да бъдат задължени да 
предвидят тези разходи в 
бюджетите си;

Шесто - главните ар-
хитекти да добият ста-
тус, отговарящ на основ-
ната им функция, като 

отговорни за градското 
планиране, изграждане 
на естетична среда и да-
ващи гаранции за сигур-

ността на обитателите 
в изградените и пред-
видените за изграждане 
обекти. изработване на нов ЗУТ, без да 

отпада усъвършенстване на сегаш-
ния;
 Прецизиране на инженеринга и 

засилване на конкурсното начало;
 Регламентиране на минимална 

стойност на на интелектуалната част 
на строителния продукт.
 Връщането на институцията на 

главния проектант и водещи проек-
танти по специалности и авторски 
застраховки, съизмерими със сигур-
ността; 
 Регламентирано заплащане на 

експертизата.
 Главните архитекти да добият 

статус, отговарящ на основната им 
функция.

НАЛОжИТЕЛНИ КОРЕКЦИИ

Архитекти искат качествени промени в ЗУТ
Предлагат и връщането на главния и водещите проектанти в общините

с друго предложе-
ние се иска отпадане 
на определени части от 
обхвата и съдържание-
то на инвестиционните 
проекти, да отпаднат, 
засягащи минимални-
те изисквания за здра-
вословни и безопасни 
условия на труд при 
извършване на стро-
ителни и монтажни 
работи, организация-

та и безопасността на 
движението и частта 
относно плана за упра-
вление на строителните 
отпадъци.

На трето място се 
предлага  към част -
та за паркоустройство 
и благоустройство на 
техническия проект да 
се включва и посадъ-
чен чертеж, който да 
придружава дендроло-

гичен проект за дър-
весната, храстовата и 
цветната растителност.

архитектите предло-
жиха и жилищни сгра-
ди с ниско застроява-
не за задоволяване на 
неотложни жилищни 
нужди с площ до 50 
кв. м да са с по-малко 
задължителни части за 
проектиране. същото, 
но в частта за парко-
устройство и благоу-
стройство, се иска при 
преуст ройството  за 
строежи от категория 
ІV като амбулатории за 
първична медицинска 
помощ, самостоятелни 
медико-диагностични 
центрове и медико-тех-
нически лаборатории, 
ветеринарни лечебни 
заведения, амбулато-
рии и лаборатории и за 
строежи от категория 
V като производствени 
сгради и съоръжения. 

Главният секретар на 
саБ арх. Ваня Фур-
наджиева заяви пред 
присъстващите, че ра-
ботата по предлаганите 
промени е зациклила. 
Тя се мотивира с факта, 

че има много предло-
жения относно елек-
тронното подаване на 
инвестиционните про-
екти, което според нея 
крие някои рискове.

Участници в диску-
сията от залата доба-
виха, че дисковете, на 
които се иска да се пре-
дават проектите имат 
определен срок на год-
ност, а повечето общи-
ни в България нямат 
пари да се обзаведат 
със сървъри, където да 
съхраняват информаци-
ята в електронен вид, 
нито пък имат скъпи 
скенери за дигитализи-
ране на чертежите, на-
пример. Напомнено бе, 
че подаването проек-
тите с електронен под-
пис от инвеститора е в 
противоречие със ЗУТ 
и нещата пак опират до 
промяната му.

арх. стояна Чавда-
рова поясни обаче, че 
предлаганото предава-
не и на цифровото ко-
пие е първата стъпка 
към пълна дигитали-
зация на процесите в 
администрацията.

Гилдията пледира за изчистване на нормативните противоречия

Промените в ЗУТ, кадастъра, въпроси по устройственото планиране и опасността от 
конфликт на интереси периодично се обсъждат в гилдията на архитектите.

Председателят на САБ арх. Георги Бакалов 

Преди по-малко от година прокуратурата проведе своя 
операция срещу незаконното надстрояване и пристро-
яване на съществуващи строежи в столицата и в градо-
вете Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Заради множество-
то нарушения бе препоръчано на Столична община да 
прави ежеседмични проверки на територията на София

ЗУТ е рекордьор по промени сред законите у нас, последните от 2017-а също се оказват не съвсем удачни
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- Г-н Данчев, влязо-
хте в общината като 
кмет с нейни задълже-
ния от 8 млн. лв. Това 
едва не блокира рабо-
тата й. Какво е положе-
нието сега, на втората 
година от втория Ви 
мандат?

- Когато поех управле-
нието на общината през 
2011 г., заварих дълг от 
7 814 000 лв. В началото 
на 2017-а този дълг беше 
паднал на 4,5 млн. лв. с 
всеки месец го топим, 
но това става много бав-
но. Защото нямаме голям 
приток на ресурси. Тези 
задължения ни наложиха 
две направления в рабо-
тата ни - да поддържа-
ме всички дейности и 
да отделяме средства за 
връщането им. Всичко 
това правим в рамките 
на бюджета ни, който е 
5,4 млн. лв.

- За какво са натру-
пани тези задължения, 
които през 2011 г. са 
били двойно по-големи 
от годишния бюджет на 
общината?

- Община Криводол е 
взела дългосрочен кре-
дит от Общинска банка с 
краен срок за погасяване 
2024 г. Това е станало 
през 2008-а. Обслужва-
нето на този кредит ни 

затруднява, затова натру-
пахме и задължения към 
НаП. Погасихме задъл-
женията си към бизнеса, 
които бяха над 1 млн. лв. 
Като кмет допуснах взе-
мането само на един без-
лихвен кредит за 630 000 
лв. от Министерството 
на финансите. Всички 
други задължения са от-
преди 2011-а. През тази 
и следващите две години 
имаме за цел да погасим 
задълженията към НаП, 
заема от министерството 
и една финансова коре-
кция на проекта за обно-
вление на водния цикъл 
на града към оператив-
ната програма „Околна 
среда“. Това е във въз-
можностите на общи-
ната.

- Изпълнявате ли в 
момента проекти по 
оперативните програ-
ми?

- Да, работи се по про-
екта за ремонт на улич-
ната мрежа в селата на 
общината. стойността 
му е 850 000 лв. Но има-
ме и проекти, които са 
на етап оценка. с тях 
искаме да ремонтираме 
важни пътища от Криво-
дол до Бойчиновци и до 
селата Ракево, Добруша, 
Градешница. стойността 
на този проект е 4,8 млн. 
лв. На същия етап се на-
мира и проект за реха-
билитация на три улици 
в Криводол. стойността 

му е 2,1 млн. лв. Най-го-
лемият ни готов проект с 
очакване на финансиране 
е за реконструкция и ре-
хабилитация на водопро-
водната мрежа на село 
Краводер за 5,9 млн. лв.

- Очакването на фи-
нансиране не спира 
работата по следващи 

проекти. Така ли е?
- Да, работим по мно-

го проекти,  които се 
отнасят до много ва-
жни проблеми на хора-
та в общината. искаме 
да направим ремонт на 
сградата на общинската 
администрация, да ре-
конструираме и модер-
низираме централния 
площад на града, някои 
улици. Но се затрудня-
ваме с осигуряването на 
средства за работни про-
екти. Проектантите не 
искат да изготвят такива 
проекти без заплащане, 
поради което през т.г. 
проектите ни намаля-
ват. създаваме местна 
инициативна група с об-
щините в Бойчиновци и 
Борован, с която се надя-
ваме на финансиране по 
Мярка 19 на Програмата 
за развитие на селските 
райони. Общината се ан-
гажира с изграждането 
на база за филиала за 
спешна медицинска по-
мощ - Враца. За тази цел 
с решение на Общин-
ския съвет тя дари на 
Здравното министерство 
терен за тази сграда. ако 
бъде изградена, то това 
ще направи Здравното 
министерство по проект, 
финансиран от Опертив-
на програма „Региони в 
растеж“. Това са дейст-
вия, които са насочени 
към развитието, т.е. към 
бъдещето на общината.

- Какви други дей-

ности поддържа общи-
ната с недостигащия 
бюджет?

- Те са няколко - функ-
циониране на училища-
та и детските градини, 
на социалния патронаж, 
осигуряването на обяд 
за пътуващите учени-
ци, за социално слабите 
ни жители и т.н. Дневно 
общинското предприя-
тие приготвя храна за 
500 души. Поддържа-
ме една активна култур-
на и спортна дейност. с 
концерти и изложби, с 
прегледи осигуряваме 
съхраняване на тради-
циите на нашия край. 
Празнуваме масово та-
кива празници като Три-
фон Зарезан, Бабинден, 
Тодоровден, Великден 
и др. Не отминаваме и 
годишнините от рожде-
нието и гибелта на Хрис-
то Ботев, Васил Левски. 
спортният ни календар 
също е богат - организи-
раме турнир по футбол 
с отбори от населените 
места на общината, тур-
нири за деца по тенис, 
шахмат, спортен риболов 
и др. Ние сме известни 
в страната с турнири по 
рали крос, имаме и писта 
за рали и автокрос. При 
нас се провеждат по два 
кръга от националния 
шампионат с отбори от 
страната и чужбина. съз-
дадохме и детски групи 
към футболния ни клуб.

- Кое от направеното 

през последните месеци 
в общината считате за 
най-полезно и значимо?

- Успяхме да решим 
един много важен про-
блем, отлаган с години 
- липсата на транспортна 
свързаност между на-
селените места на об-
щината. след конкурс 
сключихме договор с 
фирма „Монтана аТ“, 
която всеки ден осигуря-
ва автобуси за две линии 
- Криводол - Монтана 
и Криводол - Враца. В 
определени дни от сед-
мицата автобуси стигат и 
до селата Ботуня, Фурен, 
Осен, Уровене, Ракево, 
Градешница. Решихме 
и други проблеми - уве-
личаване на хората, по-
лучаващи топъл обяд, 
на ползващите услугите 
на домашния патронаж 
и т.н.

- Има ли прекрате-
ни дейности, които об-
щината е изпълнявала 
преди?

-  Не .  Поддържаме 
всичко при много труд-
ни условия. Но такова 
е положението и в мно-
го други общини - дори 
приходите да растат, раз-
ходите стават все по-го-
леми и по-големи. При-
чина, от една страна, е 
нашето желание да по-
магаме на повече хора, 
а от друга - дейностите, 
които ни се възлагат от 
централната власт, но без 
финансово обезпечение.

РЕГиОНи
Петър Данчев, кмет на Криводол:

Петър Данчев е кмет на Криводол от 2011 г. Дълги години е ра-
ботил в сферата на спорта. В общината влиза от частния биз-
нес. Местен човек е и познава добре проблемите на населението 
от Криводол и 15-те селища на общината.

Общината се е ограничила до две задачи - да поддържа 
дейности в полза на хората и да връща стари задължения

Цвета ИВАНОВА

В село Типченица, об-
щина Враца, сами из-
граждаме спортна пло-
щадка, съобщи кметът 
Георги Георгиев. с без-
възмездния труд на на-
шите жители почистваме 
стари занемарени площи 
общинска собственост. 
Вече  сме почистили 
едно голямо простран-
ство, което се намира 
до сградата на детската 
градина. Засипахме го с 
пясък и сега го подрав-
няваме.

На мястото ще бъде 
поставена изкуствена 
настилка, върху която ще 
се оформят две игрища 
- за футбол и за волей-
бол, съобщиха от адми-

нистрацията в селото.
Площадката ще бъде 

направена до началото 
на лятото, когато в се-
лото се събират повече 
деца, пратени при баба 
и дядо за ваканцията, 
обясни кметът.

В селото изпълняват и 
проект, спечелен от ПУ-

ДООс. стойността му е 
5000 лв. Пак на предва-
рително почистен и за-
равнен терен ще бъде из-
граден фитнес на откри-
то. Освен 4 уреда, сред 
които лостове, висилки и 
тренажори, ще бъде по-
ставена и маса за тенис. 
Фирмата изпълнител на 

проекта се е ангажирала 
да достави и монтира 
съоръженията до средата 
на лятото. Така хората в 
селото се надяват съвсем 
скоро деца и възрастни 
да се радват на нов пре-
красен кът за отдих и на 
модерна зона за спорт на 
открито.

ПРИМЕР

В село Типченица сами си изграждат 
спортна площадка
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Четири парка в Мон-
тана са затворени за по-
сещения, съобщиха от 
общината. Причината - 
започват строителни ра-
боти за обновлението им. 
Това са вътрешните пар-
кове „Монтанезиум“, цен-
тралната градска градина, 
„Огоста“ и извънград-
ският „Калето“, през кой-
то се стига до римската 
крепост „Монтанезиум“. 
Заедно с парковете се ре-
монтира и алеята „Хаджи 
Димитър“, която води до 
парк „Огоста“.

Всички строителни 

работи трябва да бъдат 
извършени до края на ес-
ента, а през следващата 
година работата да про-
дължи с допълнително 
озеленяване на площите. 
За обновлението на пар-
ковете с обща площ 600 
дка общината си осигури 
финансиране с проект от 
програмата „Региони в 
растеж“. стойността му е 
6,3 млн. лв. Близо поло-
вин милион от средствата 
трябва да бъдат осигуре-
ни от общината.

За развитието на тури-
зма в града особено ва-
жен е парк „Калето“. Той 
има 5 входа - 4 от севе-
роизток, откъм старата 

улица „извора“, и един 
от запад. Площта му е 
48 дка. Ще бъдат рехаби-
литирани алеите, ще се 
поставят метални пред-
пазни парапети, пейки, 
съдове за боклук, енер-
госпестяващо осветление. 
старите дървета ще бъдат 
изсечени и на тяхно място 
засадени нови. Декора-
тивните храсти и цветни-
те градини също ще бъдат 
обновени.

Три зони - за отдих, 
тихи игри и за спорт, ще 
бъдат оформени в парк 
„Огоста“, който е подход 
към градския стадион и 
през него преминават хи-
ляди хора. Паркът има 3 

главни и 3 второстепен-
ни входа. Единствен този 
парк вечер ще се заключ-
ва заради многото спорт-
ни съоръжения в него. 
Обновление започва и по 
алеята, която води до парк 
„Огоста“. Ще бъде смене-
на уличната настилка, ще 
се изградят нови тротоари 
и зелени площи. Ще има 
и фонтан. Част от платно-
то ще бъде приспособено 
за велоалея, дълга 600 м. 
Това ще е и първото трасе 
за велосипедисти в града. 
Обновлението на цялата 

алея ще струва 1 млн. лв.
с интерес жителите на 

града посрещат промяна-
та в парк „Монтанезиум“. 
Това е централният парк 
на града, има и изкустве-
но езеро. строители вече 
вдигат старата асфалтова 
настилка от алеите. Риба-
та от езерото бе премес-
тена в язовир за време-
то на ремонта. Ще бъдат 
обособени зони за отдих, 
детски площадки, ще се 
изградят чешми. Ще има 
и артинсталации. Паркът 
ще бъде снабден с автома-

тична напоителна систе-
ма. Предвижда се възста-
новяване на дървесната, 
храстовата и зелената рас-
тителност. Рехабилита-
цията на парка ще струва 
1,4 млн. лв. Нов облик ще 
придобие и централната 
градска градина, създаде-
на през 30-те години на 
миналия век. Нова алейна 
мрежа, ново осветление, 
детски площадки и пейки 
ще допринесат за пълна-
та й промяна. Паркът ще 
бъде охраняван с видео-
наблюдение. 

Обновяват вътрешния зелен пояс на Монтана
За ремонта на четирите парка общината е осигурила 6,3 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“

РЕГиОНи

Лилия ЦВЕТАНОВА

Близо 150 000 лв. има 
готовност да отдели от 
бюджета си североиз-
точното държавно пред-
приятие (сиДП) през 
тази година за закупу-
ване на техника и лични 
предпазни средства за 
предстоящия пожароо-
пасен сезон. Ресурсите 
ще бъдат разпределени 
в няколко направления. 
За противопожарните 

прегради (т. нар. мине-
рализовани ивици) ще 
бъдат осигурени 30 000 
лв. същата сума е пред-
видена за противопожар-
но облекло, а 15 000 лв. 
са заложени за защитни 
обувки и каски. 20 000 
лв. ще бъдат отделени 
за храсторези и мотор-
ни триони, съобщиха от 
пресцентъра на пред-
приятието. В процес на 
изработване са и 1000 
броя противопожарни 
табели, които ще се по-

ставят по туристически 
пътеки и маршрути във 
всички горски и ловни 
стопанства. Директорът 
на сиДП инж. Веселин 
Нинов е решил да раз-
шири и машинния парк 
на предприятието. Ще 
бъдат закупени два пи-
капа, които ще се дообо-
рудват с противопожарна 
техника. През миналата 
година 18 подразделения 
на сиДП се снабдиха 
със 100 пожарогасите-
ля, тип раница, но ако 
възникне необходимост, 
спешно ще бъдат осигу-
рени още. 15 000 лв. са 
предвидени от бюджета 
на държавното предпри-
ятие за помощни инстру-
менти, които също се из-
ползват при погасяване 
на пожарите. 

Поли ВАСИЛЕВА

слаб е интересът към 
малките проекти, които 
кметства, училища и чи-
талища от община Ме-
здра могат да разработят 
и изпълнят, отчитат от 
общината. От 27 села, 27 
читалища и много учили-
ща в определения срок са 
подадени само 9 проекта. 
Местната управа подпо-
мага изграждането, като 
отпуска средства за мате-
риали, но трудът трябва 
да е от хората, които ще 
ползват новоизградени-
те обекти. Пределната 
стойност за един проект 
е 5000 лв. сред подаде-
ните проекти са и тези на 
сОУ „иван Вазов“ в Ме-
здра. Ръководството на 
школото има намерение 
да направи фитнес на от-
крито в тревната площ до 
сградата на училището. 
стойността на проекта е 
5000 лв. От читалището 
в село Горна Кремена 
планират подмяна на до-
грамата, чиято стойност 
е 3220 лв. Подмяна на 
дограмата на сградата си 

е поискало и кметството 
в селото с друг проект. 
През миналата година 
то изгради кът за отдих 
в пространството между 
кметството и читалище-
то. На това място има 
красиви алеи, беседка, 
зелени площи. Парите, 
които са в размер на бли-
зо 10 000 лв., то спечели 
със свой проект от ПУ-
ДОс, което стимулира 
подобряването на окол-
ната среда. 

Най-много - 5577 лв., 
са нужни за изпълне-
ние на малкия проект 
на кметството в село 
Очин дол. с тях то иска 
да изгради кът за отдих. 
същите планове има и 
кметството в село Вър-
бешница. За неговото 

„Райско кътче“ са нужни 
5000 лв. Кметството в 
село царевец иска да си 
направи ремонт на зала-
та за общи събирания, в 
Типченица - ремонт на 
кметството и пенсионер-
ския клуб. село Брусен 
иска 3685 лв. за изграж-
дане на детска зона за от-
дих. Проектът е наречен 
„Бъдеще за децата“.

Предстои общинските 
съветници на свое засе-
дание да обсъдят предло-
жените проекти и да ги 
одобрят или отхвърлят. 
съгласно регламента за 
проектите на местните 
инициативи срокът за из-
пълнението им е 30 ок-
томври 2017 г. средства-
та са осигурени с бюдже-
та на общината за 2017 г.

Лилия ЛОЗАНОВА

Теренът на бившата 
ледена пързалка в спор-
тен комплекс „ивайло“ 
във Велико Търново е 
изчистен и подготвен, 
за да бъде превърнат във 
футболно игрище. То ще 
функционира до реали-
зацията на цялостния 
проект за нов трениро-
въчен комплекс, който е 
внесен в спортното ми-
нистерство, информират 
от общината. Предстои 
изграждането на отво-
днителна система и дре-
наж на терена. От об-
щина Велико Търново и 
спонсори са осигурили 
необходимите средства.

инвестиционното на-
мерение за изграждане 
на комплексна трени-
ровъчна база с няколко 

спортни съоръжения на 
това място е от години. 
Още през 2009 г. върху 
терена на бившата ле-
дена пързалка е учре-
дено право на строеж, а 
конкурсът е спечелен от 
частен инвеститор. Той 
обаче не се възползва 
от 5-годишния срок за 
реализация на намере-
нието, започнал да тече 
от февруари 2010 г. Така 
през пролетта на 2015-а 
след серия процедури 

община Велико Търново 
си връща стопанисва-
нето на имота с площ 
от 10,3 дка г. изготвя 
проект за изграждане 
на футболен терен с ес-
тествена настилка, иг-
рище с изкуствена на-
стилка и лекоатлетиче-
ска зона за хвърляне на 
диск, копие и гюле, с 
който кандидатства за 
финансиране пред Ми-
нистерството на младе-
жта и спорта.

Със 150 000 лв. борят пожарите в 
четири области

Ледената пързалка става футболно игрище
ВЕЛИКО ТъРНОВО

Слаб интерес към малките проекти 
в община Мездра

СОУ „Иван ВазовЯ в Мездра кандидатства с проект за 
изграждане на фитнес на открито 
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Цвета ИВАНОВА

Видин има ценно ар-
хитектурно наследство 
- старите къщи, строени 
веднага след Освобож-
дението от замогнали се 
българи. Те наемали най-
известните архитекти у 
нас, завършили престиж-
ните академии на цен-
трална Европа. Доста-
тъчно е само да се споме-
нат имената на чеха Тома 
Върхота, Никола Нешов, 
илия Попов, Майер ала-
джемов, Коста Николов, 
за да се разбере за как-
ви стилове и визия ста-
ва дума. Голямата река е 
улеснявала както влиза-
нето на идеи и модели от 

Виена, така и доставката 
на материали за строежа, 
а след това - и на обза-
веждането. 

и докато сгради като 
тази на театър „Вида“, на 
художествената галерия, 
на винарското училище, 
които се намират близо 
до Дунав - в най-оживе-
ната част на града, са ши-
роко известни, то Видин 
има и такива, които са 
архитектурни ценности, 
но се намират в по-за-
тънтени места на града, а 
днес са попаднали в сян-
ката на високите жилищ-
ни блокове от времето на 
соца и затова са останали 
изолирани. Как се вписва 
например известната като 
Къщата с куклите в окол-

ните панелни гиганти? Не 
се вписва, твърдят днеш-
ните специалисти, пък и 
обикновените граждани. 
Повечето от собствени-
ците на тези сгради не 
живеят в тях, не живеят 
и във Видин и не ги под-
държат. Общината чака 

промени в Закона за кул-
турното наследство, за да 
предприеме мерки за въз-
становяването им и опаз-
ването за поколенията. 

Тези къщи, които са 
сменили собственици-
те си, днес впечатляват 
с визията си и събират 
погледите на минувачи-
те. Такава е къщата на 
мичман Кирил Минков 
- видинчанин със забеле-

жителна история. Завър-
шил кадетския корпус в 
санкт Петербург, става 
помощник-командир на 
миноносеца „Дръзки“. 
Той изстрелва торпедото, 
което потопява турския 
крайцер „Хамидие“, за 
което е удостоен с орден 
за храброст. По време на 
Първата световна война 
командва минната рота 
на Черноморския флот. 
Загива през 1916 г. при 
чистене на крайбрежие-
то от мини. Животът му 
е геройски. и до днес е 
оцеляла къщата му, но на 
нея няма паметна плоча 
чия е била, кой е живял 
в нея.

Още по-малко е извест-
на историята на Къщата с 
куклите. Тя е построена 
през 1890 г. по проект на 
Тома Върхота. има пра-
вилна форма върху за-
строена площ от 130 кв. 

м. На главния корниз на 
главната и задната фа-
сада стоят изправени по 
две изящни женски фи-
гури - вероятно музите 
на изкуствата. Първият й 
собственик е занаятчия-
та ангел Юванов, който 
я и строи. съдбата след 
това й отрежда да бъде 
квартална библиотека, 
детски център на асам-
блеята „Знаме на мира“, 

а в момента е магазин и 
заведение.

През 1898 г. в центъ-
ра на Видин търговецът, 
индустриалец и предпри-
емач Тома Лозанов строи 
голяма сграда по проект 
на архитект Никола Не-
шов. После я дарява на 
фонд „Епархийска бла-
готворителност“. Дълги 
години в нея се помещава 
общинският съвет, град-
ската библиотека. Днес 
стаите са административ-

ни и политически офиси, 
а собственик е община-
та. Никола Нешов е ав-
тор на проекта и на хотел 
„Поща“, който също се 
намира в центъра на гра-
да. Макар и интересни 
сгради, те не се показват 
на туристи и не влизат в 
никакви маршрути.

Видин има и една сгра-
да, която не се родее с 
европейските. Наричат я 
Хаджиангеловата къща 
и има модела на народ-
на къща. През 1964 г. е 
обявена за паметник на 
културата. строена е през 
1862 г. от дебърски май-
стори. Била е адаптирана 
за посрещане на културни 
дейци и творци. Реститу-
ирана е и по всичко личи, 
че в нея не живее никой. 
Бавно остарява след голе-
мия ремонт без всякакъв 

интерес към нея.
Една от старите къщи 

- гордост на някогашния 
Видин, безвъзвратно си 
отиде. след падане на 
една стена собственици-
те на къщата на фами-
лията Петракиеви събо-
риха горните етажи и я 
оставиха само в първия 
етаж. Достъпът до нея е 
прекъснат. Последният й 
притежател вече не живее 
във Видин и останките от 
къщата се рушат. строена 

е за нуждите на турска-
та община, била е поща, 
последно офис на банка. 
Днес е само спомен. Все 
още обаче стърчат гро-
хналите стени на стара 
къща, която през годи-
ните е била техникум за 
медицински сестри и до 
последно туристическа 
спалня. след реституция-
та й е изоставена. Прода-
ва се, но купувачи няма. 
В разруха тъне и шикоз-
ната някога розова къща 
в квартал „Калето“, чийто 
собственик никой не знае. 
Тя все още може да се 
спаси, но засега по нищо 
не личи, че това ще стане.

Такава е историята на 
старите видински къщи - 
модерни някога, строени 
по европейски тертип, но 
гаснещи днес в забрава и 
разруха. 

Къщата на Кирил Минков

Хаджиангеловата къща

Старата поща

Къщата на Ангел Юванов

Старинни къщи във Видин тънат в разруха
Общината чака законови промени, за да предприеме мерки за възстановяването им 

Поли ВАСИЛЕВА

а р хе ол о г и ч е с к и я т 
комплекс „Калето“ в Ме-
здра впечатли членовете 
на международен съвет 
за паметниците на кул-
турата и забележител-
ните места (иКОМОс), 
съобщи директорът инж. 
Димитър Павлов. седем 
от тях, които участваха 
в осмата международ-
на научна конференция 
по архитектура и строи-
телство, пожелаха да го 

посетят и разгледат. Гос-
тите от Турция, сърбия, 
словакия, Русия и Гер-
мания се запознаха със 
структурата, историята и 
най-значимите находки 
в комплекса, изложени в 
експозиционната зала. Те 
разгледаха и ателиетата, 
магазините за сувенири, 
амфитеатъра. Опитаха и 
стрелба с лък и наблю-
даваха демонстрация с 
нападателно оръжие - 
тирбучет.

Преди това инж. Ди-
митър Павлов предста-

ви комплекса на между-
народната конференция 
в Русе, чиято тема бе 
„Праисторически про-
учвания в светлината на 
съвременните открития 
в Югоизточна Европа“. 
Конференцията бе част 
от проект с партньори от 
България и Румъния. Той 
се финансира от Евро-
пейската програма „ин-
террег“ и цели да засили 
сътрудничеството между 
археологическите музеи 
и комплекси на двете 
страни.

Археологическият комплекс „Калето“ в Мездра 
впечатли архитекти и строители от чужбина
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„Оргахим“ аД е най-
големият производител 
на бои, лакове, смоли и 
анхидриди в България 
и една от най-големите 
и най-добре оборудва-
ни химически компании 
в Югоизточна Европа. 
Дружеството има над 
115-годишна история в 
производството на спе-

циализирани химикали 
и покрития, с модерни 
инсталации и значител-
ни ресурси, използва-
ни за разработването на 
нови продукти. Компа-
нията има над 2000 про-
дукта, 600 служители, 
5 фирмени магазина, 7 
дистрибутора и партньо-
ри в цялата страна. 

„Оргахим“ аД стар-
тира инициатива „Об-
нови с Protecta“, която 
да подобри обкръжава-
щата среда и да спаси 
някои от грозните ръж-
диви обекти, които ни 
заобикалят. инициати-
вата дава възможност 
на гражданите да пред-
ложат ръждясали обек-
ти от различни места в 
България, които се нуж-
даят от обновяване. В 
рамките на проекта по-
требителите ще бъдат 
запознати с интересни 
факти за корозията на 
металите и методите за 
справяне с проблемите, 
предизвикани от нея. 

според световната 
организация по ръжда-
та (The world corrosion 

organization) ежегодно 
загубите от корозия се 
изчисляват на над 2200 
млрд. долара. Най-ви-
сок дял в тези загуби 
има ръждясването на 
желязото. В същото вре-
ме средствата, които се 
отделят за проблемите, 
свързани с корозията, 
са между 1300 и 1400 
млрд. долара. Основни-
те методи за справяне с 
корозията са превенция 
и защита. Превенция-
та е свързана с предва-
рителната обработка на 
повърхностите, преди 
да са  до стигнали до 
оксидация, а защитата 
включва допълнително 
третиране на корози-
ралите повърхности и 
последващото нанася-

не на защитен слой. и 
при двата метода най-
ефективното средство 
за справяне с корозията 
са системите, съставени 
от корозиен инхибитор, 
грунд и боя.

Всеки наблюдателен и 
инициативен гражданин, 
загрижен за средата, в 
която живее, или подра-
знен от неприветливи 
ръждясали обекти, може 
да се включи.

В периода 12 юни - 
15 август желаещите да 
участват могат да пред-
лагат снимки на ръж-
дясал обществен обект 
за обновяване на www.
obnovisprotecta.bg. Пред-
ложилите  обект  или 
гласували за такъв имат 
възможността да участ-

ват и в месечна томбола 
за награди. след при-
ключването на инициа-
тивата ще бъдат избрани 
за обновяване три обек-
та. През септември-ок-
томври „Оргахим“ аД 
ще извърши и самото 
обновяване с продукти 
на марката Protecta.

ЛиДЕРиТЕ

Заедно можем да променим средата, в която живеем

Търсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановениТърсят се ръждясали обекти, които да бъдат възстановени
„Оргахим“ АД стартира инициатива „Обнови с Protecta“

ЗА КОМПАНИЯТА
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„страната ни следва 
да се съобрази с произ-
тичащите от Парижкото 
споразумение изисквания 
за намаляване на вредни-
те емисии при добивана 
електроенергия. Въпреки 

че ще настояваме пред ЕК 
за частична отмяна и гра-
тисен период, ще се нало-
жи да преосмислим енер-
гийната си стратегия“, 
призна през седмицата в 
Москва министърът на 

енергетиката Теменужка 
Петрова.

По думите й, готвено-
то спиране на мощности 
в страните от Ес заради 
затягане режима за еми-
сиите въглероден двуокис 

застрашава енергийната 
сигурност на страната ни. 
Отделно, в момента няма 
достатъчно политическа 
воля за разработване на 
енергийна стратегия. До 
12 юни партиите трябва-
ше да определят експер-
тите, които да участват в 
разработването на стра-
тегията, но това още не е 
станало.

До началото на септем-
ври т.г. на площадката на 
аЕц „Белене“ ще прис-
тигнат двата поръчани 
преди 5 години реактора. 
Това става по силата на 
арбитражното споразуме-
ние между страната ни и 
дъщерната компания на 
„Росатом“ - „атомстро-
йекспорт“, според което 
България прие да плати 
600 млн. евро, за да избег-
не по-тежки санкции. На 
среща с генералния дирек-
тор на „Росатом“ алексей 
Ликхачов Теменужка Пе-
ткова е потвърдила на-
меренията на правител-
ството да предложи аЕц 

„Белене“ за приватизация. 
„В случай че в рамките 
на подобна процедура не 
бъде намерен стратеги-
чески инвеститор, раз-
глеждаме и възможността 
част от оборудването за 
„Белене“ да се реализи-
ра на площадката на VII 
блок в аЕц „Козлодуй“, 
каза още Петкова. От 
пресцентъра на Минис-
терството на енергетиката 
съобщиха, че от „Росатом“ 
са изразили готовност да 
участват и при такъв вари-
ант за изграждането на VII 

блок в „Козлодуй“.
според председателя 

на Националния съюз на 
независимите енергопро-
изводители стоян Тенчев 
обаче страната ни няма 
нужда от втора атомна 
електроцентрала. В мо-
мента напредналите тех-
нологично държави в све-
та се отказват от ядрената 
енергетика и тецовете на 
въглища. „Германия дори 
реши да не ползва ядрена 
енергия след 2020 годи-
на“, допълни стоян Тен-
чев.

В момента „РосатомЯ работи по удължаване експлоатационния живот на V и 
VI блок на АЕЦ „КозлодуйЯ

иКОНОМиКа

Налага се да преосмислим енергийната стратегия

Нoв мaшинocтpoи-
тeлeн зaвoд, който ще 
п р о и з в е ж д а  о с н о в -
но продукция с военно 
предназначение, се строи 
кpaй Ляcкoвeц - в непо-
средствена близост до 
площадката на военната 
фирма „аркус“.

с peшeниe нa Обс в 
Ляcкoвeц вeчe е oдoбpeн 
пoдpoбният ycтpoйcтвeн 
плaн, плaнът зa зacтрoя-
вaнe  и  пapцeлapни -
тe плaнoвe на района. 
Теренът от близо14 дка 

е частен. В зaвoдa щe 
имa двe ocнoвни произ-
водства - зa инcтpyмeн-
тaлнa  eкипиpoвкa  и 
мeтaлooбpaбoтване. При 
работа на три смени той 
би осигурил работа на 
240 души.

инвecтитор е coфий-
cкaтa фиpмa “аpмaкo“ 
аД, кoятo имa 20-гo-
дишeн oпит в oблacттa 
нa oтбpaнитeлнaтa пpo-
мишлeнocт. Кoмпaниятa 
пpитeжaвa пълeн лицeнз 
зa изнoc и внoc нa opъ-

жия и cпeциaлнo oбopyд-
вaнe, зa тpaнcфep нa opъ-
жия, както и бpoкepcкa 
дeйнocт c тpeти cтpaни 
при търговия нa opъжия 
и cпeциaлнo oбopyдвaнe. 
собственик на друже-
ството е Дмитрий илов, 
който е син на бившия 
ни посланик в Либия 
Кръстьо илов. За крат-
ко бащата бе и изпъл-
нителен директор на 
държавното предприятие 
ТЕРЕМ, част от което е 
завод „аркус“.

„Росатом“ с интерес към АЕЦ „Белене“, но само като строител

Площадка „Белене“ е 
утвърдена за изграждане 
на аЕц на 20 март 1981 
г. Първото спиране на 
строителството е през 
1990 г.

В края на декември 
2002 г. правителството 
решава работата по из-
граждането да продъл-
жи. На 24 април 2007 г. 
проектът получава сер-

тификат за съответствие 
от европейските експло-
атиращи организации 
(EUR). През 2009-а ком-
пания RWE официално 
се оттегля от проекта 
заради липсата на фи-
нансова обосновка. При 
втория мандат на Бой-
ко Борисов като преми-
ер проектът отново бе 
спрян.

ХРОНИКА

Увеличени са глобите 
за лицата, които имат 
задължение, но не са 

публикували своя го-
дишен финансов отчет 
(ГФО) за 2016 г. до края 

на месец юни, преду-
предиха от НаП в раз-
пратено писмо по слу-

жебните електронни 
пощи. За ръководителя 
на фирмата санкцията е 
от 200 до 3000 лв., а на 
предприятието се налага 
глоба в размер от 0,1 до 
0,5 процента от нетните 
приходи от продажби 
за отчетния период. От 
тази година имущест-
вените санкции ще се 
налагат от НаП вклю-
чително и когато ГФО 
е подаден след срока. 
Фирмите без дейност 
са задължени в същия 
срок да представят та-
къв отчет, но за тях са 
предвидени облекчения 
по отношение на доку-
ментите.

През следващата го-
дина ще има промяна в 
законите, отнасящи се 
до събирането на тази 
информация, обясни-
ха още от приходната 
агенция. През септем-
ври 2018 г. ще приклю-
чи проектът за т.нар. 
единна входна точка - 
мястото, на което ще се 
подават отчетите. Той се 
реализира с почти 594 
100 хил. лв. по програ-
ма „Добро управление“. 
Проектът бе заложен 
още в първия правител-
ствен план за намалява-
не на административна-
та тежест от 2010 г., но 
така и не се е реализи-

рал през годините зара-
ди липсата на пари. 

Основната промяна 
е, че бизнесът ще може 
да подава годишните си 
отчети само на едно-
единствено място - в 
Националния статисти-
чески институт (Нси). 
В  момента  фирмите 
трябва да ги подават 
в Нси и в агенцията 
по вписванията, където 
това струва между 20 и 
40 лв. Отскоро данните 
от института служеб-
но се подават и в НаП. 
Засега не е ясно обаче 
дали таксите за пода-
ването на отчетите ще 
отпаднат.

НАП вдига глобите за неподаден отчет

Частни инвеститори откриват 
военен завод до Лясковец

Министър Теменужка Петкова:

95% от производството на оръжие и боеприпаси на „АркусЯ е за износ
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Голямо разнообразие 
на машини гиганти пре-
връща изложбата „строй-
тех“ в най-големия де-
лови форум за бранша 
на Балканите. За първи 
има толкова мащабно 
представяне на тежка ме-
ханизация в рамките на 
Международния техни-
чески панаир. Неговото 
тазгодишно издание ще 
се проведе от 25 до 30 
септември в Междунаро-
ден панаир Пловдив.  

Вносители на най-из-
вестните световни марки 
техника за изграждане 
на пътища и други ин-

фраструктурни обекти 
оформят експозиция на 
площ около 6000 кв. ме-
тра. Те ще демонстрират 
багери, самосвали, бетон 
възли, съоръжения за съ-
баряне на здания, маши-
ни за направа на канали и 
много други изделия. Но-
вата инициатива е полез-
на и за по-малки фирми, 
предлагащи оборудване, 
консумативи и материали 
за бранша, тъй като при-
съствието на големи ком-
пании повишава интереса 
към изложбата. Улесне-
ние са бонусите за ранно 
записване за участие. 

На Есенния панаир 
през 2016 г. беше отделе-
но специално внимание 
на сегмента от строител-
ната индустрия, свързан 
с реализирането на ин-
фраструктурни проекти, 
тъй като те са приоритет 
за България. изложите-
лите показаха много но-
вости само месеци след 
тяхната премиера в Ев-
ропа и привлякоха вни-
манието на специалисти-
те в бранша. 

сега „стройтех“ се 
развива с двойно по-бо-
гат асортимент и се раз-
гръща на много по-голя-

ма площ. Така се отго-
варя на маркетинговите 
интереси на компаниите, 
предлагащи средно- и 
едрогабаритни машини. 
Очаква се тяхното тър-
сене да нарасне значи-
телно през следващите 
години заради идеята за 
мини план „Маршал“ за 
Западните Балкани, с чи-
ято помощ да се изгради 
мрежа от магистрали в 
региона и да се активи-
зира икономиката.

Десантът на машините 
гиганти е само една от 
новостите в 73-ото из-
дание на деловия форум 
за инвестиционни сто-
ки и технологии в Плов-
див. Очаква се компании 
от близо 40 държави да 
презентират иновативни 
продукти и услуги в рам-
ките на още десет спе-
циализирани изложби: 
„автосвят“ (за автомо-
билостроене), „акватех“ 
(за технологии и упра-

вление на водите), „ау-
тотех“ (за транспорт и 
автосервизно оборудва-
не), „Елтех“ (за електро-
ника и електротехника), 
„Енеко“ (за енергетика и 
екология), „инфотех“ (за 
информационни техноло-
гии), „интермин експо“ 
(за минната индустрия), 
„Машиностроене“, „Ро-
бохайтех“ (за роботи и 
роботизирани системи) 
и „Химия“. Генерален 
спонсор е „Виваком“.

Международен панаир Пловдив 
подготвя „Стройтех“ 2017
Машини гиганти впечатляват бранша по време на най– голямото изложение на Балканите

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

СЪДЪРЖАниЕ нА КОМПлЕКСниЯ ДОКлАД нА КОнСУлТАнТА и 
СТРОиТЕлЕн нАДЗОР ПО ВРЕМЕ нА СТРОиТЕлСТВОТО - 

АКТУАлиЗАЦиЯ СЪглАСнО ПРОМЕниТЕ В ЗУТ ОТ ФЕВРУАРи 2017 г.

30 ЮНИ /ПЕТЪК/, 2017 Г. СОФИЯ, ХОТЕЛ „ЛАЙТ“, УЛ. „ВЕСЛЕЦ“ 37

лЕКТОРи:
ИНЖ. МИЛКА ГЕЧЕВА, НАЧАЛНИК НА ДНСК ИНЖ. КРАСИМИР ПЕТКОВ, 
ЗАМ. НАЧАЛНИК НА ДНСК В ПЕРИОДА 2011 - 2013 Г., В МОМЕНТА КОН-
СУЛТАНТ ВЪВ ФИРМА ЗА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

СРОК ЗА РЕгиСТРАЦиЯ: 27 юни 2017

П Р О Г Р А М А
 

 9.30 - 9.40 Регистрация със сутрешно кафе 
и чай.

 9.40 -10.30 Отговорности и задължения на 
възложителя, проектанта и 
консултанта за комплектоване
на инвестиционния проект с 
необходимите за издаване на 
разрешение за строеж документи.

10.30 -10.45 Почивка.

10.45 -12.30 Основни промени в Закона за 
устройство на територията /ЗУТ/ от 
февруари 2017 година.

12.30 -13.15 Лек работен обяд.

13.15 -14.30 Съдържание на комплексния доклад
на консултанта -актуализация 
спрямо промените на ЗУТ от фев-
руари 2017г.

14.30 -15.30 Актове и протоколи по време на 
строителството, съгласно Наредба
№3 за съставяне на актове и 
протоколите по време на строител-
ството - актуализация спрямо про-
мените в ЗУТ от февруари2017г.

15.30 -16.15 Дискусия по практически казуси.

Контакти:
02 983 90 41, 0878 111 085, 0878 111 086 

Е-mail: bacea@techno-link.com 
www.bacea-bg.org

На снимката: За първи път тежката строителна механизация ще бъде представена 
толкова мащабно на Международния технически панаир в Пловдив

 БЪлгАРСКА АСОЦиАЦиЯ нА 
АРХиТЕКТиТЕ и инЖЕнЕРиТЕ 

КОнСУлТАнТи (БААиК)
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Простор, лекота, свежест, ро-
мантика... можем да добавяме 
още и още, описвайки морския 
стил в обзавеждането. с нача-
лото на лятото е приятно да се 
радваме на полъха на вятъра и 
мириса на вълните дори без да 
имаме къща на плажа, на остров 
или по крайбрежието. Достатъч-
но е да подберем подходящите 
елементи на интериора, да до-
бавим въображение, за да се 
чувстваме като на ваканция.

Мебели от ратан за спалнята 
или трапезарията са чудесна 
първа стъпка. Дървени лампе-
рии в естествен цвят или мати-
рани в бяло също подхождат за 
лятното преобразяване на днев-
ната и кухнята. За морския стил 
на дома дизайнери препоръчват 
активното използване на ленени 
и памучни тъкани, конопени на-
стилки и рогозки. Всички тези 
материали са подходящи за за-
веси, пердета, тенти, покривки, 
калъфи за мебели и постелки 
за пода. Те чудесно си пасват и 
с леките платнени щори в ти-
пичните морски цветове - бяло, 
синьо и сахара.

Въобще всичко, което ви на-
помня за морето и плажа е до-
бро дошло! Чадъри, винтидж 
куфари, плажни чанти и кошни-
ци за пикник са елементи, които 
ще допълнят лятната атмосфера. 
За да подсилите аромата на мор-
ския си интериор, не пропускай-

те и малките детайли, като греб-
ла от лодка на стената, сапунер-
ка с форма на мида в банята, 
красив корал на масата, картина 
с морски фар, рибарска мрежа 
като завеса към терасата...

и ако всичко изредено дотук 
не ви се струва достатъчно лят-
но, плажно и ваканционно, да-
ваме жокер. с морския стил се 

свързват още риболовът, корабо-
плаването и откривателството. 
Така че глобуси и географски 
карти, въдици, котви и корабни 
въжета също могат да намерят 
място в морския ви дом, не-
зависимо къде се намира той. 
Останалото е въпрос на личното 
ви усещане и вкус за щастие, 
любов и лято.

иНТЕРиОР

Морският стил в обзавеждането в няколко лесни стъпкиМорският стил в обзавеждането в няколко лесни стъпкиМорският стил в обзавеждането в няколко лесни стъпки

Път на лятото у дома!
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а е р о п о р т ъ т  с h а n g і 
Іntеrnаtіоnаl в Cингaпyp, 
който  в зe  н a гpaдaтa  з a 
Лeтищe нa гoдинa, е напът 
да се превърне в още по-
добро място за туристите. 
До 2019 г. Jewel („Бижуто“) 
ще стане първият в света 
въздушен транзитен център 
със собствен увеселителен 
парк на място. инвестици-
ята е на стойност 1.7 млрд. 

дoлapa. Проектът предвижда 
изграждането на пететажна 
вътрешна градина, лабиринт, 
симулирани облаци, xoтeл, 
ĸaĸтo и мнoгo мaгaзини и 
мecтa зa xpaнeнe. Паркът 
ще бъде затворен под стък-
лена и стоманена конструк-
ция пред терминал 1. Той е 
дело на архитект Моше саф-
ди. Другите нови атракции 
са проектирани от екип от 

консултанти от Великобри-
тания, Франция, Германия, 
Холандия, сингапур и съ-
единените щати. централ-
ният елемент на Jewel ще 
бъде 40-метровият водопад 
Rain Vortex. Посетителите 
ще могат да ходят по мрежи, 
окачени на три етажа над 
градината, освен това те ще 
разполагат и с трамплин за 
още по-вълнуващи прежи-
вявания. Градинският лаби-
ринт ще бъде с двуметрови 
живи плетове и ще разполага 
с наблюдателна кула за пти-
чи поглед. Помислено е и за 
децата - те ще могат да се 
забавляват сред облаците в 
нова атракция, проектира-
на от The Exploratorium в 
сан Франциско. В закритата 
цветна градина пък ще има 
гигантски флорални скулп-
тури. 

Л е т и щ е т о ,  ко е т о  д о -
сега печелеше cимпaтии-
тe нa пътниците cъc cвoя-
тa пpeĸpacнa apxитeĸтypa и 
eфиĸacнo oбcлyжвaнe, ще 
има и още удобства. Всеки, 
който е на дълъг престой в 
сингапур или се стреми да 
направи Changi крайната си 
спирка, ще може да резерви-
ра стая в новия хотел Yotel 
на Jewel. 

„Бижyтo“ нe пpocтo щe 
плeни cъpцaтa и yмoвeтe 
нa тypиcтитe и щe пoвиши 
пpивлeĸaтeлнocттa нa Cин-
гaпyp ĸaтo тpaнзитeн xъб, 
нo и щe пoдoбpи пpeживя-
вaнeтo нa нaшитe пoceти-
т e л и “ ,  ĸ a з a  Ж a н  X ъ н г, 
ĸoйтo oглaвявa грандиозния 
пpoeĸт.

ЕКсТЕРиОР

Haй-дoбpoтo лeтищe в cвeтa ce cдoбива c 40-мeтpoв вoдoпaд
До 2019 г. аеропортът ще стане първият в света въздушен транзитен център със собствен увеселителен парк на място
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Пловдив, ул. „11 августЯ № 5 
рекламен офис: 032/634 655, www.katrafm.com

Седмичен хороскоп за периода 26 юни -2 юли

Шансовете ви в мо-
мента са по средата. 
Може да успеете, но 
може и да се провалите. 
Затова е важно да не над-
цените възможностите 
си. Не обещавайте само 
защото сърце не ви дава 
да откажете или защото 
услугата ви е поискана 
от близък човек. Когато 
не знаете какво да прави-

те, потърсете съвет.
Понякога ще трябва 

да търпите чуждите ка-
призи, да се съобразява-
те с някого, но и това е 
част от играта. ако из-
държите и се справите, 
много е възможно да по-
лучите неочаквана бла-
годарност. Внимавайте 
да не проявите характер-
ната за вас избухливост!

Без празни 
обещания

Чувствате се несигур-
ни, но това е временно. 
Още във вторник ще нау-
чите нещо приятно, свър-
зано с чужбина - може 
да е командировка или 
добра новина. ако пъ-
тувате, то ще е свързано 
с намеренията ви да за-
почнете нещо ново. има 
човек в офиса, който ви 
дразни. Не му обръщайте 

внимание!
Добрите отношения 

могат да повдигнат в по-
ложителна за вас посо-
ка въпроси, свързани с 
недвижимо имущество. 
В обсъждането на тези 
теми е добре да избягвате 
крайностите в мненията. 
Значително по-склонни 
ще сте на компромиси в 
личния живот.

Добри 
новини

Най-после мнози-
на от вас ще успеят да 
свършат проект, върху 
който работят от доста 
време и който е възлов 
за техните бъдещи про-
фесионални ангажимен-
ти. Каквото поискате да 
уредите с администра-
тивни учреждения, ще 
става лесно. Нещата се 
подреждат, просто на-

прежението вече не е 
толкова силно и доми-
ниращо. 

Бъдете внимателни с 
близките си! Възможен 
е конфликт с половин-
ката ви, но той ще бъде 
разрешен бързо и без 
излишни сръдни. Няма 
да сбъркате, ако органи-
зирате някакво пътуване 
през почивните дни.

Успех 
в работата

Това, което искате 
да реализирате през 
следващата седмица, 
ще има успех само ако 
обръщате внимание на 
детайлите. В новата об-
становка ще се ориен-
тирате бързо. Не бива 
да се притеснявате за 
пари. Голяма част от 
вас вече са се постара-
ли да направят печалби, 

които ще са достатъчни 
за нуждите им. В про-
фесионално отношение 
ще постигнете чувстви-
телен напредък.

Готовността да жерт-
вате собственото си аз 
за сметка на хората, 
които обичате, ще ви 
помогне да преодолеете 
съществуващите раз-
личия.

Не се оставяйте в 
плен на лични тревоги и 
проблеми. Нещата сами 
ще се подредят, ако не 
им попречите с преко-
мерна мнителност. Ще 
имате повод да бъдете 
удовлетворени от добре 
свършена работа. Ще 
получите и съответното 
възнаграждение. Пред-
стоят промени, които в 

никакъв случай не може 
да се каже, че няма да 
ви зарадват.

От голяма важност 
за вас през втората по-
ловина на седмицата 
могат да се окажат фи-
нансови въпроси. Жела-
телно е сами да пазите 
себе си от необмислени 
действия, за да не съжа-
лявате след това. 

Предстоят 
промени

Макар да не им е осо-
бено присъщо, скорпи-
оните спокойно могат да 
разчитат на чужди съвети 
и това ще им донесе ус-
пех. Той няма да е пряко 
материален, а ще е свър-
зан с интелектуални за-
нимания, изпити или кон-
курси. Разумът трябва да 
доминира над емоциите. 
В сряда и четвъртък не 

е добре да се провеждат 
важни срещи - те няма да 
родят нищо полезно. 

В интимния живот не-
щата са объркани, пре-
калено заети сте и парт-
ньорът ви го чувства. В 
края на седмицата много 
скорпиони ще са разтре-
вожени от здравословен 
проблем. Нищо сериозно, 
но не го подценявайте!

Подчинете 
емоциите

Мнозина ще са склон-
ни да действат емоцио-
нално на работното си 
място, а това може да до-
веде до разочарования. 
Не се карайте с хора-
та, с които работите! Не 
прибързвайте, бъдете по-
търпеливи и не се предо-
верявайте на обещания! 
Вероятно е точно сега 
да се появи блестяща 

ситуация, касаеща ваша-
та кариера. Нека обаче 
представителите на зна-
ка да подреждат логично 
своите действия.

Много от вас ще из-
лязат от кризата, в която 
са попаднали - емоцио-
нална или здравословна. 
Бъдете настойчиви, а по-
зитивното мислене ще е 
само от полза!

Излизате от 
кризата

Напрежение на работ-
ното място няма да ви 
липсва. Работите с голя-
мо натоварване и изпре-
варвате преките конку-
ренти. Ще ви е от полза, 
ако се стараете да бъдете 
по-малко разпилени в 
мислите и действията си 
и ако се грижите само за 
нещата, които са ви пря-
ко задължение. Успеете 

ли да се организирате, 
това ще се отрази ба-
лансиращо на емоцио-
налното ви състояние. 
По отношение на парите 
- ще трябва да положите 
доста усилия. Опитайте 
се да проявите търпение 
за започнати от вас ини-
циативи в професионал-
ната сфера, които не се 
реализират бързо!

Действайте 
съсредоточено

Контактите ви ще са 
свързани с голямо напре-
жение, но и с финансови 
постъпления. Бързите ви 
реакции ще бъдат подло-
жени на изпитание. Въз-
ползвайте се от грешки-
те на конкурентите! Ще 
се справите блестящо в 
трудната ситуация. Не 
се поддавайте на прово-
кации и не развързвайте 

езика си от прекалено 
доверие! Не се намес-
вайте в чужди работи, 
но и не позволявайте да 
се намесват във вашите!

Звездите вещаят през 
този период за Девите 
романтично преживява-
не. Опитайте се да из-
бегнете рутината! Всяка 
нестандартна идея ще 
бъде оценена.

Романтично 
преживяване

Каквато трудност да 
се изправи насреща ви 
през следващите седем 
дни, съдбата ще помог-
не да я решите сравни-
телно лесно и без про-
блеми. Финансовото ви 
състояние скоро ще се 
стабилизира. стремежът 
да печелите повече ви 
подтиква да използва-
те околните за користни 

цели. Плановете ви ще 
успеят за момента, но 
егоизмът ви няма да ос-
тане безнаказан в близко 
бъдеще.

Мнозина ще получат 
някакво известие, което 
малко може да ги стрес-
не, а също и да им се 
наложи да се занимаят 
с немного приятни анга-
жименти. 

Преодолявате 
трудности

Много от вас ще са 
заети с мечтите си и 
подреждане на своето 
бъдеще. Постепенно на-
влизате в хармония със 
самите себе си. На този 
етап е наложително и да 
се съсредоточите върху 
конкретните си профе-
сионални ангажименти. 
Важно делово решение 
не може повече да се от-

лага. ако нямате доста-
тъчно сигурност за пра-
вилността му, направете 
консултации или събе-
рете колегите си и ги за-
познайте с притеснени-
ята си. Не забравяте, че 
рискът обича смелите!

През уикенда ще се 
срещнете с приятели, 
които не сте виждали от 
дълго време.

Рискът обича 
смелите

Ще получите ценна 
информация, но преди 
това ще трябва да спе-
челите доверието на ин-
форматора си. Ще бъде 
добре, ако се получи. 
следващите дни ще ви 
поставят в ситуация, в 
която ще трябва да на-
правите важен за вас из-
бор. Обмислите добре 
положителните и отрица-

телните страни! Въпро-
сът не е фатален, но от 
него ще зависят близките 
ви няколко години.

Евентуални здраво-
словни проблеми няма 
да попречат на плановете 
ви да прекарате лятото. 
ако още не сте решили в 
каква посока да пътува-
те, сега е удобен момент 
да се организирате.

Важен 
изборБЛИЗНАЦИТЕЛЕЦ

Внимателно с 
детайлитеОВЕН

РАК ЛЪВ ДЕВА

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ

КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ

асТРОЛОГ
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ГРаДсКа сРЕДа

Лилия ЛОЗАНОВА

За първи път Велико Тър-
ново бе домакин на Междуна-
роден 3D фестивал за улично 
изкуство. В него участваха ху-
дожници от четири държави. 
Триизмерни рисунки създаваха 
гостите Браница Джорджевич 
и Зоран Миличевич от сърбия, 
алекс Максимов от Украйна и 
холандецът Матю Мей, сподели 
организаторът Невена Лефтеро-

ва. Тя е докторант във Факулте-
та по изобразително изкуство 
на ВТУ „св. св. Кирил и Мето-
дий“. идеята за нестандартния 
фест е на търновската група 
GiArtCrew, в която са обедине-
ни четири млади дами - Евге-
ния и Невена Лефтерови, Нина 
Ковачева и Весела Петрова.

Финансирането се осигурява 
от програма „изкуство и Кул-
тура - Велико Търново 2017 
г.“ на общината. Всички пет 
пана, които нарисуваха учас-

тниците, ще бъдат разположени 
в различни райони на града. 
Творбите прекрасно се вписват 
в архитектурната и природна-
та среда, тъй като тематиката 
им е свързана с историята и 
забележителностите на Велико 
Търново. 

Факт е, че 3D уличното из-
куство все още не е достатъчно 
популярно у нас, затова Невена 
Лефтерова разказа подробности 
за неговата история. То е позна-
то още като паважно, теренно, 
анаморфично изкуство. Това 
е художествен стил, създаващ 
оптична илюзия, когато е погле-
дната от правилния ъгъл.

идеята се е появила в италия 
през XVI век. По това време е 
имало много художници скит-
ници, които били наемани да 
работят по катедралите. Меж-
дувременно, за да си изкарват 
достатъчно за прехрана, те ри-
сували и по площадите. из-
писвали предимно религиозни 

картини с креда и въглени.
3D изкуството е платформа, 

която събужда любопитство, 
поражда нови различни емоции 
и провокира хората да станат 
част от него.

Благодарение на артфести-
валите се създават междуна-
родни творчески колективни 
произведения, които разширя-
ват и обогатяват знанията на 
хората за различните култури. 
Днес модерното изкуство се 
ражда на улицата пред очите 
ни, 3D рисунките не могат да 
бъдат подминати, те привличат 
вниманието, щедро разгръщат 
илюзорния си свят с мащаби 
и пространства, които превзе-
мат въображението и ни карат 
да реагираме, обясни Невена 
Лефтерова.

Материалите, които използ-
ваха художниците във Велико 
Търново, са акрилни бои. целта 
е стенописите да се запазят по-
дълго време. Вече сме провели 

разговори с общината винилни-
те платна да бъдат поставени на 
различни места в града. Едно от 
тях е на площада пред крепост-
та „царевец“, две ще останат 
до Художествената галерия, а 
другите две вероятно ще са в 
парковете „Майка България“ и 
„Марно поле“. Това все още е 
на етап идея, конкретните места 
ще се определят на по-късен 
етап, уточни организаторката. 
съпътстващи събития на фес-
тивала бяха отворена лекция 
във Факултета по изобразител-
но изкуство на ВТУ „св. св. Ки-
рил и Методий“, демонстрация 
на 3D рисунките с художниците 
участници за всички желаещи 
и концерти с гост изпълнители. 
Особен интерес сред посетите-
лите предизвика специалният 
артбазар. Гостите на фестивала 
имаха възможност да се вклю-
чат и в томболата с награда 
екскурзия за двама до замъка на 
граф Дракула, Румъния.

Триизмерните рисунки са сътворени от участници в Международния фестивал за улично изкуство

3D шедьоври красят Велико Търново


